
Zveme vás na rozsvícení 
vánočního stromu

v Blansku nám. Republiky 29. 11. v 17.00
v Boskovicích Masarykovo nám. 1. 12. v 16.00
v Letovicích Masarykovo nám. 1. 12. v 17.00
v Adamově na prostranství u kostela 29. 11. v 16.30

Adamov

Vychází v nákladu
18 000 ks
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Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

Listy regionů jsou distribuovány již osmým rokem každý měsíc  
v nákladu 18 000 kusů výtisků zdarma přímo do poštovních 

schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 
Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.

Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

V Blansku bude RAJBAS
VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ ZAŽIJE BLANSKO 22. – 24. LISTOPADU PŘI 21. ROČNÍKU FESTIVALU FILMŮ, SETKÁNÍ A DOBRODRUŽSTVÍ
	 Rajbas	se	přehoupl	do	 třetí	dekády	
života,	 zraje	 a	 nehodlá	 ztratit	 na	 své	
atraktivitě.	Letošní	dramaturgie	zaost-
řila	na	připomenutí	50.	výročí	objevu	
Amatérské	 jeskyně,	 součástí	 festivalu	
je	 jubilejní	 20.	 ročník	 soutěže	nepro-	
fesionálního	 filmu	 OKEM	 DOBRO-
DRUHA	a	celý	program	propojí	linka	
„Kniha,	 která	 mě	 inspirovala	 k	 do-	
brodružství“.	 Také	 proto	 mezi	 hosty	
budou	 úspěšní	 spisovatelé	 kalibru	
Prsatého	 muže	 –	 Josefa	 Formánka,		
držitelky	 Ceny	 H+Z	 za	 nejlepší	 ces-	
topis	 roku	 2018	 Inky	 Píšové,	 Mirka	
Náplavy,	Miroslava	Černého	či	Marka	
Audyho.	Samozřejmě	nezůstane	pou-
ze	u	autorů	knih	a	 filmařů.	Vystoupí	

celkem	34	hostů	a	mezi	nimi	jsou	ta-
kový	drsňáci	jako	horolezec	Mára	Ho-
leček,	 Viktorka	 Hláváčková,	 Martin	
Lipina,	motonomádi	Busny,	z	Islandu	
se	 vrátí	 fotograf	 Mike	 Hubert	 a	 při-	
jedou	 další	 horolezci,	 horalé,	 vodá-	
ci…	Zazpívá	Lubyn.cz,	zatančí	kráska	
z	Madagaskaru	Odile	Velomana,	v	re-
portážích	navštívíme	místa	za	humny		
i	 na	 nejrůznějších	 místech	 celé	 pla-	
nety	 a	 poznáme	 neobyčejné	 životní	
příběhy.
	 Rajbas	 je	 setkáním	 ostřílených	
dobrodruhů	i	těch,	co	přijdou	hledat	
inspiraci	 nebo	 se	 jen	 tak	 pobavit.		
A	jako	vždy	nepůjde	pouze	o	pasivní	

Pokračování na str. 3 Být v Blansku o víkendu 22. – 24. listopadu láká všecky dobrodruhy
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Svitávecký svatojánský sbor vyjel za zpěvem

Rozhodni se i ty
SPRÁVNĚ 
PRO NĚKTERÝ Z OBORŮ 
NA NAŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLE

Ekonomika a informatika l Informační technologie
Veterinární prevence l Hotelnictví a turismus

Kuchař – číšník l Zahradník
Bližší informace na www.vassboskovice.cz

Dny otevřených dveří 11. 12. 2019 a 8. 1. 2020

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!

PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

•  prodej - zapůjčení čistících strojů •
•  prodej chemie pro úklid •

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

HIMMER vše pro úklid
Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NÁPLŇ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

	 O	třetím	říjnovém	víkendu	se	svato-
jánský	sbor	vydal	na	zájezd,	který	do-
mluvil	 a	 zařídil	 dlouholetý	 tenorový	
zpěvák	 Jiří	 Lukeš.	 Cílem	 naší	 první	
zastávky	 bylo	 město	 Vizovice	 a	 pro-
hlídka	firmy	Rudolf	Jelínek.	Odpoled-
ne	 následovala	 procházka	 lázeňským	
areálem	 v	 Luhačovicích	 s	 návštěvou	
všech	 lázeňských	pramenů.	Další	na-	
še	cesta	vedla	na	Velehrad.	Zde	v	Ba-
zilice	Nanebevzetí	Panny	Marie	a	sva-
tých	Cyrila	a	Metoděje	měl	sbor	hlavní	
vystoupení.	 Při	 mši	 svaté,	 kterou	 ce-	
lebroval	 správce	 Baziliky	 P.	 Josef		
Čunek,	 sbor	 řídil	 Tomáš	 Pléha,	 na		

varhany	 hrál	 Martin	 Štěpánek	 a	 na	
housle	doprovázela	Jitka	Pecháčková.	
Po	skončení	mše	se	celý	sbor	přesunul	
za	hlavní	oltář,	kde	 tichou	modlitbou		
a	položením	kytice	na	sarkofág	vzdal	
hold	boskovickému	rodákovi	kardiná-
lu	Tomáši	Špidlíkovi.	
	 Na	tomto	místě	je	v	prvé	řadě	nutné	
poděkovat	Jiřímu	Lukešovi	za	vzornou	
organizaci,	sbormistu	Tomáši	Pléhovi,	
Jitce	 Pecháčkové,	 paní	 učitelce	 Kory-
čánkové	a	městysu	Svitávka	za	umož-
nění	výjezdu.

Text: Miroslav Holík
Foto: Jiří Baroš a Jiří Lukeš
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Pokračování ze str. 1
sledování	besed	a	filmových	projek-
cí.	 Součástí	 jsou	 soutěže,	 závody		
v	běhu	 i	noční	 šifrovačka,	písničky,	
workshopy...

V Blansku bude RAJBAS

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz
Povinné čipování psů od 1. 1. 2020

SENIOR centrum Blansko oslavilo krásné sedmnácté narozeniny
	 Slavnostní	 nálada	 a	 veselá	 hudba	 panovala	 22.	 října	 2019	
v	SENIOR	centru	Blansko.	Zaměstnanci	spolu	s	obyvateli	se	
sešli	 a	 společně	 oslavili	 sedmnácté	 výročí	 domova.	 Provoz		
domova	byl	zahájen	v	roce	2002	a	v	roce	2012	se	slavnostně	
otevřely	dveře	ještě	přístavbě	našeho	zařízení,	 tedy	nyní	po-
skytuje	domov	a	služby	pro	144	seniorů.	
	 Po	slavnostním	zahájení	vystoupil	pěvecký	soubor	Sováček,	
skládající	se	z	obyvatel	SENIOR	centra,	a	s	programem	plným	
písní	 a	 básní	 o	 víně	 jsme	 společně	 připili	 pomyslnou	 číší		
vína	našemu	domovu.	Hodovalo	se,	připíjelo,	besedovalo.	Ke	
slavnostní	 náladě	 přispělo	 i	 vystoupení	 cimbálové	 skupiny	
Majerán,	 která	 nám	 v	 atriu	 domova	 zahrála	 své	 nejznámější	
písně,	 přidala	 také	 písně	 na	 přání	 a	 obyvatelé,	 jejich	 blízcí		
a	všichni	ostatní	si	s	radostí	zazpívali.

Text a foto: Vachová Irena

Vše	o	programu:	
http://2019.festival-rajbas.cz/aktuality/									

Text: -Dy-
Foto: Milan Daněk

jsou mediálním 
partnerem

	 Upozorňujeme	všechny	majitele	
a	 chovatele	 psů,	 že	 podle	 zákona		
č.	166/1999	Sb.	O	veterinární	péči	
a	o	změně	některých	souvisejících	
zákonů	s	účinností	od	1.	ledna	2020	
musí	 být	 každý	 pes	 označen	 ele-	
ktronickým	 čipem.	 Identifikační	
číslo	čipu	bude	zaznamenáno	v	do-
kladu	o	očkování	psa.	Nedodržení	
této	povinnosti	by	mohlo	být	citel-
ně	sankcionováno.
	 Na	 každého	 nenačipovaného	 či	
nenatetovaného	 psa	 bude	 nahlíže-
no	 jako	 na	 psa	 nenaočkovaného	
proti	vzteklině,	což	může	chovate-
lům	 způsobit	 problémy	 v	 případě	
poranění	člověka	psem.
	 Cena	za	čipování	1	psa	se	pohy-
buje	okolo	500	Kč,	čipování	prová-
dějí	veterináři.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 

+420 606 931 795
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Říjnové výstavy v MKS Adamov

--------------------------------------------------------------------

VSTUPNÉ: předprodej 350,- Kč / na místě 400,- Kč
Předprodej vstupenek od 23. 4. 2019:

MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, mob.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

NEDĚLE 15. PROSINCE 2019 V 19.00 HOD.

2019
BRNO

VÝSTAVIŠTĚ BRNO  6.–15. 12. 2019

	 V	 říjnu	 letošního	 roku	 se	 v	 prosto-
rách	MKS	na	Ptačině	v	Adamově	kona-
ly	hned	dvě	výstavy.	První	z	nich	před-
stavila	 návštěvníkům	 obrazy	 Heleny	
Skarkové.	 U	 druhé	 bylo	 našim	 cílem	
představit	 veřejnosti	 zajímavou	 sbírku	
další	 obyvatelky	 našeho	 města,	 tento-
krát	paní	Lenky	Žovínové.	Výstava	do-
stala	 název	 „Poklady	 Lenky	 Ž.“	 a	 na	
všechny	příchozí	čekala	přehlídka	ko-
čárků	pro	děti	a	kočárků	pro	panenky	z	
doby	 hodně,	 hodně	 vzdálené	 až	 po	
dobu	před	cca	třiceti	léty.	Každý	kočá-
rek	byl	doplněn	dobovými	peřinkami,	
dekami,	 panenkami	 -	 povětšinou	 mi-

minky,	které	si	mnozí	z	nás	doma	také	
schovávají,	 zavinovačkami,	 fusaky,	
chrastítky	a	dalšími	drobnostmi.	Mno-
ho	návštěvníků	výstavy	zde	našlo	kočá-
rek,	ve	kterém	vozili	svoje	děti,	nebo	si	
alespoň	 zavzpomínali	 na	 typ	 a	 barvu	
právě	jejich	kočárku.	Výstava	byla	moc	
pěkná,	o	čemž	svědčí	i	záznamy	a	přání	
v	 knize	 návštěv.	 Pokud	 vám	 na	 půdě	
místo	zabírá	starý	kočárek	a	chtěli	bys-
te	sbírku	paní	Lenky	rozšířit,	ozvěte	se	
nám	do	MKS	Adamov.	
	 Děkujeme.					

Text a foto Jitka Králíčková, 
ředitelka MKS Adamov

Vzpomínka na sudického rodáka 
a akademického malíře Aloise Hejla

Alois Hejl – Krajina s postavou

	 28.	října	2019	uplynulo	110	let	od	
narození	 malíře	 Aloise	 Hejla.	 Po-
cházel	 z	 chudé,	 nemajetné	 rodiny.	
Již	 v	 mládí	 v	 sudické	 obecné	 ško-	
le	 podporoval	 jeho	 nadání	 tehdejší	

řídící	učitel,	pan	Chalupa,	jehož	zá-
sluhou	se	podařilo	přesvědčit	radní	
Sudic,	 aby	 mu	 z	 obecních	 financí	
uhradili	 veškeré	 náklady	 za	 studi-
um	na	Akademii	výtvarných	umění	
v	Praze	u	profesora	Nejedlého.	Celý	
život	 zůstal	 věrným	 sudickým	 ro-	
dákem	 i	 přesto,	 že	 žil	 v	 Praze.	 Při	
každé	 příležitosti	 se	 do	 Sudic	 rád	

vracel	 za	 spolužáky	 a	 kamarády.	
Naposled	navštívil	Sudice	u	příleži-
tosti	 sjezdu	 rodáků	 a	 přátel	 obce,	
který	 se	 konal	 19.	 a	 20.	 července	
1975.	Sudicím	daroval	několik	kre-

seb	 a	 olejo-
maleb.	
		Hejlova	ro-
dina	 bydlela	
v	 domě	 č.	 3	
(u	 Loubalů)	
na	 sudické	
návsi	 ve	
s k r o m n é	
místnůstce,	
kterou	 jeho	
matce	 bez-
platně	 po-
skytl	 Tomáš	
Loubal,	 teh-

dejší	 starosta	
obce.	Dnešním	mladým	obyvatelům	
Sudic	 je	 jméno	 pana	 malíře	 Hejla	
takřka	neznámé,	a	 tak	 jsem	si	ales-
poň	několika	větami	dovolil	na	tuto	
významnou	 osobnost	 zavzpomínat.	
Pan	Hejl	byl	spolužákem	mého	otce	
a	svůj	rodný	dům	u	Loubalů	rád	na-
vštěvoval.																Text: Josef Boháček

Foto: zdroj web



ročník VIII číslo 9 listopad 2019606 931 795

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 21. 11. – 23. 11. 2019 DNY ADVENTNÍCH  
A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

10:00 – 18:00 hodin, občerstvení zajištěno

15. listopadu 2019, sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 

VĚRA ŠPINAROVÁ – TRIBUTE 
vzpomínkový koncert skupiny Prozatím s Ellen Lenskou 

začátek v 18:00 hodin, vstupné 80,– Kč 

25. listopadu 2019, sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 

KONCERT KAPELY MARTIN LÁSKA BAND 
složený z písniček všech druhů pro vaše potěšení 

začátek v 17:30 hodin, vstupné 80,– Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ADAMOV 
OPLETALOVA 22 (Ptačina), 679 04 ADAMOV  

mks@mks-adamov.cz   l  tel.: 607 518 104   l  zázn.: 516 446 590

DO LONDÝNA, ALE PO NAŠEM!
	 Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	s.r.o.	Blansko	není	samozřej-
mě	 jedinou	 školou,	 která	 realizuje	 pro	
své	žáky	zahraniční	pobyty.	Ale	nena-
jde	 se	 mnoho	 takových,	 které	 žákům	
raději	doplatí	nemalou	částku	ze	svého	
rozpočtu,	aby	jim	zajistily	patřičné	po-
hodlí,	zážitky	a	servis.	A	nejde	jen	o	to,	
že	žákům	soukromé	školy	prostě	chce-
me	dopřát	maximum	dostupného	kom-
fortu.	Ale	také	o	to,	že	poznání	služeb	
na	úrovni	cestování	ve	21.	století	je	důle-
žitým	počinem	i	z	hlediska	jejich	odbor-
nosti.	Jinými	slovy	–	znalosti	o	kvalitě	
služeb	v	cestovním	ruchu	a	gastronomii	
se	dají	nejlépe	získat	osobní	účastí	v	ta-
kových	službách,	jejich	prožitím.
	 Proto	v	říjnovém	pobytovém	zájezdu	
do	Londýna	bylo	tolik	zásadních	rozdí-	

lů	 oproti	 zvyklostem,	 které	 jsou	 jinde	
bohužel	standardem:
	 	 namísto	 noclehů	 v	 ubytovnách,	
hostelech	nebo	dokonce	v	hostitelských	
rodinách	šlo	u	nás	o	hotel v kategorii  
3 hvězdičky
	 	 namísto	 stravování	 v	 jídelnách	
(anebo	opět	v	rodinách)	byla	pro	nás	při-
pravena	 tradiční	 polopenze v hotelu  
a restauracích
	 	a	především:	namísto	více	než	20	
nekonečných	hodin	v	autobuse	 jsme	si	
užili	 pohodlné dvouhodinové letecké 
spojení, navíc přímo z Brna
	 Je	nasnadě,	že	takovéto	parametry	po-
bytu	se	žákům	zamlouvaly.	Ale	velkou	
pochvalu	si	od	nich	zasloužily	i	další	po-
ložky	v	obsáhlém	týdenním	programu:
	 3	Bohatá	možnost	poznávání	jedno-

ho	z	nejslavnějších	měst	světa,	které	za-
hrnovalo	vše	nejpodstatnější	(a	pro	mi-
lovníky	„selfíček“	také	nejfotogeničtější)	
z	londýnské	turistické	nabídky	–	Tower		
a	Tower	Bridge,	Westminsterský	palác,	
Buckinghamský	palác,	Big	Ben,	křižník	
Belfast,	Trafalgarské	a	Piccadillské	ná-
městí,	Čínská	čtvr	a	mnohé	další
	 3	 Prohlídka	 Britského muzea,	 je-
hož	 vzácné	 sbírky	 (vč.	 třeba	 různých	
typů	egyptských	mumií)	jsou	ojedinělé	
v	celosvětovém	měřítku
	 3	Zážitky,	které	je	možné	absolvovat	
právě	 jen	 na	 tomto	 magickém	 místě	 –	
projížka	 na	 obřím	 kole	 London	 Eye	
anebo	 pravým	 londýnským	 patrovým	
autobusem	 a	 především	 impozantní		
expozice	 ve	 studiích,	 kde	 se	 natáčela		
série	o	Harrym	Potterovi

	 3	 Služby	 průvodkyně,	 která	 nejen	
znala	vše	podstatné	 a	 zajímavé	o	kaž-
dém	londýnském	zákoutí,	ale	znamenitě	
ovládala	i	praktickou	stránku	věci,	tak-
že	doprava	po	městě,	zajišování	vstupe-
nek	 či	 doporučení	 k	 nákupům	 patřily	
k	běžným	součástem	servisu	a	všichni	si	
mohli	pobyt	skutečně	bezstarostně	užít
	 Není	divu,	že	s	tím	vším	v	kombinaci		
s	možností	procvičení	angličtiny	vyjád-
řili	 naši	 žáci	 skutečnou	 spokojenost.		
A	pochopitelně	i	s	finanční	stránkou	–	
vždy	 čtvrtinu	 ceny	 za	 takto	 kvalitní		
a	programově	nabitý	 týden	v	Londýně	
každému	z	účastníků	uhradila	soukro-
má	škola.
Text: Martin Jaglář, Střední škola cestovního 

ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko
Foto: archiv školy
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ADVENTNÍ KONCERTY 
L.P. 2019 V DŘEVĚNÉM KOSTELE 

– HUSOVĚ SBORU CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 

V BLANSKU
	 Srdečně	Vás	všechny	bez	 rozdílu,	věřící	 (kteréhokoliv	vyznání),		
hledající	 i	 nevěřící	 zveme	 na	 ztišení,	 ve	 společenství	 víry,	 naděje		
a	lásky.	Udělejte	si	prosím,	čas	a	přijměte	pozvání.	Věřím,	že	nebu-
dete	litovat.

V NEDĚLI 1. 12. V 17. 30
první	adventní	koncert	skupiny	Gavaband

V PÁTEK 6. 12. V 17. 30
druhý	adventní	koncert	sboru	ZŠ	Salmova

V NEDĚLI 8. 12. V 17.30
třetí	adventní	koncert	varhaníka	Jaroslava	Nepilého

VE ČTVRTEK 12. 12. V 17. 30
čtvrtý	adventní	koncert	ZUŠ	Blansko

V PÁTEK 13. 12. V 17. 30
pátý	adventní	koncert	pěveckého	sboru	Perličky	z	Gymnázia	
Blansko

V NEDĚLI 15. 12. V 17. 30
šestý	adventní	koncert	Komorního	orchestru	města	Blanska

V PÁTEK 20. 12. V 17. 30
sedmý	adventní	koncert	kytaristy	Karla	Fleischlingera

V NEDĚLI 22. 12. V 17. 30
osmý	adventní	koncert	cimbálové	skupiny	Majerán	a	sboru	dětí	ze	
ZŠ	ve	Sloupě

	 Těšíme	se	na	všechna	milá	setkání	s	vámi	v	příjemném	prostředí	
pod	střechou	dřevěného	kostela.

Zahájení turistické 
sezony 2020 
v Boskovicích
	 Boskovice	si	zorganizují	vlastní	Zahájení	turistické	sezóny	2020	v	nedě-
li	5.	dubna.	Tato	akce	bude	určena	pro	celé	spektrum	návštěvníků	–	rodiče	
s	dětmi,	seniory,	turisty	i	cykloturisty.
	 Muzeum	regionu	Boskovicka	připraví	scénář	pro	Putování po stopách 
rodu pánů z Boskovic.	Na	této	trase,	která	bude	určena	pro	rodiče	s	dětmi,	
bude	připomenuto	 zábavnou	 formou	na	několika	 stanovištích	 téma	 rodu	
pánů	z	Boskovic.
	 KČT	připraví	na	tento	den	trasy	v	rámci	Pochodu za sedmizubým hře-
benem	nejen	v	Boskovicích	a	okolí,	ale	i	delší	 trasy	pro	pěší	a	cyklo	od		
20	km	do	50	km.	Jedna	z	tras	bude	začínat	v	obci	Suchý,	kam	budou	účast-
níci	dopraveni	autobusem.
	 Veškeré	 trasy	 budou	 končit	 na	 hradě	 Boskovice,	 kde	 bude	 připraven		
kulturní	program	nejen	pro	účastníky	pochodů,	ale	i	ostatní	zájemce.	Za	
účasti	vedení	města	Boskovice	zde	proběhne	oficiální	zahájení	turistické	
sezóny	2020,	budou	představeny	akce	a	novinky	v	oblasti	cestovního	ruchu		
a	kultury	na	rok	2020

PROGRAM:

Čas Činnost Místo

6:00 – 9:30 registrace	turistů																																						 radnice,	Masarykovo	nám.

9:30  
odjezd	turistů	

autobusem	na	Suchý																	
parkoviště	

u	restaurace	Zlatá	růže

10:00 – 11:00
registrace	dětí	

a	jejich	doprovodu						
radnice,		Masarykovo	nám.

12:00 – 17:00 kulturní	program hrad	Boskovice

14:00
Slavnostní	zahájení

turistické	sezony	2020
hrad	Boskovice

POCHOD ZA SEDMIZUBÝM HŘEBENEM
Trasy:
Suchý	–	Plavební	kanál	–	Velenov	–	Hrádkov	–	Doubravy	–	Sportpark	–	hrad		

Boskovice	náměstí	–	vyhlídka	Doubravy	–	Sportpark	–	radniční	věž	–	ba-
šta	–	vyhlídka	u	hradu	–	kostel	sv.	Jakuba	–	hrad

KULTURNÍ PROGRAM: 
 na	pódiu	vystoupí	hudební	skupiny	zaměřené	na	country	a	písničky	pro	děti	
		 šermířská	vystoupení,	pěší	rytířský	turnaj	
		 historická	střelnice,	mučírna,	ukázky	středověkých	zbraní
		 ukázky	řemesel	

	 Pro	účastníky	putování	jsou	připraveny	zajímavé	upomínkové	odměny		
a	diplomy.
	 V	 době	 konání	 akce	 bude	 zpřístupněna	 radniční	 věž,	 otevřeno	 Muzeum		
regionu	Boskovicka,	zámek	Boskovice	a	další	významné	turistické	objekty.
	 Vstup	na	hrad	a	do	muzea:	zdarma
	 Prohlídky	zámku:	snížené	vstupné
	 Občerstvení	v	areálu	hradu

Adamov

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795
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Upozornění
	 V	srpnovém	čísle	Listů	regionů	vyšel	
zajímavý	 článek	 o	 sběratelce	 starých	
kočárků	a	věcí	pro	miminka.	Bohužel	
zařádil	„redakční	šotek“	a	v	článku	bylo	
uvedené	 špatné	 telefonní	 číslo.	 Volalo	
na	něj	plno	lidí	a	chtěli	věnovat	věci,	co	
by	sběratelka	z	Okrouhlé	ocenila.	Stále	
sbírá	kočárky	peřinky,	chrastítka,	dud-
líky	apod.	
Můžete	se	ozvat	na	 tel.:	733	510	401,	
e-mail:	stare.kocarky@seznam.cz

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

Divadlo Radost v Brně slaví sedmdesátku
	 Divadlo	Radost	slavilo	25.	října	70.	let	od	svého	založení.	Před	sedmde-	
sáti	lety,	25.	října	1949	zahájilo	profesionální	činnost	v	bývalém	kině	Orania	
na	 Bratislavské	 ulici	 v	 Brně	 Loutkové	 divadlo	 Radost.	 Jeho	 zakladatelem		
a	 prvním	 ředitelem	 byl	 významný	 loutkář	 a	 pedagog	 Vladimír	 Matoušek.	
Spoluiniciátorem	 projektu	 profesionálního	 loutkového	 divadla	 v	 Brně	 byl		
Dr.	František	Tenčík,	vedoucí	odboru	estetické	výchovy	Výzkumného	ústavu	
pedagogického.
	 Na	vývoj	divadla	měli	v	historii	obzvláš	významný	vliv	tři	režiséři,	kteří	
vytvářeli	 jeho	osobitou	tvář:	Josef	Kaláb,	Jiří	Jaroš	a	Pavel	Vašíček.	Je	ale	
nutné	připomenout	i	jejich	následovníky	–	Karla	Brožka,	Josefa	Kroftu	a	ze-
jména	Petra	Kracika,	kteří	v	Radosti	působili	velmi	krátce.	Režisérka	Zoja	
Mikotová	naopak	nastoupila	do	angažmá	hned	po	absolvování	JAMU	a	za	
deset	let	svého	působení	měla	na	svém	kontě	nemálo	inscenací,	v	nichž	plně	
prokázala	svůj	vztah	k	tvorbě	pro	děti.	(S	Radostí	ostatně	příležitostně	spolu-
pracuje	i	nadále).	Od	roku	1994	formuje	tvorbu	i	směřování	divadla	ředitel		
a	 režisér	Vlastimil	Peška.	Převzal	a	důsledně	 rozvinul	program	repertoáru	
pro	všechny	věkové	kategorie	diváků.	Ve	shodě	se	svým	programem	hudebně	
zábavného	divadla	konstituoval	soubor	pěvecky	i	instrumentálně	znamenitě	
disponovaný	 a	 schopný	 zvládnout	 širokou	 škálu	 výrazových	 prostředků.	
V	posledním	období	bylo	tedy	možné	realizovat	i	velmi	ambiciozní	projekty.	
Divadlo	má	každou	sezónu	na	repertoáru	cca	25	inscenací	pro	široký	okruh	
publika	a	to	dokonce	od	inscenací	1+	(tzv.	„miminí	divadlo“)	až	k	předsta-	
vením	pro	mládež	a	dospělé	publikum.	Od	r.	2016	má	Divadlo	Radost	dalšího	
kmenového	režiséra	a	od	letošní	sezóny	i	nového	uměleckého	šéfa	Michala	
Sopucha	a	dramaturga	Pavla	Trtílka.

	 	 	 	 	 K	 výročí	 jsme	 vydali	 i	 nové	 CD	 –	 audioknihu	 Nové	 příběhy	 pejska		
a	kočičky	a	DVD	Písničky	pro	mrňousky.	Písničky,	které	doprovází	krátká	
videa	pro	nejmenší	diváky	Radosti,	kteří	navštěvují	naše	miminí		představení.
					Do	dalších	let	vstupuje	divadlo	i	s	novým	designem.	Brzy	se	objeví	nové	
webové	stránky	a	od	listopadu	používáme	i	nové	logo.	

	 Grafický	prvek	je	dominantní	a	s	maximální	grafickou	úsporností	v	sobě	
kombinuje	několik	témat:
 • PÍSMENO R –	výrazné	písmeno	R	navazuje	na	předchozí	tradici.
 • LOĎ –	písmeno	R	tvoří	stěžeň	i	plachtu,	která	stojí	na	písmenu	D,	které		
	 	 je	zároveň	kýlem	lodi.	Protažená	patka	písmene	R	pak	tvoří	špici	lodě.
 • ROZESMÁTÁ TVÁŘ –	 Doplněním	 oka,	 které	 má	 tvar	 typický	 pro		
	 	 smějící	se	obličej,	dostává	písmeno	D	ještě	další	význam	–	široký	úsměv.		
	 	 R	vzdáleně	doplňuje	siluetu	obličeje.	Minimalistické	provedení	zároveň		
	 	 odkazuje	na	typický	divadelní	znak	-	masku.
 • DR –	Divadlo	Radost

	 V	 prostorách	 Muzea	 loutek	 (nepřehlédnutelná	 lo,	 jejíž	 pří	 je	 zdaleka		
viditelná	 na	 ulici	 Cejl)	 je	 instalovaná	 výstava	 k	 jubileu	 Radosti,	 připomí-	
nající	fotografiemi,	dobovými	dokumenty	–	a	hlavně	loutkami	z	depozitáře	
–	inscenace,	osobnosti	i	události	z	dávné	i	nedávné	historie	divadla.	Vernisáž	
výstavy	byla	8.	listopadu	v	18	hodin.
	 Na	dvě	dosud	vydané	publikace	k	historii	Divadla	Radost	(50	let	Radosti		
a	Radost	od	padesáti	do	šedesáti)	navazuje	„Radost	od	šedesáti	do	sedmdesá-
ti“,	připravená	právě	k	letošnímu	významnému	jubileu.

Text: Petr Jančařík
Foto: archiv Divadla Radost
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Adamovští byli v Praze

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
info@topautosalon.cz
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní 
doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA 
a podléhají náročnému testování.

Do konce listopadu můžete navíc na akční sortiment 
příslušenství využít až 20% zvýhodnění. Pokud 
potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké 
nabídky výhodných kompletních zimních kol ŠKODA, 
která přesně pasují na váš vůz a jsou kombinována 
pouze s kvalitními pneumatikami renomovaných 
výrobců.

Originální příslušenství

Do 30. 11. 2019

Sleva až 20 %

    ZIMA 
        PŘEJE
PŘIPRAVENÝM

       Využijte akční nabídku ŠKODA
Originálního příslušenství

Untitled-180   1 21.10.2019   15:30:06

Město Letovice zajistilo PLAVÁNÍ pro občany města Letovice  
a místních částí v areálu Městských lázní Boskovice.

KAŽDOU SOBOTU 
do 28. 12. 2019 
od 13.30 – 15.00 hodin. 

Doprava po vlastní ose.

Průkaz totožnosti 
je vstupenkou do areálu.

POZVÁNKA

	 Městské	kulturní	středisko	Adamov	
připravuje	řadu	akcí	přímo	v	prostorách	
MKS,	 ale	 často	 zve	 zájemce	 také	 na	
různé	výlety	a	zájezdy.	A	právě	 jeden	
takový	se	konal	19.	října.	Cílem	zájez-	
du	byla	Praha.	Dopoledne	jsme	zavítali	
do	Českého	rozhlasu	na	vysílání	pořa-
du	 ČRo	 2	 Tobogán,	 který	 moderuje	
Aleš	 Cibulka.	 Pro	 někoho	 to	 byla	 ná-
vštěva	 rozhlasu	 první,	 někteří	 už	 pří-
jemnou	atmosféru	spojenou	s	tímto	po-
řadem	zažili	několikrát.	Pobyt	v	Praze	
pokračoval	 návštěvou	 Hradu.	 Po	 pro-
hlídce	 výstavy	 Český	 a	 římský	 král	
Václav	IV.	s	hlavním	kurátorem	umě-

leckých	sbírek	Pražského	hradu,	Jaro-
slavem	Sojkou	jsme	společně	zavítali	
do	katedrály	sv.	Víta	a	Svatováclavské	
kaple.	 Popsat	 atmosféru	 chvíle,	 kdy	
náš	 průvodce	 zapálil	 v	 kapli	 svíce		
a	dal	prostor	našim	vzpomínkám,	ne-
lze.	Dá	se	o	ní	říci	jen	to,	že	byla	jedi-
nečná,	 nezapomenutelná	 a	 neopako-
vatelná.	 Tečkou	 za	 naším	 sobotním	
pobytem	v	Praze	byla	návštěva	salonu	
a	 výstavy	 módní	 návrhářky	 a	 desig-
nérky	 Blanky	 Matragi	 v	 Obecním	
domě.	

Text a foto: Jitka Králíčková,  
ředitelka MKS Adamov
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LAMPIÓNOVÁ 
S L AV N O S T

Inzerce_01.indd   1 29.10.19   13:04

LAST MINUTE –NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK

! LÉTO 2020 JIŽ V PRODEJI – ZÁLOHA JEN 990 Kč!
* GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY, 2 DĚTI POBYT A STRAVA ZDARMA*   

* 1 DÍTĚ ZCELA ZDARMA, PROGRAM SENIOR 55+ / SLEVA 50%***
*  ZAJISTĚTE SI VÝBĚR HOTELU A TERMÍNU SE SLEVOU VČAS!!!

*   V ZIMĚ ZA EXOTIKOU, NA HORY, DO TERMÁLŮ NEBO ZA POZNÁNÍM***? 

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

www.stourblansko.cz
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 28 LET GARANCE PRO VÁS!

PR O G R A M:

 literární pořad ze života a díla kardinála Tomáše Špidlíka  
 v interpretaci Divadla poezie pod režijním vedením Věry Prosové

 duchovní hudba  v podání pěveckého sboru Nota, 
  který řídí sbormistr Martin Nerud

Gymnázium Boskovice, senátorka Jaromíra Vítková  
a Orel jednota Boskovice Vás zvou na 

vzpomínkový večer
k 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka

středa 4. 12. 2019 v 18.00 
aula Gymnázia Boskovice
Palackého nám. 1

SURSUM 
CORDA!  

VZHŮRU SRDCE!

	 Letošní	dvanáctá	lampiónová	slav-	
nost	 s	 průvodem	 nesla	 název	 „Roz-
svime	 podzim	 s	 lampióny“	 a	 měla	
slavnostnější	 nádech	 než	 obvykle.	
Konala	 se	 při	 příležitosti	 30.	 výro-	
čí	 sametové	 revoluce.	 Průvod	 vyšel	
v	pátek	25.	října	v	podvečerních	ho-
dinách	od	radnice	a	počtem	účastní-
ků	 předčil	 roky	 minulé.	 Podzimní	
počasí	bývá	trochu	vrtkavé	a	pořádá-
ní	této	oblíbené	akce	je	pokaždé	tak	
trochu	sázka	do	loterie.	I	 letos	jsme	
však	měli	štěstí	a	počasí	nám	přálo.	
Druhou	část	 slavnosti,	která	 se	pra-	
videlně	 koná	 ve	 sportovním	 areálu		
u	 rybníka,	 nám	 tentokrát	 zpestřila	
šermířská	skupina	Štvanci	z	Kuřimi	
se	svou	ohnivou	bojovou	show.	Dra-
matická	hudba	podtrhla	celkový	do-
jem	 i	 výkony	 bojovníků	 s	 ohněm.	
Program	 byl	 vyvrcholením	 celého	
večera	 a	 udělal	 radost	 především		
dětem,	které	ho	sledovaly	se	zataje-
ným	 dechem.	 Poté	 již	 následovalo	
tradiční	občerstvení	a	volná	zábava.

	 Pořadateli	akce	byly	Základní	ško-
la	a	Městys	Černá	Hora,	Sbor	dobro-
volných	 hasičů	 a	 Fotbalový	 klub		
Černá	Hora.	Spolupráce	se	jmenova-
nými	organizacemi	 trvá	 již	od	 roku	
2007,	kdy	se	u	nás	v	Černé	Hoře	zno-
vu	 obnovila	 tradice	 pořádání	 lam-	
piónových	 průvodů.	 Velice	 si	 jejich	
pomoci	 vážíme	 a	 věříme,	 že	 bude	
naše	 vzájemná	 spolupráce	 při	 po-	
řádání	podobných	akcí	pro	veřejnost	
pokračovat	i	nadále.
	 Velký	dík	patří	nejen	členům	těchto	
organizací,	ale	i	všem	zaměstnancům	
školy,	kteří	se	na	přípravě	slavnosti	po-
díleli.
	 Pořadatelé	 dále	 děkují	 hlavním	
sponzorům	akce,	kterými	byly	Pivo-
var	 Černá	 Hora	 a	 Městys	 Černá	
Hora,	a	dále	firmám	Řeznictví	a	uze-
nářství	 Havlíček	 a	 Obchod	 s	 nápoji	
Baráček.	

 Text: Jana Kubelková
Foto: Jiří Bernard
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❆ Dárkové sady kosmetiky Eucerin, Vichy, Bioderma.
❆ Vánoãní balení vitamínÛ a potravinov˘ch doplÀkÛ.
❆ Dárkové kazety ãajÛ.
❆ ·irok˘ sortiment také pro dûti. 

Potěšte své blízké 
dárky pro zdraví.

Přejeme krásné 
spokojené Vánoce.

Díky vysázeným stromkům v našich lesích, 
více než sto tisíc korun pro Světlušku 

Výsadba nových stromků

	 Společnost	 LESCUS	 Cetkovice	
připravila	 akci	 zaměřenou	 na	 vý-
sadbu	nových	 lesů,	které	z	důvodu	
sucha	 a	 poškození	 lýkožroutem	
smrkovým	 uhynuly	 a	 musely	 být	
vykáceny.	Za	každý	vysazený	stro-
mek	v	rámci	akce	„Podpoř	správné-
ho	broučka“	se	společnost	zavázala	
přispět	Nadačnímu	fondu	s	projek-
tem	Světluška	3	Kč.	Celkově	se	po-
dařilo	 zasadit	více	než	34	 tisíc	 sa-	
zenic.		
	 Akce	 se	 uskutečnila	 v	 pátek	 11.		
a	 v	 sobotu	 12.	 října	 a	 probíhala	 na	
čtyřech	 místech	 –	 u	 Ledče	 nad	 Sá-	
zavu,	u	Boskovic,	u	Bruntálu	a	u	Rož-
nova	pod	Radhoštěm.	
	 Pro	obnovu	lesa	byly	použity	pře-
devším	listnaté	dřeviny	s	nejvyšším	
zastoupením	 buku	 a	 dubu	 a	 dále	
jehličnaté	dřeviny,	u	nichž	domino-
vala	jedle	a	borovice.	Na	vhodných	
stanovištích	 byl	 ale	 v	 menší	 míře	
použit	 i	 smrk.	 Snahou	 je	 vytvářet	
druhově	 pestré	 lesy,	 které	 budou	
schopné	více	odolávat	změnám	kli-

matu	 a	 novým	 chorobám	 či	 škůd-
cům.	
	 Účelem	 akce	 bylo	 především	 se-
známit	účastníky	s	aktuálním	děním	
v	našich	lesích,	podpořit	obnovu	lesů,	
které	 jsou	 aktuálně	 důležité	 přede-
vším	 pro	 plnění	 mimoprodukčních	
funkcí	 lesa	 (půdoochraná,	 vodohos-
podářská,	 rekreační	 atd.)	 a	 pomoci	
ještě	 o	 něco	 víc	 tím,	 že	 podpoříme	
Světlušku.	
	 Sázení	probíhalo	za	odborného	do-
zoru	a	pomoci	personálu	společnosti	
LESCUS	 Cetkovice,	 který	 účastní-
kům	vysvětlil,	jak	se	výsadba	prová-	
dí	a	po	celou	dobu	sázení	byl	nápo-
mocen	 jak	 při	 organizaci,	 tak	 při	
vlastním	 kopáním	 jamek.	 Dobrému	
výsledku	akce	pomohlo	zapojení	ně-
kolika	 základních	 a	 středních	 škol,	
ale	i	hojná	účast	dalších	dobrovolní-
ků.	Celkem	se	do	sázení	zapojilo	oko-
lo	700	účastníků.		
	 Díky	 skvělému	 počasí,	 dobré	
účasti,	 a	 především	 obdivuhodné-
mu	pracovnímu	úsilí	všech	účastní-

ků,	byla	akce	úspěšná	a	za	dva	dny	
sázení	 na	 4	 lokalitách	 se	 podařilo	
vysázet	 34	 325	 nových	 stromečků	
na	ploše	větší,	než	je	dvanáct	fotba-
lových	hřiš.	
	 Všem,	 kteří	 se	 do	 akce	 zapojili,	

pomohli	při	její	realizaci,	podpořili	
naši	snahu,	a	především	vysazovali	
stromky	pro	Světlušku,	patří	velký	
dík.	

Text: Petr Martinec
Foto: archiv LESCUS Cetkovice
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Konference připomněla odkaz Tomáše kardinála Špidlíka
	 V	 prosinci	 2019	 uplyne	 100	 let		
od	 narození	 nejvýznamnějšího	 bos-
kovického	 rodáka	 a	 světoznámého	
teologa.	 Tomáš	 kardinál	 Špidlík	 byl	
světově	proslulým	znalcem	spirituali-
ty	 křesanského	 Východu,	 význam-
ným	 představitelem	 ekumenického	
úsilí	 a	 reprezentoval	 a	 propagoval	
českou	 kulturu.	 Senátorka	 Jaromíra	
Vítková	uspořádala	pod	Výborem	pro	
vzdělávání,	vědu,	kulturu,	lidská	prá-
va	a	petice	v	Senátu	konferenci	„Du-
chovní	odkaz	J.	E.	Tomáše	kardinála	
Špidlíka	SJ“,	ve	 spolupráci	 s	CMTF	
UP	v	Olomouci	a	pod	záštitou	Minis-
terstva	kultury	ČR.
	 „Tomáš	 Špidlík	 by	 17.	 prosince	
oslavil	sté	narozeniny.	Výročí	připo-
mínám	 s	 Orlem	 jednotou	 Boskovice	
celý	 rok:	 výstavy,	 besedy,	 vzpomín-
ková	 setkání,	 koncerty	 a	 další.	 Jsem	
hrdá	 na	 to,	 že	 se	 v	 prostorách	 horní	
komory	Parlamentu	uskutečnila	kon-
ference	„Duchovní	odkaz	J.	E.	Tomá-
še	 kardinála	 Špidlíka	 SJ“.	 Kardinál	
Špidlík	 byl	 teolog,	 vědec	 a	 znalec	
umění,	 jehož	dílo	označil	 svatý	otec	
Jan	Pavel	II.	jako	teologii	pro	třetí	ti-
síciletí,“	sdělila	senátorka	Vítková.	
	 Konference	 se	 konala	 v	 krásných	
historických	 prostorách	 –	 Hlavním	
sále	Valdštejnského	paláce.	Konferen-
ci	 zahájila	 paní	 senátorka	 Jaromíra	
Vítková.	„Připomněla	jsem	nejen	život	
kardinála	Špidlíka,	ale	také	jeho	ofici-
ální	návštěvu	v	Boskovicích.	Tato	ná-
vštěva	zanechala	hluboké	vzpomínky	
ve	mně,	ale	také	v	dalších	obyvatelích	
celého	regionu,“	sdělila	senátorka.
	 Konferenci	 svými	 pozdravy	 pod-
pořili	významní	hosté:	kardinál	Do-
minik	 Duka,	 apoštolský	 nuncius	
Charles	Daniel	Balvo,	pomocný	bis-
kup	brněnský	Pavel	Konzbul,	 ředitel	
ÚSTR	Zdeněk	Hazdra	a	zdravici	olo-
mouckého	 arcibiskupa	 Jana	 Graub-	

stupce	 ředitele	 Centra	 Aletti	 doc.		
Michal	 Altrichter	 SJ,	 z	 rodinných		
příslušníků	 PhDr.	 Helena	 Janíková		
a	doc.	Karel	Sládek	z	Katolické	teolo-
gické	 fakulty	 UK	 v	 Praze.	 Součástí	
konference	 byly	 i	 promítací	 sekce	
z	Krásného	slova	otce	Špidlíka,	které	
krásně	 doplňovaly	 sdělovaný	 odkaz	
pro	přítomné.	
	 „Konference	měla	nádhernou	pozi-
tivní	 a	 duchovně	 povznášející	 atmo-
sféru	 díky	 hlubokým	 příspěvkům		
a	také	vnímavým	hostům,	kteří	bed-	

nera	přečetl	pomocný	biskup	Antonín	
Basler.
	 Zajímavé	 přednášky	 naplněné	 od-
kazem	 kardinála	 Špidlíka	 přednes-	
li	 významné	 kapacity	 jako	 ředitel		
Centra	Aletti	v	Olomouci	prof.	Pavel	
Ambros,	senátorka	Jaromíra	Vítková,	
ředitel	 fakulty	 slávistiky	 Akademie	
Ambrossiana	Mons.	Fransesco	Braschi,	
profesor	 spirituality	 křesanského	
Východu	prof.	Richard	Čemus,	sekre-
tář	 Kongregace	 pro	 východní	 církve	
ve	Vatikánu	prof.	Cyril	Vasil	SJ,	zá-

livě	 naslouchali.	 Díky	 tomuto	 sou-	
znění	 si	 myslím,	 že	 by	 byl	 kardinál	
potěšen	 touto	 konferencí,“	 sdělila		
Vítková.	
	 Hosté	 konference	 si	 mohli	 v	 pře-
stávkách	v	Chodbě	místopředsedů	pro-	
hlédnout	 výstavu	 „Z	 celého	 srdce“,	
která	návštěvníkům	představuje	nejen	
život	kardinála,	ale	také	vybrané	citáty	
z	jeho	teologických	literárních	děl.

tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové

Foto: Barbora Palánová 
a Renata Kuncová Polická

Více zpráv na 
www.listyregionu.cz
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FLAMEX - Stavebniny 2000, 
s.r.o. provozovna Svitávka 

přijme ŘIDIČE, ŘP sk. C, HPP   
přijme SKLADNÍKA, 

ŘP sk. B, HPP
velmi dobré platové podmínky, 

stabilní práce
volejte na tel.: 605 248 500 

nebo pište na 
stavebniny@svitavka.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

www.msrenova.cz	 PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
Renovace dveří a zárubní, výroba, 
montáž, lakování skla, lišty, zámky, kliky  tel.	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

Chcete platit za Va‰e
poji‰tûní niÏ‰í ãástku?

¤e‰ím poji‰tûní vozidel, nemo-
vitostí, zdraví, odpovûdnostní.

Ráda se Vám budu vûnovat 
– kontakt 775 731 779

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.

PRODÁM
 Prodám	ořechy	celé,	Vanovice.	Volat	
po 17. hodině, tel.: 728 960 217. 
 Prodám	konferenční	stolek,	foto	zašlu 
e-mailem. Rozměr 78 x 139 cm, cena do-
hodou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám	 zánovní	 špičkový	 televizor 
QLED Samsung, 123 cm, hybridní vysílání 
atd. Tel.: 737 957 822.
 Prodám	rotoped,	cena	dohodou. 
 Tel.: 723 361 563. 
 Prodám	úplně	novou	knihu	Marcus	& 
Martinus „Naš příběh“. Cena původní 360 Kč, 
nyní 250 Kč. Tel.: 723 105 913. 
 Prodám	nepoužitou	soupravu	parního 
čístiče Montiss Heavy Duty STEAM CLEA-
NER (CSC5681M), cena 1 400 Kč, tel.:  
731 202 669.
 Prodám	profesionální	boty	pro	kuchaře 
zn. Skechers. Velikost 36, černé, cena 600 Kč, 
původní cena 1 400 Kč. Málo nošené – změ- 
na zaměstnání. Tel.: 606 931 795.
 Prodám	 vchodové	 levé	 dveře	 světlý	
javor, 195x85 cm, bezpečnostní zámek na 
4 klíče, cena dohodou. Volat po 18 hod., 
tel.: 702 591 648, 702 591 647.
 Prodám	obal	na	ukulele,	cena	250	Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám	 rohový	TV	stolek,	 řešený	do 
půlkruhu, dole skleněné dvířka, barva dře-
va černá. Levně, foto, info na vyžádání. 
Tel.: 606 931 795. 
 Prodám	 vodoměrnou	 šachtu,	 výška	
1,1 metru a stavební rozvaděč. Tel.: 
737 428 696.
 Prodám	ořechy	s	měkkými	skořápkami, 
letošní. Cena dohodou, tel.: 602 543 044. 
 Prodám	duo	gramorádio	1308A	Tesla, 
cena 3 100 Kč + desky, cena a info na tel.: 
777 450 543. 
 Prodám	různé	DVD	filmy	100	Kč/kus, 
audiokazety (muzika), různé 300 Kč/kus. 
Tel.: 777 450 543. 
 Prodám	cca	5	000	m2	lesa	v	k.ú.	Vanovice. 
Les je smíšený, ale z většiny je tvořen  
smrkovými stromy. Stáří lesa je 50–60let. 
Cena dohodou, tel.: 775 130 132. 

KOUPÍM
 Koupím	 chalupu	 nebo	 domek	 se		
zahradou, vše zařídím, platím hotově, tel.: 
604 235 530. 

 Koupím	dřevěnou	dětskou	kuchyňku.	
Tel.: 728 170 229, 602 283 832. 
 Koupím	 lištovou/bubnovou	 sekačku 
MF 70, VARI s příslušenstvím, to není pod-
mínkou. Mám zájem i o koupi zahradního 
traktoru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. Děkuji, tel.: 731 487 850.
 Koupím	 tovární	 malotraktor	 české	
nebo slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, 
MT, TK atd. Může být i poškozený. Nabíd-
něte prosím, děkuji. Tel.: 731 487 850.

HLEDÁM
 Hledám	 k	 pronájmu	 přístavek,	 halu,	
stodolu pro celoroční parkování obytného 
vozidla v okolí Černé Hory. Požadovaný 
rozměr:  8 m x 4 m x 3, 40 m. 
Tel.: 605 700 205.

DARUJI
 Daruji	za	odvoz	půlky	cihel	z	bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Daruji	za	odvoz	větší	množství	zeminy 
(vhodná ke zhutnění); odběr průmyslová 
zóna Blansko; tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Osamělá	vdova	175	cm/67	roků	hledá 
k vážnému seznámení ještě trochu vitální-
ho pohodového přítele, abstinenta vyšší 
postavy do 73 let. Klidné společné stáří, 
tel.: 723 456 229. 

 Osamělá	žena	hledá	spolehlivého	muže 
nad 60 roků pro trvalý vztah. Uvítám neku-
řáka – motoristu. Tel.: 721 123 334. 

 Velmi	osamělá	vdova	plnoštíhlé	postavy 
175cm/68 roků hledá vyššího čestného 
muže. Podmínkou je abstinent, ještě troš-
ku vitální, pro společné chvíle v přírodě, 
muže, kterému nejde pouze o sex, ale  
o společné a šastné dožití ve dvou. Věk 
68–73 let, okolí Blanska, Boskovic apod. 
Láska za lásku, Tel.: 724 836 518. 

	Žena	46,	hledá	muže	přiměřeného	věku	
na vážný trvalý vztah založený na vzájem-
né lásce a důvěře, s autem a vyřešenou 
minulostí. Nejlépe z okresu Blansko. Jen 
vážně! E-mail : sance.lasce@seznam.cz

 Blanka	 54/160/75kg	 z	 Blanska	 hledá	
přítele. Samota tíží, tel.: 722 955 018. 

 Svobodný,	 zajištěný	 muž	 68	 let	 rád 
pozná veselou, usměvavou ženu, děti ne-
vadí, mám je rád. Jsem z okresu Blansko, 
samota tíží a je zlá. Hledám vhodný protěj-
šek, nejraději z venkova. Tel.: 704 826 098. 

VZPOMÍNKA 
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí, 
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,

to byla nejdražší, to byla maminka. 
J. Seifert

	Dne	2.	11.	2019	uplynuly	4	roky,	kdy	nás	navždy	opustila	
naše	milovaná	maminka,	babička	a	prababička,

paní	ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ		z	Benešova.	

Stále	s	láskou	vzpomínáme	také	na	našeho	tatínka,	

pana	KARLA LAŠTŮVKY z	Benešova.	

Letos	tomu	bylo	21	roků,	co	nás	navždy	opustil.
Za	tichou	vzpomínku	děkují	děti	Karel,	Stanislav,	Vlastimil,		

Alena,	Marie	a	Zdena	s	rodinami.	

VZPOMÍNKA

Dne	4.	listopadu	2019	uplyne	první	smutný	rok,	kdy	nás	
navždy	opustil	náš	drahý	tatínek	a	dědeček	

pan	LADISLAV LINDUŠKA	z	Boskovic.

Stále	vzpomíná	dcera	Ladislava	s	rodinou.

VZPOMÍNKA 
Dne	20.	listopadu	2019	uplyne	rok,	

co	odevzdala	duši	Bohu	

paní ANNA STARYCHOVÁ	z	Blanska.

Stále	vzpomínají	manžel	
a	dcery	Xavera,	Ludmila	a	Miroslava	s	rodinami.

VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky zůstávají dál.

Dne	26.	listopadu	2019	to	bude	10	smutných	roků,	
co	nás	opustil

pan	JAROSLAV TRÁVNÍČEK	z	Blanska.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Stále	vzpomíná	manželka	Zuzana	a	dcera	Zuzana.
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Již od 369 990 Kč*

Hyundai prémie  40 000 Kč

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Sada zimních
kol zdarma

Slevová tankovací 
karta na 5 let zdarma

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

www.hyundai.cz

T-CAR spol. s.r.o.
Chrudichromská 1A, 680 01 Boskovice
+420 516 453 109 / www.hyundaiboskovice.cz

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai KONA – kombinovaná spotřeba 3,9–7,1 l/100 km, emise CO2: 90–160 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Nekroť svoji vášeň!
Hyundai KONA

Hyundai
Assistance

UČITELSKÁ  KUŽELKIÁDA 
	 Ve	středu	30.	10.	2019	se	na	ku-
želně	 v	 Blansku	 uskutečnil	 již		
21.	 ročník	 učitelské	 kuželkiády.		
Po	roční	přestávce	se	pořadatelství	
letošního	 ročníku	 ujala	 ZŠ	 TGM	
Blansko.	Tato	soutěž	je	určena	pro	
5-ti	členná	družstva	složená	ze	za-
městnanců	 škol	 okresu	 Blansko,		
v	každém	týmu	musí	být	minimál-
ně	2	ženy.
	 Každý	z	hráčů	házel	30	hodů	na	
jedné	dráze	do	plných,	součet	4	nej-
lepších	 hráčů	 poté	 stanovil	 výsle-
dek	družstva.	Nejlepších	6	žen	a	6	
mužů	po	základní	 části	postoupilo	
do	 finále	 jednotlivců	 na	 30	 hodů	
sdružených	(15x	do	plných	a	15x	do-	
rážka).	

 Po odehrání základní části bylo 
celkové pořadí družstev: 
1.	 ZŠ	a	MŠ	Rájec	Jestřebí	1	
	 –	592	kolků
2.	 ZŠ	TGM	Blansko	–	514	kolků
3.	 ZŠ	Erbenova	Blansko	
	 –	509	kolků
4.	 ZŠ	a	MŠ	Dvorská	Blansko	
	 –	490	kolků
5.	 ZŠ	a	MŠ	Rájec	Jestřebí	2	
	 –	438	kolků	

 V soutěži jednotlivců bylo ko-
nečné pořadí na prvních třech 
místech následující: 

 Muži 

1.	 Michal	Souček	
	 –	ZŠ	TGM	Blansko	
	 –	153	kolků	
2.	 Jan	Kala	–	SŠ	Letovice	
	 –	148	kolků	
3.	 Ivo	Nedoma	
	 –	ZŠ	a	MŠ	Rájec	Jestřebí	
	 –	124	kolků	

 Ženy: 
1.	 Natálie	Součková	
	 –	ZŠ	TGM	Blansko	–	121	kolků
2.	 Petra	Popelková	
	 –	ZŠ	Erbenova	Blansko	
	 –	99	kolků
3.	 Iva	Klimešová	
	 –	ZŠ	a	MŠ	Dvorská	BK	
	 –	97	kolků
	 Ceny	nejlepším	předali	místosta-
rosta	města	Blansko	Ivo	Polák	a	za	
vedení	 ZŠ	 TGM	 Blansko	 Magda	
Vinická.	
	 Doufejme,	 že	 v	 příštím	 roce	 se	
zúčastní	 ještě	více	školských	 týmů	
a	 toto	 setkání	 pedagogických	 za-
městnanců	 si	 najde	 pevné	 místo		
v	 kalendáři	 sportovně-společen-
ských	akcí	okresu	Blansko.

Text: Michal Souček
Foto: Jiří Havel Nejezchleb
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3290,-

PříSlUšENSTVí: 
TRANSPORTNí KUFR, 
SADA VRTáKů A SEKáČů

Příkon: 720 W | Kotouč: 125 mm
Otáčky: 11 000/min.
Hmotnost: 1,8 kg
Kompaktní a výkonná 
jednoruční bruska
Pohodlná práce 
díky velmi 
štíhlému 
obalu stroje

1290,-

Deka beránek
Rozměry:150 x 200 cm
Materiál: 100%
mikrovlákno/polyester
Různé druhy

599,- 499,-
Primalex
Deco
Interiérová
barva s bělostí

min. 89% BaSO4, otěruvzdorná s výbornou
kryvostí a dokonale matným vzhledem
Vydatnost 1 kg: 8–12 m2

Balení: 
15 kg, 
25 kg
Cena 
za 1 kg od: 
26,36 Kč

VČETNĚ SAMONOSNÉ VANIČKY A SIFONU

Povlečení
MICRO

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2019.

cena od

399,-

Příkon: 780 W
Otáčky: 0−1 100/min.
Energie úderu: 2,4 J
Upínání: SDS+
Hmotnost: 2,9 kg
Přepínač funkcí vrtání,
příklepové vrtání 
nebo sekání

Kombinované 
kladivo 
HR2470X16

Úhlová bruska
GA5030R

Kout sprchový
Nevada2990,-

Čtvrtkruhový sprchový kout se samonosnou vaničkou a sifonem
Výplň: bezpečnostní sklo transparent | Barva profilu: bílá
Rozměry: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm
Výška: 180 cm (zástěna), 10 cm (vanička)

Rozměry:  
přikrývka 140 x 200 cm 
polštář 90 x 70 cm 
Materiál:100%
mikrovlákno/polyester
Mix vzorů a barev
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Mamma Mia!
	 V	 říjnu	 oslavila	 Hudební	 scéna	
Městského	 divadla	 Brno	 15	 let	 od	
svého	 otevření.	 Diváky	 na	 ní	 za	 tu	
dobu	 potěšilo	 68	 inscenací,	 včetně	
opravdových	hitů.	Nová	sezona	zaha-
juje	hvězdným	hitem	Mamma	Mia!
	 Autory	 jsou	 Benny	 Andersson		
a	Björn	Ulvaeus.	Důležitá	je	autorka	
scénáře,	Catherine	Johnsonová.	Vy-
tvořila	jukebox	muzikál,	to	je	název	
pro	 muzikál,	 který	 vznikne	 přidá-
ním	 příběhu	 k	 už	 známým	 písním.	
Někdy	se	to	moc	nepovede,	ale	v	pří-

padě	 Mamma	 Mia!	 to	 dopadlo	 zna-
menitě.	 Po	 premiéře	 v	 Londýně		
v	roce	1999	byl	nominován	na	ceny	
L.	 Oliviera	 a	 po	 uvedení	 na	 Broad-
wayi	v	roce	2001	na	pět	amerických	
cen	Tony.	Po	zfilmování	v	roce	2008	
(Meryl	 Streep,	 Pierce	 Brosnan)	 se	
tento	 příběh	 s	 jednoduchou	 záplet-
kou,	 doplněný	 nádhernými	 písněmi	
ABBY,	stal	fenoménem.
	 Mamma	 Mia!	 je	 titulní	 písní	 třetí	
desky	 skupiny	 ABBA	 z	 roku	 1975.	
Hudební	manažer	Stig	Anderson	měl	

nápad	založit	ze	dvou	švédských	párů	
skupinu,	 která	 by	 uspěla	 nejen	 ve	
Švédsku.	 To	 bylo	 počátkem	 sedm-	
desátých	 let	 a	 světový	 úspěch	 přišel	
po	vítězství	v	soutěži	Eurovize	s	pís-	
ní	 Waterloo	 v	 roce	 1972.	 Úspěch		
skupiny	vydržel	deset	let,	v	roce	1982	
se	vztahy	rozpadly.	
	 Protože	 se	 v	 Brně	 očekával	 velký	
zájem,	 nastudoval	 Petr	 Gazdík	 hru		
v	 trojím	 obsazení	 hlavních	 rolí.	 Ro-	
li	Donny	hrají	Alena	Antalová,	Mar-
kéta	 Sedláčková	 a	 Ivana	 Vaňková.		
Možné	 otce	 Sama,	 Billa	 a	 Harryho	
zpodobňují	 Martin	 Havelka,	 Igor		
Ondříček,	Viktor	Skála,	Jakub	Prze-
binda,	Tomáš	Sagher,	Oldřich	Smysl,	
Robert	 Jícha,	 Milan	 Němec	 a	 Alan	
Novotný.	 V	 roli	 Sophie	 tři	 křehké	

dívky	Dagmar	Křížová,	Barbora	Re-
mišová	a	Petra	Šimberová.	
	 Scéna	Emila	Konečného	má	snivou	
atmosféru	bílých	domečků	ve	vesnič-
ce	na	ostrově.	Stylové	jsou	i	kostýmy	
–	ano,	přesně	tak	jsme	se	tehdy	oblé-
kali.	 Děti	 se	 tomu	 usmívaly,	 ale	 od	
jednoho	 jsme	mohli	 zaslechnout	 „Ta	
ABBA	byla	fakt	špicová!“	Špicový	je	
i	výkon	režiséra	Petra	Gazdíka,	úpra-
va	hudebního	aranžmá	Daniela	Kyz-
linka	i	choreografie	Hany	Kratochvi-
lové.	 Dlouhý	 potlesk	 ve	 stoje	 při	
závěrečných	písních	v	originále	 (bě-
hem	 hry	 se	 zpívaly	 česky,	 byly	 sou-
částí	 děje)	 nejlépe	 vyjádřil	 nadšení		
a	spokojenost	diváků.

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová
Foto: MdB
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JSME SPOLEČNOST 
ATOMO PROJEKT s.r.o. 

s provozem v Bořitově u Černé Hory (areál ZD). 
Provádíme kvalitní povrchové a tepelné úpravy kovů, 

termické a chemické odlakování, tryskání, odrezování, žíhání. 

NABÍZÍME:
l práci ve dvousměnném 
 provozu
l nástup možný ihned 
 nebo dle dohody
l příspěvek na stravování
l osobní ohodnocení
l dobré zázemí 
 a pracovní vybavení
l možnost zajištění 
 ubytování

PŘIJME KOLEGU NA POZICI:

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK – 2 směny
l příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních
 zařízení (paletovací vozík, kladkostroj, WAP …) 
l kontrola zpracování, vychystání k expedici 
l předchozí praxe není nutná, zaučíme 
l vítáme zkušenost s řízením VZV 
 (není podmínkou, zaučíme)

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), 
Černá Hora, Šárka Neustupová, tel.: 775 564 997, 
e-mail: neustupova@atomo.cz, www.atomo.czKO
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Fénix sport Blansko a Boskovice opět v akci
	 V	říjnu	náš	oddíl	čekalo	hned	několik	závodů.	Z	těch	okresních	to	byla	místní	
Blanenská	desítka	na	dráze.	Nejdříve	ovšem	startovali	děti	na	kratších	tratích.	I	zde	
jsme	měli	velké	zastoupení	a	posbírali	hned	několik	medailových	umístění.
	 Jeden	z	našich	nejmladších	členů	Adrian	Vondra	s	námi	trénuje	teprve	chvíli,	ale	
už	vyrazil	na	první	závod	a	vedl	si	dobře,	když	skončil	na	4.	místě.	Mladší	příprav-
ka	dívky	a	běh	na	200	m	a	skvělé	2.	místo	Adély	Přikrylové.	Těsně	za	ní	na	4.	po-
zici	 finišovala	 ještě	Katka	Horáková.	Mladší	přípravka	chlapci	a	zde	 jsme	měli		
3	zástupce.	Na	2.	místě	Dana	Kovaříka	na	3.	místě	stolní	 tenista	Lukáš	Přikryl		
a	7.	byl	Matouš	Korgo.	Přípravka	chlapci	a	5.	místo	Vojty	Korga	na	trati	400	m	–	
škoda	jen,	že	se	na	startu	nechal	zavřít	a	pak	musel	stahovat	velkou	ztrátu.	Mladší	
žáci	a	krásné	první	místo	Vojty	Přikryla,	který	 je	 také	stolní	 tenista	a	kterému		
dělám	kondiční	přípravu	si	stylem	start	–	cíl	doběhl	na	800	m	pro	čas	2:28	min.
	 Poté	už	následoval	hlavní	závod	na	10	000	m.	Zde	jsme	vládli	s	velkou	převahou,	
když	na	prvních	4.	místech	byli	naši	závodníci.	Celkové	první	místo	patří	trenérovi	
Janu	Kohutovi,	druhé	místo	celkově	a	první	v	juniorech	byl	boskovický	Filip	Tlam-
ka	ve	výborném	osobáku	34:07	min.	a	tento	čas	ho	řadí	na	5.	místo	letošních	čes-
kých	tabulek	na	10	000	m	mezi	juniory.	A	na	2.	místě	v	kategorii	muži	byl	Roman	
Hančl	v	dráhovém	osobáku.	O	čas	pod	40	min	se	pokoušel	Ondra	Šindelář,		avšak	
mu	těsně	uniknul	když	doběhl	za	40:20	min.	Mezi	ženami	potvrdila	dobrou	formu	
Lenka	Barboříková	když	vyhrála	o	více	jak	2	minuty	v	čase	44:56	min.

	 Další	den	nás	čekaly	opět	závody	ten-
tokrát	v	Rudici	na	tradičním	Běhu	okolo	
Klostrmanovy	Studánky.
	 Mladší	přípravka	dívky	jsme	měli	3	zá-
stupce	a	skončili	těsně	pod	stupni	vítězů.	
Na	trati	370	m	Adélka	na	4.	místě,	Katka	
hned	za	ní	na	5.	místě	a	Terka	Hušková	na	
9.	pozici.	Ve	stejné	kategorii	ale	chlapců	
už	to	zase	cinklo	a	1.	místo	Dan	Kovařík	
a	3.	místo	Lukáš	Přikryl.	Přípravka	dívky	
na	 500	 m	 a	 první	 závod	 Vanesy	 Valko	
přinesl	pěkné	6.	místo.	Vojta	Korgo	mezi	
hochy	na	500	m	potom	dosprintoval	na	

výborném	3.	místě.	V	mladších	žákyních	byla	6.	Anička	Vrbová,	mladší	žáci	a	Já-
chym	Ryšávka	který	ve	finiši	prohrál	boj	o	3.	místo	a	skončil	čtvrtý.	Mezi	staršími	
žákyněmi	si	pro	suveréní	první	místo	doběhla	Emma	Ryšávková.
	 Po	dětských	kategoriích	nás	čekal	závod	dospělých.	Ženy	běželi	1	okuh	–	6	km	
a	zde	na	celkovém	1.	místě	doběhla	Katka	Ryšávková	která	zároveň	vyhrála	i	ŽV1	
na	druhém	místě	celkově	a	první	v	Ž	doběhla	Lenka	Barboříková.	A	další	první	
místo	mezi	juniorkami	přidala	Adriana	Horňová.	Muže	čekalo	12	km	a	i	zde	vyhrál	
náš	trenér	FÉNIX	SPORT	BLANSKO	A	BOSKOVICE	Jan	Kohut,	4.	místo	mezi	
muži	patřilo	Romanu	Hančlovi	a	na	5.	místě	v	MV1	doběhl	Pavel	Krátký.
	 Máme	radost,	že	se	našemu	oddílu	daří	a	už	se	těšíme	na	příští	závody,	kde	už	
budeme	mít	i	svoje	oddílové	oblečení	takže	nás	už	hezky	poznáte.	Nezapomeňte,	že	
můžete	své	děti	stále	přihlásit	do	našeho	oddílu	jak	do	Blanska,	tak	do	Boskovic.
	 A	pokud	vám	nevyhovují	termíny	našich	společných	tréninků,	zkuste	si	domluvit	
osobní	trénink	–	platí	pro	děti	i	dospělé.	www.fenixsport.cz									Text: Andrea Kohutová

Foto: Marcela Bejrová

Info: www.halasvitavka.cz
objednávky: 

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

Mûstys Svitávka 
Tip na vánoãní dárek!

Dárkov˘ poukaz v libovolné cenû 
do nové sportovní haly ve Svitávce.

• posilovna
• badminton, tenis, stolní tenis, volejbal …
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Jednání k D43 v terénu
	 Senátorka	Ing.	Jaromíra	Vítková	pozvala	zá-
stupce	Ministerstva	dopravy	ČR	a	Ředitelství	
silnic	a	dálnic	ČR	do	Boskovic	a	jednání	pro-
bíhala	 přímo	 v	 terénu	 kolem	 tělesa	 dálnice	
D43.	Na	jednání	přijel	ředitel	Odboru	strategie	
MD	ČR	Ing.	Luděk	Sosna	a	vedoucí	Oddělení	
technické	přípravy	Morava	ŘSD	ČR	Ing.	Mi-
chal	Příkazský.
	 „Pozvala	 jsem	zástupce	z	Ministerstva	do-
pravy	a	Ředitelství	silnic	a	dálnic,	protože	 je	

třeba	neustále	v	přípravě	a	realizaci	D43	jednat	
a	posunovat	věci	dopředu.	Vzhledem	k	 tomu,	
že	 velice	 dobře	 znám	 těleso	 dálnice	 v	 mém		
obvodu,	 chtěla	 jsem	 ukázat	 konkrétní	 prvky	
pánům	přímo	v	terénu.	Navštívili	jsme	mostní	
stavby	nedokončené	dálnice	u	Vanovic,	u	Ba-
čova,	dále	jsme	se	zastavili	u	mostu	u	Drnovic.	
Bylo	velmi	zajímavé	a	přínosné	hovořit	o	pro-
blematice	D43	u	staveb,	které	jsou	tolik	let	sta-
ré	 a	 vidět	 nedokončenou	 stavbu	 přímo	 před	
očima,“	uvedla	senátorka	Vítková.
	 Pokračovat	v	přípravách	novostavby	D43	lze	
v	úseku	mezi	Bořitovem	(Lysice)	a	Svitávkou	
(Boskovice)	 v	 koridoru	 D43.	 Pokračují	 práce	
na	 dokumentaci	 pro	 územní	 rozhodnutí.	
Územní	 studie	 JMK	 byla	 dokončena	 a	 bude	
sloužit	 jako	 podklad	 pro	 zadání	 Aktualizace	
ZÚR	 JMK.	 Technicko	 ekonomická	 studie	
„D43	Bořitov	–	Staré	Město	D35“	je	nyní	s	po-
žadavkem	 na	 dopracování	 a	 v	 nejbližší	 době		
by	měla	být	zařazena	na	projednání	Centrální	
komisí	Ministerstva	dopravy.

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv J. Vítkové

TIPY 
NA VÁNOČNÍ 
DÁREK
Jednotná permanentní vstupenka na sportoviště ve správě  
Služeb Boskovice (lázně, sauna, zimní stadion, koupaliště).  
Nákup možný v lázních, sauně i na zimním stadionu v libovolné 
hodnotě nad 300 Kč včetně vánočního poukazu zdarma.

Vstupenky na ples sportovců 7. 3. 2020 s hudebními skupinami 
Hamleti (Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, Hardy 
Marzuki), Mariachi Espuelas a cimbálovou muzikou Grajcar.

místo meèù - štìtec a klarinet 

místo mašle se security - bude art production 

použít viz. obrázek 


