
Adamov

Vychází v nákladu
18 000 ks
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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.

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873

l Zákusky l Dorty
l Chlebícky
l Zmrzlina

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

80 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-NE 8-18

(v době státních svátků se může měnit)

ZAVŘENO: 23. 12. – 26. 12.  
a 31. 12. – 2. 1. 2020

ˇ

ˇ
ˇ ´ ˚

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

KUBOSPOL s.r.o. 

LESNICKÁ 87, RÁJEC-JESTŘEBÍ
TELEFON: 516 432 168, 777 709 518

– kvalitní služby v posezonním servisu
– servis i jiných značek
– prodej značky 
– vánoční akce

www.servisrajec.cz
Příjemné Vánoce Vám přeje Zahradní a lesní technika Rájec-Jestřebí

VÁNOCE U SOUSEDŮ

	 Vánoční	 svátky	 patří	 v	 křesanském	
světě	 k	 největším	 událostem	 každého	
kalendářního	roku;	oblibu	získaly	nejen	
pro	 svůj	 náboženský	 význam,	 ale	 také	
jako	svátky	pohody	a	míru,	doba,	kterou	
rodiny	tráví	společně	a	snaží	se	alespoň	
na	 pár	 svátečních	 dnů	 vymanit	 z	 celo-
ročního	shonu.
	 Zatímco	v	severní	Americe	voní	na-
dívaný	krocan	a	Santa	Claus	se	prodírá	
čerstvě	 napadaným	 sněhem,	 v	 Brazílii	
vrcholí	léto;	lidé	po	sváteční	večeři	vy-
razí	do	ulic	a	v	Riu	třeba	na	pláž	Copa-
cabana.	 Podobně	 je	 tomu	 u	 protinožců		
v	 Austrálii.	 Když	 se	 vrátíme	 do	 Evro-	
py,	 což	 je	 na	 mapě	 světa	 „takový	 náš	
malý	 dvoreček“,	 tak	 zjistíme,	 že	 i	 zde	
jsou	 ve	 způsobu	 trávení	 Vánoc	 rozdí-	
ly.	 Dárky	 nosí	 nejen	 Ježíšek,	 ale	 také	
Weihnachtsman,	Father	Christmas,	Pere	
Noël,	 Babbo	 Natale	 a	 mnoho	 dalších;	
tak,	jak	je	to	v	tom	kterém	regionu	zvy-
kem	už	odpradávna.	Jak	skutečně	tráví	

čas	Vánoc	moderní	 lidé	v	současnosti?	
Jak	moc	se	dodržují	obyčeje?	Tuto	otáz-
ku	jsme	položili	několika	rodinám	v	na-
šem	 blízkém	 okolí;	 evropským	 souse-
dům.	Zde	je	několik	odpovědí:
	 Rodina	 Liaci,	 Fossacesia,	 region	
Abruzzo,	Itálie:	
	 Na	Štědrý	den	se	celá	 rodina	schází		
u	 toho,	kdo	má	největší	dům.	Hrajeme	
karty	a	deskové	hry,	pak	následuje	slav-
nostní	večeře.	Začíná	se	vývarem	s	plně-
nými	 těstovinami	 Tortellini,	 následují	
Ravioli	 nebo	 Lasagne.	 Jako	 dezert	 se	
podává	Panettone,	sladký	vánoční	chléb	
plněný	sušeným	ovocem,	bez	kterého	si	
neumíme	Vánoce	představit.	To	ovšem	
není	vše,	každý	přináší	ještě	další	různé	
pochoutky,	takže	hodujeme	až	do	půlno-
ci	a	zpíváme	různé	popěvky	o	narození	
Ježíše.	 Nechybí	 malý	 Betlém	 s	 Marií,	
Josefem	 a	 zvířátky.	 O	 půlnoci	 do	 Bet-	
lému	přidáme	sošku	malého	Ježíše	a	te-
prve	pak	začneme	rozbalovat	dárky.	Po	

celé	Vánoce	je	rodina	spolu;	vaříme	bo-
haté	obědy,	hrajeme	hry	a	zpíváme.	Na	
druhý	vánoční	svátek	přichází	také	přá-
telé	 a	 tím	 se	 ukončují	 oslavy	 narození	
Ježíše	Krista.
	 Rodina	 paní	 Budzisz,	 Jastarnia,	
Hel,	Polsko:
	 V	naší	domácnosti	si	potrpíme	na	tra-
diční	oslavu	Vánoc.	Nejméně	dva	týdny	
dopředu	 připravujeme	 klobásu	 “Kol-
bos”.	 Je	 to	 specialita,	 která	 se	 dělá	 jen		
v	Jastarnii	v	čase	Vánoc	a	může	se	jíst		
až	 po	 návratu	 z	 půlnoční	 mše.	 Náplň	
tvoří	na	kostky	nakrájené	vepřové	maso	
a	slanina,	cibule,	majoránka	a	sůl.	Může	
se	udit,	ale	je	lahodná	i	jen	vysušená.	
	 Na	Štědrý	den	se	setkává	celá	rodina;	
za	 soumraku	 jdeme	 na	 večerní	 boho-
službu	 Nešpory	 a	 po	 návratu	 usedáme		
k	 večeři.	 Na	 stole	 máme	 hlavně	 ryby;	
uzený	losos	a	úhoř	uzený	baltickým	způ-
sobem,	sledě	v	různých	formách,	pirohy	
se	zelím	a	houbami,	boršč	s	knedlíčky	
nadívanými	houbami,	další	houbová	po-
lévka	a	zeleninový	salát.	

Pokračování na str. 8

Domácí Betlém rodiny Liaci – Itálie foto rodina Liaci
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Poděkování
	 Přerostlý	jehličnan	před	domem	mů-	
že	být	docela	problém,	zvláště	když	už	
nemáte	sil	ho	sami	ořezat	a	ještě	uklidit	
množství	chvojí.	Pomohli	dva	pracovní-
ci	Pohřební	služby	JUDr.	Raabové,	kteří	
naprosto	 profesionálně	 a	 podle	 mých	
představ	keř	upravili.	Pilou	vládl	Vladi-
mír	Cigáň,	vše	uklidili	a	odvezli	si	vozík	
chvojí	 na	 vazby	 na	 Dušičky.	 Chci	 jim	
moc	poděkovat	a	možná	to	bude	řešení		
i	pro	některé	čtenáře.

Text a foto: Naa Parmová

BOSKOVICKÉ 
ADVENTNÍ KONCERTY 
přinesou pestrost a kvalitu
	 Čas	adventu	přinese	do	Boskovic	opět	čtyři	večery	s	výjimečnou	duchov-
ní	hudbou.	V	rámci	cyklu	„Advent	v	kostele“	uslyšíme	v	evangelickém	kos-
tele	koncerty	s	rozličným	žánrovým	i	 instrumentálním	zabarvením.	Sérii	
završí	v	neděli	22.	prosince	vystoupení	souboru	Opera	Diversa,	který	patří	
ke	špičce	současné	hudební	scény.
	 Ve	snaze	usnadnit	přístup	posluchačům	připravili	organizátoři	službu	do-
vozu	 pro	 ty,	 kdo	 by	 se	 kvůli	 počasí	 či	 hendikepu	 nemohli	 zúčastnit.	 Na	
místě	bude	také	k	dispozici	dětská	místnost	pro	nejmladší.

Neděle	15.	prosince	v	15	hodin	a	v	18	hodin	
pěvecký	sbor	Nota
	 Velkému	zájmu	veřejnosti	se	těší	již	tradiční	koncert	studentů	a	zpěváků	
boskovického	gymnázia.	Vedle	smíšeného	pěveckého	sboru	Nota	vystoupí	
i	mladší	zpěváci	ze	souboru	Malá	Nota	a	hosté	z	mužského	pěveckého	těle-
sa	Novocantus	z	Nového	Města	na	Moravě.
Vstupné	120	Kč.

Neděle	22.	prosince	v	18	hodin	
Opera	Diversa
	 Závěrem	a	současně	i	vyvrcholením	cyklu	je	koncert	Ensemble	Opera	Diver-
sa,	brněnské	hudební	společnosti,	která	se	již	dvacet	let	věnuje	především	sou-
dobé	hudbě	v	nekompromisně	hledané	kvalitě.	Opera	Diversa	vystoupí	v	Bos-
kovicích	 v	 plném	 pěveckém	 i	 instrumentálním	 obsazení	 a	 představí	 díla	
světových	 (Arvo	 Pärt,	 Gavin	 Bryars)	 i	 současných	 českých	 tvůrců	 (Ondřej	
Kyas).	Vstupné	dobrovolné.
Kontakt	na	organizátory:	Jiří	Bureš,	jiri.bures@evangnet.cz,	776	219	938

Nízkoprahový klub 
pro děti a mládež 

se zaměřil na sexuální prevenci
	 	Bezmála	osmdesátka	blanen-
ských	 dětí	 a	 dospívajících	 ve	
věku	13	až	26	let	se	zúčastnila	
projektu	Bezpečné	dětství,	kte-
rý	připravili	pracovníci	NZDM	
Blansko.	Projekt,	který	se	usku-
tečnil	díky	finančnímu	příspěv-
ku	 Nadačního	 fondu	 Albert	 –	
Bertík	 pomáhá,	 se	 zaměřoval	
především	na	prevenci	sexuálně	
rizikového	chování.

	 Od	března	do	 listopadu	proběhlo	v	 rámci	projektu	 šest	besed	 s	odborníky.		
Děti	a	dospívající	se	tak	mohli	blíže	seznámit	s	tématy,	ke	kterým	patří	bezpečný	
sex,	sexuální	orientace,	intimní	hygiena,	gynekologická	a	urologická	prevence,	
ale	také	poruchy	příjmu	potravy,	zdravé	sebevědomí	nebo	životospráva.	Cílem	
bylo	 předat	 dětem	 a	 dospívajícím	 objektivní	 informace	 a	 měnit	 jejich	 postoje		
a	chování	tak,	aby	se	dokázali	v	těchto	oblastech	zorientovat	a	předešli	například	
nechtěnému	těhotenství	nebo	gynekologickému	onemocnění.	Zároveň	s	účastní-
ky	proběhlo	také	420	informačních	nebo	poradenských	rozhovorů.
	 Pracovníci	 NZDM	 Blansko	 v	 rámci	 projektu	 řešili	 i	 konkrétní	 problémy		
některých	 účastníků.	 „Pomohli	 jsme	 třeba	 šestnáctileté	 klientce,	 která	 měla		
častý	 nechráněný	 sex	 a	 obavu	 z	 nechtěného	 těhotenství.	 Využila	 možnosti		
těhotenského	testu	zdarma,	dále	jsme	klientce	pomohli	se	zorientovat	v	její	situ-
aci.	Nakonec	se	těhotenství	nepotvrdilo,	ale	klientku	to	motivovalo	k	registraci		
u	gynekoložky	a	předepsání	antikoncepce,“	popisuje	vedoucí	NZDM	Blansko	
Robert	Hořava.
	 Díky	finančnímu	příspěvku	od	Nadačního	fondu	Albert	–	Bertík	pomáhá	bylo	
také	možné	doplnit	preventivní	materiál	např.	kondomy	a	těhotenské	testy,	které	
může	mládež	od	15	let	získat	v	klubu	zdarma.	 Společnost Podané ruce

Foto: archiv NZDM Blansko
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www.ksmb.cz
N A Š I  P A R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

30.11. PRVNÍ  
   7.12. DRUHÁ
14.12. TŘETÍ  
21.12. ČTVRTÁ

od 15:00 h, nám. Republiky Blansko

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
Adventní 

soboty

KINO BLANSKO 

31. 12. 
2019 

v 15:00 h

Detský 
Silvestr
ˇ

1. 1. 2020 od 18 h 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKONOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2020

6. 1. 2020 
v 19:00 h

DĚLNICKÝ 
DŮM 

BLANSKO
DIVADELNÍ 

PŘEDSTAVENÍ

HODINA DUCHŮ

Adventní 
soboty

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

Přednášky na rok 2020 
pořádané ZO ČZS Blansko
Přednášky	se	konají	v	Domě	zahrádkářů,	
Křížkovského	59,	Blansko.
		8.	1.	2020	v	16:00	 OKRASNÉ	DŘEVINY

14.	1.	2020	v	16:00	 OCHRANA	ROSTLIN,	
	 přednáší	Ing.	Chytrý

22.	1.	2020	v	16:00	 KVĚTINY	
	 –	Trvalky,	přednáší	Ing.	Horňanská

Všichni	jste	srdečně	zváni.	Výbor	ZO	ČZS	Blansko
Změna	programu	vyhrazena.

Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata

Kniha leteckých fotografií Blanensko z nebe vyjde příští rok
	 Kniha	přiblíží	krásy	Blanenska	z	ptačí	perspektivy.	Kniha	Blanensko	z	nebe,	
kterou	 připravuje	 zlínské	 CBS	 Nakladatelství,	 bude	 ukazovat	 krajinu,	 známá		
i	méně	známá	místa	z	jiného	pohledu,	z	nebe.
	 Celoročně	zajímavý	region	Moravský	kras	je	všeobecně	známý	jako	nejvýznam-
nější	krasová	oblast	ve	střední	Evropě,	která	díky	svému	osobitému	a	neopakovatel-
nému	 rázu	 a	 více	 jak	 1000	 jeskyním,	 z	 nichž	 pět	 je	 přístupných	 veřejnosti,	 láká		
k	návštěvě	turisty	z	celého	světa.	„Nevšedním	pohledem	se	vám	v	knize	představí	
město	Blansko	plné	unikátních	architektonických	památek	s	dřevěným	kostelíkem,	
který	se	sem	přestěhoval	z	Podkarpatské	Rusi.	Nejstarším	zámkem	na	Moravě	se	
zase	pyšní	město	Kunštát,	panorama	Boskovic	jedinečně	dokresluje	zřícenina	gotic-
kého	hradu,“	popisuje	region	obchodní	ředitelka	Blanka	Imramovská.
	 „V	současné	době	se	pohybuji	na	Blanensku	a	sbírám	potřebné	podklady,	vší-
mám	 si	 krajiny,	 zajímavostí	 i	 dominant	 regionu.	 Největší	 pikantnosti,	 které	 se	
mnohdy	skrývají	v	útrobách	kraje,	ale	znají	většinou	jen	místní.	Jejich	rady	a	dopo-
ručení	 jsou	 proto	 pro	 nás	 při	 tvorbě	 knihy	 velmi	 cenné,“	 prozrazuje	 regionální	
projektový	manažer	Tibor	Skalka.
	 Česko	jako	pohádková	země.	Fotografie	v	připravované	knize	jsou	pořízené	
především	z	letadla.	„Po	několikaletém	létání	nad	Slovenskem	jsem	se	rozhodl	
v	roce	2012	začít	objevovat	z	nebe	i	Česko.	Musím	uznat,	že	je	to	úplně	jiná	
krajina	než	naše	hornaté	a	bouřlivé	Slovensko.	Česko	mi	připadá	jako	pohádko-
vá	země,	z	nebe	jsou	vidět	malebné	vesničky	a	návsi	s	jezírky,	o	kus	dál	zase	
nádherné	 zámky	nebo	dominantní	 hrady.	Do	české	krajiny	 jsem	 se	opravdu	

zamiloval	a	velmi	rád	se	s	Vámi	podělím	o	to,	jak	jsem	Česko	z	nebe	viděl,“	
říká	majitel	firmy,	pilot	a	fotograf	Milan	Paprčka.	 Text: Alice Šplíchalová

Foto: Milan Paprčka

Přebal knihy

	 Dne	15.	11.	2019	odstartovala	v	Bos-
kovicích	 již	 11.	 Vánoční	 sbírka	 pro	
opuštěná	zvířata.	Jako	každý	rok	mo-
hou	 lidé	 až	 do	 20.	 12.	 2019	 nosit	 do	
Infocentra	na	náměstí	potřeby	pro	pej-
sky	 a	 kočičky,	 kteří	 se	 ocitli	 bez	 do-	
mova.	 Pro	 pejsky	 a	 kočičky	 můžete	
přinést	 kvalitní	 granule,	 pamlsky,	
obojky,	vodítka,	antiparazitní	příprav-

ky,	 odčervovací	 tablety,	 dezinfekční	
prostředky,	 atd.	 Nově	 také	 můžete		
přispět	 formou	 poukázky	 na	 nákup		
ve	Zverexu	na	ulici	U	Císařské	v	Bos-
kovicích.	Tyto	poukázky	 lze	 zakoupit	
v	Infocentru	nebo	přímo	ve	Zverexu.	
	 Dne	20.	12.	2019	v	15	hodin	proběh-
ne	 na	 náměstí	 před	 radniční	 věží	 ofi-	
ciální	 předání	 sbírky	 zástupcům	 zá-
chytné	 stanice	 pro	 psy	 Boskovice		
a	 SOS	 kočky	 Boskovice.	 Jako	 tradič-	
ně	 bude	 předání	 doprovázeno	 kultur-
ním	programem	a	děti	 se	mohou	 těšit		
na	hlazení	pejsků.
	 Vánoční	sbírka	pro	opuštěná	zvířata	
byla	poprvé	v	roce	2009	a	již	při	tomto	
prvním	ročníku	se	vybralo	spoustu	po-
třebných	věcí,	které	pejskům	i	kočkám	
pomáhaly	 téměř	 po	 celý	 rok.	 Různé	
sbírky	 pro	 naši	 záchytnou	 stanici	 pro	
psy	 probíhají	 individuálně	 i	 během	
roku.	 Letos	 se	 zapojila	 např.	 základní	
škola	 Sušilova	 Boskovice	 a	 základní		
a	 mateřská	 škola	 Úsobrno,	 kteří	 pro		
pejsky	 vybrali	 mnoho	 krmiva	 další		

potřeby.	 Městská	 policie	 Boskovice,	
pod	kterou	záchytná	stanice	pro	psy	pa-
tří,	navštívila	tento	rok	všechny	základ-
ní	 školy	 v	 Boskovicích	 a	 seznámila	
žáky	s	chodem	záchytné	stanice	a	od-
chytem	psů	na	území	města.	V	dubnu	
proběhla	 výtvarná	 soutěž	 pro	 děti	 na	
téma	„Pes	z	útulku	v	novém	domově“		

a	v	květnu	byl	v	 záchytné	 stanici	 den	
otevřených	dveří.	Od	začátku	roku	bylo	
v	 záchytné	 stanici	 přes	 50	 pejsků,	
z	 nichž	 asi	 polovina	 se	 vrátila	 domů		
a	druhá	polovina	našla	nový	domov.	

Text: Adéla Adámková, vedoucí záchytné 
stanice pro psy Boskovice
Foto: archiv A. Adámkové
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LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

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

Po
zvá

nk
a

Partnerství s italským Scandianem 
potvrdili Blanenští v Moravském krasu

ti.	Právě	letos,	kdy	si	v	naší	zemi		při-
pomínáme	třicet	let	svobodného	živo-
ta,	 je	 dobré	 připomenout,	 že	 ne	
vždycky	 mohli	 lidé	 svobodně	 cesto-
vat	a	udržovat	styky	s	lidmi	ze	západ-
ní	 Evropy,”	 zdůraznil	 starosta	 města	
Blanska	 Jiří	 Crha	 během	 svého	 vy-
stoupení	na	slavnostním	večeru.	„Za	
těch	 pětapadesát	 let	 se	 sice	 mnohé	
změnilo,	hodnota	přátelství	ale	zůstá-
vá,	vzájemná	konfrontace	realit	obou	
zemí	bude	vždy	přínosná.	Rozdílnost	
totiž	není	nikdy	tím,	co	nás	může	roz-
dělit,	 naopak,	 může	 nás	 jedině	 obo-	
hatit,”	 uvedla	 mimo	 jiné	 Elisabetta	
Leonardi,	italská	radní	odpovědná	za	
zahraniční	styky.
	 Komunikace	 lidí	 různých	 národů	
může	být	občas	složitá.	Vždy	ale	nejde	
jen	 o	 slova.	 To,	 co	 je	 nám	 blízké		
a	 také	 velmi	 srozumitelné,	 je	 napří-
klad	hudba.	Spojuje	nás	všechny	a	ne-
zná	hranic.		„Abychom	si	to	dokázali,	
přizvali	jsme	dva	umělce,	z	nichž	kaž-
dý	zahrál	na	kytaru,	každý	ale	v	odliš-
ném	 pojetí.	 Chtěli	 jsme	 navíc	 zvolit	
netradiční	prostředí,	proto	padla	volba	
na	 jeskyni	Výpustek,”	vysvětluje	bla-
nenský	radní	Ivo	Stejskal,	v	jehož	ges-

ci	je	spolupráce	s	partnerskými	městy.	
Jako	 první	 vystoupil	 se	 svým	 barok-
ním	 repertoárem	 Karel	 Fleischlin-	
ger,	 v	 jeho	 podání	 zazněly	 skladby	
Antoina	Carrého,	Roberta	de	Viséeho	
a	 Gaspara	 Sanze.	 Závěr	 slavnostního	
setkání	pak	zpestřilo	vystoupení	mla-
dého	 italského	 kytaristy	 Francesca	
Spiny,	který	zvolil	ukázky	z	děl	Heito-
ra	 Villy-Lobose,	 Agustina	 Barrisose		
a	Fernanda	Sora.
	 Nejen	Italové,	ale	i	zástupci	dalších	
delegací	 z	 polské	 Legnice	 a	 ze	 slo-	
venského	 Komárna,	 kteří	 přijeli	 do	
Blanska	na	oslavy	Vítání	sv.	Martina,	
si	 odnesli	 kromě	 památečních	 listů		
i	 drobné	 dárky.	 Italská	 radní	 Elisa-
betta	 Leonardi	 obdržela	 navíc	 z	 ru-
kou	starosty	Crhy	unikátní	zmenšený	
model	blanenské	radniční	veže	vyro-
bený	z	tradiční	umělecké	litiny.	Spo-
lečný	program	všech	našich	hostů	pak	
pokračoval	i	v	neděli.		
	 Jedno	 významné	 výročí	 nás	 čeká		
i	v	roce	příštím.	Připomeneme	si	 to-	
tiž	 dvacet	 let	 partnerství	 s	 polskou	
Legnicou.

Text: Jana Franchi
Foto: Ivo Stejskal

	 Pětapadesáté	 výročí	 partnerství	 se	
Scandianem	 oslavili	 Blanenští	 v	 ne-
všedních	prostorách	jeskyně	Výpustek.	
V	sobotu	9.	listopadu	zde	u	této	příleži-
tosti	proběhl	kytarový	koncert	v	podání	
Karla	Fleischlingera,	pozvání	do	Blan-
ska	přijal	i	Francesco	Spina.
	 Když	v	roce	1964	podepisovali	ve	
Scandianu	 smlouvu	 o	 vzájemném	
přátelství	 tehdejší	představitelé	obou	

měst	Gaspare	Denti	 a	František	Ko-
vařík,	patrně	netušili,	kolik	generací	
toto	 výjimečné	 partnerství	 ovlivní,	
kolik	celoživotních	přátelství	vznikne	
a	jaká	bude	budoucnost	tohoto	svazku	
v	jednadvacátém	století.	„Stejně	jako	
opravdová	 přátelství	 jsou	 věčná,	 tak		
i	spolupráce	s	našimi	italskými	přáte-
li	nadále	pokračuje	a	jsem	si	jist,	že	se	
bude	úspěšně	rozvíjet	i	v	budoucnos-

Kytarista Francesco Spina během svého vystoupení

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NA

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2020
do DŘEVĚNÉHO KOSTELA – HUSOVA SBORU 
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU

KDY: NEDĚLE 5. 1. 2020 v 17:30 hodin 
VYSTOUPÍ: GOSPEL FRIENDS

Pozvánka
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ADAMOV, Opletalova 22 (Ptačina)
Křeslo pro hosta
Vlastimil Harapes
17. 12. 2019 
v 18:00 h, vstupné: 120 Kč
REZERVACE VSTUPENEK:
tel. 607 518 104, mks@mks-adamov.cz

Večer nad kuchařkou 
s kuchařkou Ditou P.

11. 12. 2019 
v 17:00 h, vstupné: 40 Kč

NA AKCI SI  MŮŽETE 
KNIHU ZAKOUPIT

UČÍME SE V LETADLE
	 V	listopadu	2019	se	žáci	Střední	školy	cestovního	ru-
chu	a	gastronomie,	s.r.o.	Blansko	zúčastnili	kurzu	„Le-
tuškou/stevardem	na	 zkoušku“.	Studenti	 oborů	Palubní	
stevard	 a	 Cestovní	 ruch	 dostali	 jedinečnou	 možnost,		
kterou	jim	škola	zajistila	ve	spolupráci	s	Českými	aeroli-
niemi,	a	sice	nahlédnout	pod	pokličku	letecké	dopravy		
a	vyzkoušet	si	práci	stevarda	na	vlastní	kůži.	
	 Do	Prahy	na	Letiště	Václava	Havla	v	Ruzyni,	kde	se	
školení	konalo,	jsme	z	Blanska	vyjížděli	prvním	ranním	
rychlíkem.	 Odjezd	 v	 tak	 brzkou	 ranní	 hodinu	 nebyl		
příjemný,	leč	nadšené	očekávání	bylo	větší,	než	rozmrze-
lost	z	tak	časného	vstávání.	Kurz	se	konal	ve	výcvikovém	
středisku	Czech	Aviation	Training	Centre,	jediném	toho	
typu	v	České	republice.	Žáci	obdrželi	uniformy	letecké-
ho	personálu	a	po	celou	dobu	kurzu	byli	nastrojeni	jako	
pravý	stevard	či	stevardka	společnosti	ČSA.
	 V	první	části	kurzu,	která	byla	pojata	jako	přednáška,	
jsme	 se	 od	 sympatických	 a	 zkušených	 letušek	 ČSA		
dověděli	 spoustu	 zajímavých	 informací	 od	 historie	 le-	
tectví	 a	 palubních	 služeb	 v	 letadlech,	 přes	 podmínky		
přijetí	k	tak	nádhernému	a	zároveň	náročnému	povolá-	
ní,	až	po	meterologii	a	každodenní	povinnosti	stevardů.
	 V	další	části	si	pak	žáci	sami	vyzkou-
šeli	práci	na	palubě	 letadla.	Výcvikové	
centrum	 má	 obdivuhodné	 vybavení,	
včetně	 simulačních	 modelů	 letadel,	 ve	
kterém	 probíhá	 i	 proškolování	 již	 stá-	
vajících	stevardů	společnosti.	V	reálném	
prostředí	si	tak	studenti	zkusili	hlášení,	
start	i	přistávání	letadla,	servis	pokrmů		
a	nápojů	 a	v	neposlední	 řadě	 i	 nejoče-	
kávanější	 část	 –	 řízenou	 evakuaci.	
Všichni	 se	 oblékli	 do	 bílých	 kombinéz		
a	po	nafouknuté	evakuační	skluzavce	se	
sklouzli	z	letadla	dolů.

	 V	poslední	části	kurzu	nás	letušky	provedly	celým		
výcvikovým	centrem,	ukázaly	nám	simulační	modely	
dalších	 letadel	 a	 kokpitů	 a	 do	 jednoho	nám	 dokonce	
dovolily	nahlédnout	–	od	pravé	pilotní	kabiny	k	nero-
zeznání.	 Jako	 doklad	 o	 absolvovaném	 cvičení	 dostal	
každý	žák	diplom	se	svým	jménem	potvrzený	společ-
ností	ČSA.
	 Výcvikový	den	uběhnul	 rychleji,	než	by	 se	kdokoliv		
z	nás	nadál,	a	my	jsme	se	v	pozdním	odpoledni	rozloučili	
s	našimi	školiteli	a	vydali	se	na	cestu	domů.	Pro	všechny	
zúčastněné	byl	kurz	nejen	obrovským	přínosem,	ale	i	ne-
smírně	obohacující	a	zajímavou	zkušeností	plnou	neza-
pomenutelných	zážitků.	
	 Také	tentokrát	se	tedy	jedna	z	nejoblíbenějších	odbor-
ných	aktivit	Střední	školy	cestovního	ruchu	a	gastrono-
mie,	s.r.o.	Blansko	–	kurz	„Letuškou/stevardem	na	zkouš-
ku“	 –	 velmi	 vydařila.	 Nezanedbatelným	 pozitivem	 pro	
žáky	 byla	 také	 finanční	 stránka,	 nebo	 plnou	 polovinu	
částky	za	kurz	uhradila	za	žáky	soukromá	škola,	což	pro	
ně	znamenalo	úsporu	celých	2.000	Kč!

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.
Foto: archiv školy
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MÍSTNÍ KNIHOVNA KOŘENEC
– oceněná knihovna v rámci Jihomoravského kraje 2019

Čtvrté setkání seniorů – Suchý

	 Dne	14.	listopadu	2019	na	slavnostním	setkání	knihovníků	z	Jihomoravské-
ho	kraje	v	Moravské	zemské	knihovně	v	Brně	byla	udělena	cena	Komunitní	
knihovna	2019	za	přítomnosti	radního	Ing.	Tomáše	Soukala	a	prof.	PhDr.	To-
máše	Kubíčka,	PhD.
	 V	kategorii	do	500	obyvatel	získala	cenu	Místní	knihovna	Kořenec,	která		
se	současně	stala	také	TOP	Komunitní	knihovnou	Jihomoravského	kraje	2019.	
Knihovna	patří	do	metodické	působnosti	pověřené	Knihovny	Boskovice,	která	
je	součástí	Kulturního	zařízení	města	Boskovice.		
	 Mgr.	Hana	Matulová	převzala	péči	o	knihovnu	v	roce	2015	a	sídlí	v	budově	

mateřské	školy,	v	té	době	měla	vyčleněnou	pouze	jednu	menší	místnost.	V	je-
jím	fondu	bylo	takřka	4	000	svazků,	které	bylo	nutno	aktualizovat.	Díky	opa-
kovaně	 přiděleným	 dotačním	 titulům	 Jihomoravského	 kraje	 TD	 5	 Obecní	
knihovna	 se	 podařila	 rekonstrukce	 celého	 prostoru	 s	 podporou	 vedení	 obce		
i	místních	občanů.	Knihovna	se	tak	rozšířila	o	dvě	další	místnosti	(byly	pro-
bourány	příčky,	zakoupeny	nové	regály,	do	prostoru	přibylo	čtenářské	pódium	
i	 podsedáky	 pro	 děti).	 Nová	 výmalba,	 výzdoba	 a	 sociální	 zázemí	 umožňují	
v	knihovně	pořádat	akce	pro	širší	veřejnost.	
	 Knihovna	ve	spolupráci	s	obcí	cíleně	podporuje	dětské	čtenářství	a	také	or-
ganizuje	 zajímavé	 aktivity	 pro	 zájemce	 všech	 generací	 od	 roku	 2017.	 Paní	
knihovnice	se	snaží	spolupracovat	i	s	dalšími	nadšenci	ve	svém	okolí.	Postupně	
tak	 uskutečnili	 nejen	 besedy	 a	 čtení	 pro	 děti,	 ale	 také	 workshopy	 pro	 ženy		
a	aktivity	i	pro	muže.	V	létě	úspěšně	organizují	přívesnické	tábory	pro	všechny	
děti	z	obce.		Do	knihovny	tak	chodí	mnohem	více	čtenářů	a	je	zde	možné	za-
půjčit	si	kromě	knih	také	různé	společenské	hry.	
	 Informace	z	činnosti	jsou	prezentovány	na	webu:	https://knihovna-korenec8.
webnode.cz/		
	 Díky	úspěšnému	projektu	VISK	3	bylo	dokončeno	vybavení	novým	počítačem,	
tiskárnou	i	čtečkou	čárových	kódů.	Knihovna	je	plně	automatizovaná	a	má	všechny	
své	tituly	dohledatelné	pro	své	uživatele	na	webu	pomocí	on-line	katalogu,	který	je	
také	prezentován	na	webu	knihovny.	Samozřejmostí	je	stálé	připojení	k	internetu.
	 O	 tom,	 že	 si	 vedení	obce	váží	práce	 své	knihovnice	 a	 zapojení	 široké	veřej-	
nosti	obce	do	jejích	aktivit,	svědčí	nominace	do	výše	zmíněné	soutěže.	Komise,	
která	vyhodnocuje	činnost	všech	vítězných	knihoven,	se	jednomyslně	shodla,	že	
právě	tato	knihovna	je	kromě	úspěchu	ve	své	kategorii	současně	TOP	komunitní	
knihovnou	Jihomoravského	kraje	roku	2019.	 Text: Helena Jalová

Foto: archiv Knihovna Boskovice

	 U	slavnostně	prostřených	stolů	v	sále	kulturního	domu	se	sešli	 senioři	všech	
věkových	kategorií.		Zastupitelé	obce	Suchý	a	Sbor	pro	občanské	záležitosti	uspo-
řádali	v	pátek	22.	listopadu	další	společné	setkání	seniorů,	jehož	cílem	je	zpestřit		
a	obohatit	jejich	všední	dny	a	strávit	tak	příjemné	chvíle.	Letos	nás	potěšila	velká	
účast	a	rádi	jsme	uvítali	nové	tváře.
	 V	úvodu	srdečně	pozdravil	všechny	přítomné	a	krátce	k	nim	promluvil	starosta	
obce	Jakub	Hlubinka.	Po	něm	vystoupily	děti	z	mateřské	školky,	které	jsou	vždy	
připraveny	rozdávat	svou	bezprostředností	a	projevem	životní	elán	–	jiskru,	která	
na	 chvíli	 pronikne	 do	 našich	 srdcí.	 V	 průběhu	 večera	 vystoupila	 starší	 děvčata		
a	svým	tanečním	výrazem	upoutala	pozornost	a	rozjasnila	tváře	přítomných.
	 Domácí	koláčky,	perníčky,	zákusky,	káva,	víno	a	společná	večeře	přispěla	k	vy-
jádření	spokojenosti	s	poděkováním,	že	se	nezapomíná	na	starší	občany.
	 Vystavené	fotografie	z	předešlých	setkání	v	nás	nostalgicky	navodily	vzpomíná-
ní,	které	se	neobejde	bez	dojetí.
	 Do	pozdních	večerních	hodin	hráli	a	zpívali	Josef	Sekanina	a	Andrea	Ondrouš-
ková.	Rozproudili	tak	atmosféru	a	s	veselou	náladou	a	přáním	pevného	zdraví	do	
příštího	setkání	se	rozloučili.			
		 „Kdo	 setrvá	 v	 myšlenkách	 u	 krásného,	 ušlechtilého	 a	 dobrého,	 zůstává	 stále	
mlád,	i	když	už	oslavil	své	narozeniny	mnohokrát.“	 Text: Jarmila Sekaninová 

Pohled do knihovny

Jarmark v Brově–Jenči oplýval 
množstvím nejen tovaru a potěšil všechny
	 Celé	sobotní	odpoledne	23.	listopadu	2019	byl	okolo	Obecního	úřadu	v	Brově–Jenči	pohyb	jako	v	mraveništi.	
Probíhal	 tu	(před)adventní	 jarmark.	Místní	ženy	jsou	šikovné	a	událost	precizně	připravily.	Venku	byl	stánek		
s	občerstvením,	kde	bylo	nabízeno	cukroví	a	sladké	pečivo,	vedle	gulášek	a	klobásky,	čaj	a	svařáček.	V	sále	bylo	
rozmístěno	třináct	obchodních	míst,	kde	byly	k	mání	výrobky	dětí	a	zaměstnanců	místní	mateřské	školy,	přáníčka	
a	novoročenky,	vánoční	ozdoby,	adventní	věnce,	cukroví,	květinové	dekorace,	pletené	výrobky	z	papíru,	náramky	
z	korálků,	bižuterie,	háčkované	ozdoby	na	stromeček,	zimní	oblečení,	kuchařské	náčiní	a	další	vybavení	nejen	do	
domácnosti.	Akce	byla	velmi	hojně	navštívena,	lidé	si	tu	mohli	posedět	i	poklábosit	a	každý	si	přišel	na	své.

Text a foto: Jiří Vymětalík
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PF 2020

Dûkujeme na‰im klientÛm 
a partnerÛm za spolupráci 
v uplynulém období a pfiejeme 
veselé vánoce a v‰e nejlep‰í 
do nového roku. T˘m Realitní kanceláfie Artoss

FRANTIŠEK OPLUŠTIL
VODĚRADY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

VÁNOČNÍ 
STROMKY 
od 6. 12. 2019 
smrk stříbrný /  borovice černá
Prodej denně 13.00 –17.00 h, jinak po tel. domluvě
Info na tel.: 607 123 645, 607 904 287
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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!

Zákuskárna v Blansku
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	 Zákuskárna	se	nachází	nedaleko	cen-
tra	Blanska,	na	ulici	Smetanova,	kousek	
od	kruhového	objezdu	za	náměstím	Re-
publiky.	Podnik	 otevřeli	 již	 před	 třemi	
roky	 manželé	 Petresovi;	 paní	 Simony	
jsem	se	zeptal:
	 Paní	 Petres,	 Zákuskárna	 kterou	
provozujete,	 je	 zřejmě	 velmi	 úspěšný	
podnik;	i	te,	v	časném	dopoledni,	stá-
le	přichází	další	zákazníci	nejen	si	vy-
brat	u	pultu,	ale	 také	posedět	u	kávy		
a	něčeho	sladkého.	Jaké	byly	začátky?
	 Nápad	 otevřít	 podnik	 tohoto	 typu	
jsme	s	manželem	probírali	už	dlouho,	já	
jsem	 nějaký	 čas	 získávala	 zkušenosti		
v	Itálii	a	věřili	jsme,	že	to	bude	úspěšné	
podnikání.	Do	realizace	jsme	se	pustili	
teprve	 až	 jsme	 našli	 vhodné	 prostory		
s	dostatečně	velkým	zázemím	pro	vlast-
ní	výrobnu	a	zajistili	dodávky	originál-
ních	italských	surovin.

	 Zákuskárna	tedy	není	 jen	cukrár-
na,	v	čem	se	lišíte	od	podobných	pod-
niků?
	 Především	 máme	 vlastní	 výrobnu,	
kde	 děláme	 nejen	 zákusky,	 dorty,	 ale	
také	 chlebíčky	 a	 další	 výrobky	 stude-	
né	kuchyně.	Hlavní	 rozdíl	 pak	 spočívá		
v	použití	originálních	italských	surovin,	
které	jsou	chuově	i	jakostně	nezaměni-
telné,	podobně	 jako	belgická	čokoláda,	
kterou	používáme.	Samozřejmostí	je,	že	
také	z	místních	základních	surovin	vy-
bíráme	 jen	 ty	 kvalitní,	 nepoužíváme	
žádné	náhražky.	Výsledkem	je	spokoje-
nost	 zákazníků,	 kterým	 naše	 produkty	
chutnají	a	hlavně	se	k	nám	opět	vrací.
	 Co	vše	nabízíte	svým	zákazníkům?
	 Z	 několika	 základních	 druhů	 dortů	
děláme	 velké	 množství	 variací,	 které		
obměňujeme	také	podle	ročního	období.	
Můžeme	vyhovět	přání	zákazníka	a	pro-

dukt	přizpůsobit	jeho	objednávce;	nejen	
co	se	týká	náplně,	ale	také	zdobení,	nápi-
sů	 a	 třeba	 tvarovaných	 figurek.	 Máme		
k	dispozici	tiskárnu	na	jedlý	papír,	takže	
například	 narozeninový	
dort	 může	 zdobit	 nejen	
blahopřejný	nápis,	ale	ta-	
ké	dodaná	fotografie.	
	 Zákusky	 nabízíme	 v	
mnoha	 variacích,	 dle	
přání	 zákazníka	 může-
me	připravit	kolekci	pro	
nejrůznější	oslavy.	Den-
ně	máme	v	nabídce	také	
bezlepkové	zákusky.
	 K	zákuskům	patří	ne-
odmyslitelně	 káva.	 Pou-
žíváme	 výhradně	 kávu	
Montecelio,	což	je	100	%	
Arabika	 vybraná	 pro	 naše	 zákazníky.	
Nabízíme	celkem	11	druhů	kávy,	které	
jsou	 rozšířeny	 o	 různé	 další	 příchutě		
a	dochucení.
	 V	podzimním	a	zimním	období	při-
chází	vhod	horká	čokoláda,	horké	punče	
a	 rozsáhlá	 nabídka	 sypaných	 čajů.	 Na-
opak	v	 létě	 je	 největší	 zájem	o	ovocné	
limonády,	zmrzliny	a	ledovou	kávu.
	 Všiml	jsem	si,	že	zde	máte	také	roz-
sáhlou	nabídku	rumů...
	 Ano,	 naše	 rumotéka	 obsahuje	 kolem	
stovky	nejrůznějších	druhů	rumů	z	celé-
ho	světa,	od	nejvyhlášenějších	značek,	až	
po	ty,	které	jsou	u	nás	málo	známé	a	ne-
jsou	 běžně	 k	 dostání.	 U	 nás	 nabízíme		

Zákuskárna se nachází v Blansku na ulici Smetanova

Interiér Zákuskárny  

k	ochutnání	až	kolem	30	druhů.	Pravidel-
ně	pořádáme	řízené	degustace	rumů	s	vý-
kladem	o	jejich	původu,	historii	a	výrobě.
	 Je	možno	si	u	Vás	objednat	oslavu	
například	narozenin?
	 Ano,	 běžně	 po	 dohodě	 zajišujeme	
pro	 skupiny	 cca	 20	 osob	 nejrůznější	
akce	 pro	 děti	 i	 dospělé;	 zákazníkům		

nabízíme	pro	tuto	příležitost	občerstvení	
jak	sladké,	tak	i	výrobky	studené	kuchy-
ně	a	teplé	kuchyně.	
	 Jakou	máte	otevírací	dobu?
	 Otevřeno	 máme	 denně	 od	 8	 do	 18		
hodin,	s	výjimkou	státních	svátků,	kdy	
provozní	 dobu	 upravujeme.	 Zákazníci	
mohou	další	 informace,	včetně	 rozsáh-	
le	 fotogalerie	 našich	 produktů,	 najít	 na	
webových	 stránkách	www.zakuskarna-
blansko.cz,	pro	případné	objednávky	je	
k	dispozici	tel.	číslo	606	583	873,	nebo	
e-mail:	petresgroup@seznam.cz.
	 Paní	Petres,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Pfiejeme v‰em klientÛm krásné Vánoce 
a pevné zdraví ve ‰Èastném roce 2020!

Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ a dÛvûru
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

LÉTO = VYBERTE SLEVU A HOTEL VâAS!
VùNUJTE SV¯M BLÍZK¯M ZÁÎITEK, NA KTER¯ SE NEZAPOMÍNÁ! 

CESTOVÁNÍ P¤INÁ·Í RADOST A ZÁBAVU!
DÁRKOV¯ POUKAZ KAÎDÉHO POTù·Í!

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 29 LET GARANCE PRO VÁS!
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Pokračování ze str. 1
	 Po	večeři	je	čas	na	dárky,	následuje	káva	s	tradičním	koláčem	se	sušeným	ovocem,	
ořechy	a	mákem.	Společně	odejdeme	na	půlnoční	mši	a	po	návratu	jíme	Kolbos.
	 První	 sváteční	den	 se	navzájem	navštěvujeme	 s	vánočním	přáním.	Na	 snídani		
je	opět	Kolbos,	obědváme	hovězí	řízky.	Takto	jsme	Vánoce	vždy	slavili	a	budeme	
slavit	i	nadále.

	 Rodina	paní	Janovové	z	obce	Vernár	pod	Kráovou	hoou,	Slovensko:
	 Na	Štědrý	večer	dodržujeme	některé	křesanské	zvyky.	Obvykle	večeříme	v	17	
hodin,	kdy	se	ozvou	zvony	v	našem	kostele.	Můj	manžel	 (jsme	svoji	už	41	roků)		
dává	pod	ubrus	peníze,	abychom	netrpěli	nouzí,	před	večeří	se	pak	krátce	pomod-	
líme,	připijeme	 si,	 a	 zavzpomínáme	na	naše	 zesnulé	 rodiče.	Manžel	nám	strouž-	
kem	česneku	udělá	křížek	na	čelo,	abychom	byli	zdraví.	Naše	večeře	 je	klasická,		
na	 stole	 máme	 zelňačku	 s	 klobásou	 a	 houbami,	 smažené	 rybí	 filé,	 bramborový		
salát,	vánoční	oplatky	s	medem,	kompot	vařený	ze	sušených	švestek,	fíky,	datle,	va-
nilkové	rohlíčky,	medovníky,	laskonky	a	bobaky,	což	jsou	kynuté	pečené	kuličky	
přelité	horkým	mlékem,	máslem,	cukrem	a	mákem.	Po	večeři	vybalujeme	dárky,	
díváme	se	na	pohádky	v	televizi	a	pak	jdeme	na	půlnoční	mši.

	 Rodina	paní	Marie	Anagnostra,	Ormos	Panagias,	Řecko:
	 Jelikož	naše	rodina	patří	k	ortodoxní	církvi,	probíhají	oslavy	Vánoc	trošku	jinak.	
Jméno	Krista	oslavujeme	25.	prosince	a	jméno	Manolis	(Emmanuel)	o	den	později.	
Dárky	si	vyměňujeme	obvykle	1.	ledna,	zdejší	Agios	Vasillis,	což	je	obdoba	Santa	
Clause,	 přichází	 až	 po	 Vánocích.	 Slavnostní	 vánoční	 večeře	 začíná	 kuřecí	 nebo		
krůtí	polévkou,	někdy	děláme	 také	vegetariánskou	z	mrkve	a	 tykve.	Hlavní	chod	
tvoří	 vepřové	 maso	 pečené	 více	 způsoby,	 doplněné	 kdoulemi	 a	 švestkami,	 pří-	
lohou	je	rýže	a	grilované	brambory.	Velkou	část	menu	tvoří	různé	koláče,	 jejichž	
náplní	 je	 například	 špenát,	 žampiony,	 nebo	 Pastourmas,	 což	 je	 speciálně	 koře-	
něné	 sušené	 hovězo	 maso.	 Také	 sladkosti	 jsou	 bohatě	 zastoupeny,	 náš	 oblíbený		
dezert	je	Melomakarona	-	těsto	ve	tvaru	vajíčka,	máčené	v	medu.	Dále	Kourabiedes,	
což	 jsou	 mandlové	 sušenky,	 nebo	 Diples,	 smažené	 těstové	 závitky	 plněné	 me-	
dem	 a	 sekanými	 ořechy.	 Právě	 příprava	 Diples	 je	 velmi	 náročná,	 proto	 je	 vždy		
naše	matky	a	babičky	připravovaly	ve	větším	množství	předem;	dnes	 je	už	raději		
kupujeme.	

VÁNOCE U SOUSEDŮ

Sladkosti na stole rodiny Liaci – Itálie foto rodina Liaci

podává	kromě	dalších	chodů	Česnica,	což	 je	sladký	chléb,	který	se	 trhá	na	kusy.		
V	Česnici	je	zapečená	mínce;	ten	kdo	ji	najde,	bude	mít	velmi	šastný	rok.	
	 Na	Štědrý	den,	který	nazýváme	„Božič“,	se	navzájem	zdravíme	slovy	„Hristos		
se	 rodi“	 (narodil	 se	Kristus),	odpovídá	se	„Vaistinu	se	 rodi“	 (opravdu	se	narodil).	
Rodina	 se	 shromažuje	 na	 společný	 oběd,	 na	 který	 se	 podává	 pečené	 vepřové		
a	jehněčí	maso,	mnoho	sladkostí	a	děti	dostávají	dárky.

	 Rodina	pana	Michała	Świetlaka,	Częstochowa,	Polsko:
	 V	 době	 Adventu	 navštěvujeme	 kostel,	 obdivujeme	 se	 Betlémům	 a	 vánoční		
výzdobě.	Na	Štědrý	den	se	schází	celá	rodina	ke	slavnostní	večeři.	Večeře	začíná	
odlamováním	 oplatku,	 který	 nabízí	 nejstarší	 člen	 rodiny	 jako	 symbol	 narození		
Ježíše	Krista	každému	z	přítomných,	doplněný	osobním	přáním.	Zpíváme	koledy		
a	navzájem	si	přejeme	k	Vánocům.	Večeře	se	skládá	z	celkem	12	chodů,	nechybí	
houbová	 polévka,	 smažený	 kapr,	 zelí	 s	 hrachem	 a	 pirohy	 s	 houbami.	 Po	 večeři		
dostávají	děti	dárky,	které	jim	pod	stromeček	dal	Św.	Mikołaj.	Všichni	pak	jdeme		
na	půlnoční	mši.	Také	další	sváteční	dny	navštěvujeme	své	blízké.

	 Rodina	Pilárova	z	obce	Habovka,	Roháče,	Slovensko:
	 Vánoční	stromek	zdobíme	týden	před	Vánoci	a	na	Štědrý	den	připravujeme	svá-
teční	večeři.	Večer	se	nejdříve	společně	pomodlíme,	sníme	oplatky	s	medem	a	čes-
nekem	abychom	byli	zdraví,	připijeme	si	a	usedneme	k	večeři.	Obvykle	bývá	zelňač-
ka,	smažený	kapr	nebo	filé	a	bramborový	salát.	Po	večeři	rozbalíme	dárky	a	pak	
chodí	děti	po	vesnici	dům	od	domu	zpívat	koledy,	za	což	dostávají	peníze.	Půlnoční	
mše	pak	ukončí	náš	Štědrý	večer.

zpracoval Petr Hanáček

Mandlové sušenky Kourabiedes – Řecko foto rodina Anagnostra

Sváteční stůl rodiny Stamenkovič – Srbsko foto rodina Stamenkovič

	 Rodina	paní	Sabiny	Grižon	ze	Strunjanu,	Portorož,	Slovinsko:
	 Vánoce	jsou	příležitostí	pro	naší	rodinu	abychom	se	sešli,	společně	se	pobavili		
u	 jednoho	 stolu	 a	 samozřejmě	 také	 svátečně	 hodovali.	 Ve	 Slovinsku	 jsou	 zvyky		
rozdílné	podle	jednotlivých	regionů	a	to	se	týká	i	svátečních	jídel.	Slavnostní	večeře	
se	chystá	dlouho,	celý	den	se	peče	a	vaří...	V	naší	rodině	večeře	začíná	netradičně	-	
jako	předkrm	už	20	let	podáváme	tatarský	biftek;	bez	něho	si	už	Vánoce	neumíme	
představit.	Pokračujeme	polévkou	a	následují	hlavní	chody	–	vepřová	pečeně,	klobá-
sy,	 zelí,	pečené	brambory,	doma	čerstvě	upečený	chléb	a	 také	 francouzský	 salát,	
který	 máme	 také	 rádi,	 i	 když	 není	 typicky	 vánočním	 jídlem.	 Jako	 dezert	 máme		
tradiční	slovinskou	roládu	Potico	plněnou	vlašskými	ořechy	a	pečeme	sladký	chléb	
Pinco	-	to	je	skutečně	mňam	:-)	Po	jídle	zůstáváme	u	stolu	a	dlouho	do	noci	bese-	
dujeme	a	bavíme	se.

	 Rodina	paní	Jeleny	Stamenkovič	z	Leskovace,	Srbsko:
	 Patříme	 k	 pravoslavné	 (ortodoxní)	 církvi	 a	 proto	 Vánoce	 slavíme	 každý	 rok		
7.	ledna.	Den	předtím,	6.	ledna	slavíme	„Badnji	dan“,	kdy	mužská	část	rodiny	chodí	
do	 lesa	 na	 dubové	 větve,	 které	 se	 pak	 doma	 dávají	 na	 slavnostní	 oheň.	 Večer	 se		
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Povídání se starosty

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme 
poklidné svátky vánoãní, 
hodnû ‰tûstí, pevné zdraví 
a mnoho úspûchÛ 
v novém roce. 

Jifií Crha, starosta
Franti‰ek HasoÀ, místostarosta

Ivo Polák, místostarosta
Josef Kupãík, tajemník Vánoãní strom Blansko

Foto: RePo

Pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
a po cel˘ rok 2020 hodnû ‰tûstí, 
pevné zdraví a mnoho osobních 
i pracovních úspûchÛ
pfieje ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ
vedení mûsta Boskovice

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Ing. Luká‰ Holík, místostarosta

Ing. Radek Mazáã, místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, LL.M., tajemník

Vánoãní strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

Starosta města Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na rok 2020

Listy regionů jako každý rok požádaly starosty větších měst v regionu o rozhovor

Starosta města Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha

	 Ing.	 Bc.	 Crha	 odpověděl	 na	 otázky	
Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Blansku	dařilo	v	
končícím	roce	2019?
	 Když	se	podívám	na	průběžné	hos-
podářské	výsledky,	 tak	musím	říci,	že		
z	hlediska	realizace	investic	mimořád-
ně	 dobře.	 Zatímco	 v	 minulém	 období	
činil	 roční	 objem	 investic	 částky	 do		
100	mil.	Kč,	tak	letos	se	podařilo	usku-
tečnit	akce	za	zhruba	150	mil.	Kč.	Ně-
které	z	těchto	akcí	byly	zahájeny	pozdě-
ji	 v	 průběhu	 roku	 a	 budou	 teprve	
dokončovány;	 důvodem	 je	 velké	 vytí-
žení	 stavebních	 firem	 a	 jejich	 menší	
zájem	o	účast	ve	výběrových	řízeních.	
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 těch	 největších	
investičních	akcích?

	 Pokračovala	revitalizace	sídliště	Zbo-	
rovce	 II.	etapou	v	hodnotě	cca	20	mil.	
Kč,	 dotace	 činily	 6	 mil.	 Kč.	 Investice	
více	 než	 30	 mil.	 Kč	 směrovala	 do	 zá-
kladních	škol	na	ulicích	Salmova,	Dvor-
ská	a	Erbenova;	jednalo	se	o	moderniza-
ci	 vybavení	 odborných	 a	 jazykových	
učeben,	výdejen	jídla	a	dalšího	vnitřního	
vybavení.	Na	tuto	akci	jsme	získali	do-	
taci	ve	výši	23	mil.	Kč.	Na	sportovním	
ostrově	 Ludvíka	 Daňka	 byla	 zahájena	
výstavba	 nové	 příjezdové	 komunikace,	
parkoviště	 s	 kapacitou	 80	 parkovacích	
míst	a	nového	mostu	u	Salmova	mlýna,	
hodnota	 této	 stavby	 je	 cca	22	mil.	Kč.	
Dalších	15	mil.	Kč	investujeme	do	opra-
vy	 budovy	 bývalé	 ubytovny,	 ve	 které	
vznikne	 zázemí	 pro	 blanenské	 atlety,	
kanceláře	 společnosti	 Služby	 Blanska		
a	 bufet	 pro	 občerstvení	 návštěvníků	
sportovního	ostrova.	Bude	zde	také	spo-
lečenská	místnost,	kterou	budou	využí-
vat	 všechny	 sportovní	 kluby	 pro	 své	
schůze	a	další	činnost.	Na	ulici	Údolní	
dochází	 k	 celkové	 úpravě	 vozovky		
i	chodníků;	bude	vybudováno	parkovací	
stání	pro	58	vozů	a	také	boxy	pro	odpa-
dové	kontejnery.	Podobně	je	rozšiřována	
vozovka	na	ulici	 9.	 května.	Náš	 záměr	
upravit	 celý	 prostor	 pod	 zámkem	 po-	
kračuje	 rekonstrukcí	budovy	Zámek	2.	
V	městském	kině,	které	má	návštěvnost	
32	tisíc	diváků	ročně,	jsme	opravili	elek-
troinstalaci	a	provedli	modernizaci	vstu-

pu	kina.	Dalších	menších	investic	je	sa-
mozřejmě	 daleko	 víc.	 Rád	 bych	 ještě	
zmínil	skutečnost,	že	se	podařilo	úspěš-
ně	 ukončit	 jednání	 o	 dalším	 provozu	
centrálního	vytápění	ve	městě.	Soustavu	
centrálního	 zásobování	 teplem	 bude	
provozovat	 ZT	 Energy	 s.r.o.	 v	 letech	
2020–2023	 na	 základě	 výsledku	 kon-
cesního	řízení.	Cena	tepla	pro	rok	2020	
dle	koncesního	řízení	nepřekročí	částku	
551	Kč	za	1	GJ	(včetně	DPH)	a	bude	jed-
nou	 z	 nejnižších	 v	 JMK.	 Cena	 tepla		
s	ohledem	na	růst	cen	vstupních	energií	
a	 inflaci	bude	na	každý	kalendářní	rok	
schvalována	městským	zastupitelstvem.
	 Máte	i	nějaké	resty?
	 Nepovedlo	se	zahájit	výstavbu	okruž-
ní	 křižovatky	 u	 sportovního	 ostrova	
díky	odvoláním	účastníků	řízení	v	prů-
běhu	 stavebního	 řízení,	 které	 probíhá		
již	třetí	rok.	Výstavba	kavárny	v	prostoru	
po	 hotelu	 Dukla	 také	 nebyla	 zahájena;	
do	výběrového	řízení	se	žádná	stavební	
firma	nepřihlásila.
	 Jaké	jsou	plány	na	příští	období?

	 Probíhají	intenzívní	přípravy	na	pře-
mostění	 železnice	 a	 řeky	 směrem	 na	
Staré	Blansko.	Je	zpracován	projekt	a	je	
podána	žádost	o	územní	řízení.	Stavba	
by	 měla	 být	 kompletně	 financovávána	
ze	státního	fondu	dopravní	infrastruktu-
ry	za	podmínky,	že	bude	v	místě	sou-
časného	železničního	přejezdu	vybudo-
ván	 bezbariérový	 podchod	 a	 přejezd	
bude	uzavřen.	Termín	 realizace	 je	 rok	
2022.	Dále	plánujeme	výstavbu	nových	
městských	lázní.	Bude	pokračovat	revi-
talizace	 sídliště	 Zborovce	 III.	 etapou,	
pokračovat	bude	i	rekonstrukce	zámec-
kého	prostoru.	Rádi	bychom	vybudovali	
kavárnu	na	náměstí	Republiky.	Chceme	
opravit	budovu	azylového	domu;	na	tuto	
stavbu	za	cca	30	mil.	Kč	bude	dotace	ve	
výši	23	mil.	Kč.	V	plánu	je	přístavba	ZŠ	
na	ulici	Rodkovského	v	hodnotě	80	mil.	
Kč.	 Celkové	 investice	 by	 v	 roce	 2020	
měly	dosáhnout		cca	180	mil.	Kč.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na další období

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

	 Na	anketní	otázku,	„Jak	jste	spoko-
jen	s	životem	v	Boskovicích“	odpově-
dělo	letos	téměř	90	%	respondentů	že	je	
bu	 velmi,	 nebo	 spíše	 spokojeno.	 To	
však	 nepovažuji	 za	 hodnocení	 práce	
radnice,	 to	 je	celkové	hodnocení	Bos-
kovic	jako	města.	Do	jaké	míry	přispěla	
činnost	 Městského	 úřadu	k	 tomu,	 aby	
se	zde	 lidem	dobře	žilo,	 je	hodnocení	
subjektivní;	já	se	domnívám,	že	se	nám	
daří	 po	 částech,	 po	 malých	 krůčcích,	
podmínky	 života	 obyvatel	 zlepšovat.	
Velice	 pozitivně	 hodnotím	 to,	 že	 se	
změnily	vztahy	v	zastupitelstvu;	na	roz-
díl	od	dřívějška	koalice	a	opozice	už	jen	
nestojí	na	„své	straně	barikády“,	ale	do-
kážeme	 o	 podstatných	 záležitostech	
jednat	a	řešení	dohodnout.	Dohodnout	
neznamená	 shodnout	 se,	 stále	 existuje	
rozdílnost	v	názorech	a	postojích	(což	je	
koneckonců	správné	a	nutné),	ale	nyní	

je	daleko	větší	ochota	a	snaha	podstatné	
záležitosti	 řešit.	 Tyto	 změny	 vzájem-
ných	vztahů	sice	občané	nevidí	a	ani	je	
nemusí	 zajímat,	 ale	 ve	 výsledku	 je	 to	
důležité	pro	úspěšný	chod	města.	Nejen	
pro	běžné	opravy	a	údržbu,	ale	hlavně	
pro	dlouhodobější	plánování	a	realizaci	
velkých	a	podstatných	investic.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 těch	 největších	
investičních	akcích?
	 Letos	jsme	pokročili	v	přípravě	dvou	
důležitých	akcí,	výstavby	sportovní	haly	

a	komunitního	centra,	které	bude	tvořit	
zázemí	nejen	pro	knihovnu,	ale	i	další	
kulturní	činnost.	Konsensus	pro	umístě-
ní	 sportovní	haly	 se	v	koalici	nenašel,	
ale	hlasování	zastupitelů	rozhodlo.	Po-
kračovala	 rekonstrukce	 letního	 kina,	
které	je	hojně	využíváno	také	jako	amfi-
teátr	pro	kulturní	akce.	
	 Těší	 mě,	 že	 Nemocnice	 Boskovice	
s.r.o.	vykazuje	velmi	dobré	hospodářské	
výsledky.	 Stále	 ale	 existuje	 nedostatek	

Pokračování na str. 10

	 Ing.	Jaroslav	Dohnálek	odpověděl	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Boskovicím	da-
řilo	v	roce	2019?
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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. 
PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY NA POZICE: 

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)

BRIGÁDNÍK – dlouhodobá spolupráce
l různé práce ve výrobě – dle manuální zručnosti a potřeby
l předchozí praxe není nutná – vše zaučíme
l máme zájem o dlouhodobou spolupráci dle potřeby výroby 
 a vašeho volného času
l vhodné např. pro studenty, zdatné důchodce nebo směnující jako přivýdělek 

NABÍZÍME: l práci ve dvousměnném provozu
 l nástup možný ihned nebo dle dohody

l příspěvek na stravování
l osobní ohodnocení

Kontakt: ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), Černá Hora, Šárka Neustupová, tel.: 775 564 997, e-mail: neustupova@atomo.cz, www.atomo.cz

l dobré zázemí a pracovní vybavení
l možnost zajištění ubytování

l MZDA: 
 17–25.000,– Kč čistého

Pokračování ze str. 9
pracovníků	v	zdravotnických	profesích	
a	to	jak	lékařů,	tak	i	středního	zdravot-
nického	 personálu.	 Je	 to	 sice	 problém	
celorepublikový,	 ale	 pro	 nemocnice	
jako	je	boskovická	je	tento	problém	pal-
čivý	 a	 těžko	 řešitelný.	 Managementu	
nemocnice	 se	 podařilo	 získat	 značné	
dotace	 na	 přístrojové	 vybavení,	 město	
výrazně	investovalo	do	oprav	a	údržby	
budov	 a	 podařilo	 se	 na	 provoz	 získat	
příspěvky	z	JMK.			
	 Máte	i	nějaké	resty?
	 Určitě	 se	 hodně	 záležitostí,	 oprav		
a	dalších	akcí	mohlo	udělat	lépe,	či	ji-

nak.	Co	mě	mrzí,	i	když	jsme	tomu	za-
bránit	 nemohli,	 to	 je	 špatná	 situace		
v	 městských	 lesích,	 kde	 na	 ploše	 cca	
260	ha	máme	zhruba	60	%	smrkových	
porostů,	které	jsou	decimovány	kůrov-
covou	 kalamitou.	 Situace	 je	 řešena,		
ovšem	zatímco	dříve	lesy	přispívaly	do	
rozpočtu	města,	nyní	 je	 tomu	naopak.	
Nejsmutnější	je	fakt,	že	na	těchto	plo-
chách	 i	 po	 nové	 výsadbě	 dlouhá	 léta	
vzrostlý	les	neuvidíme.
	 Jaké	jsou	plány	na	další	období?
	 Budeme	řešit	modernizaci	čistírny	od-	
padních	vod;	již	jsme	v	přípravě	na	tuto	
finančně	 náročnou	 akci	 pokročili.	 Ne-

jedná	se	o	akutní	stav	nouze,	ale	vzhle-
dem	ke	zpřísňování	legislativy,	která	řeší	
tuto	oblast,	musíme	předejít	stavu,	kdy	by	
mohl	 být	 další	 rozvoj	 výstavby	 města		
limitován	nedostatečnou	čistírnou.	Pro-
bíhá	 příprava	 na	 změny	 v	 nakládání		
s	odpady,	umožňující	bonifikovat	obča-
ny,	kteří	budou	odpady	třídit	a	zmenšovat	
objem	směsných	odpadů.	Při	změně	sys-
tému	separace	odpadů	bude	vhodné	vy-
psat	výběrové	řízení	na	firmu,	která	na-
bídne	 nejlepší	 podmínky	 pro	 realizaci	
tohoto	nového	 systému.	V	příštím	 roce	
dokončíme	poslední	etapou	rekonstrukci	
letního	kina	a	bude	třeba	také	řešit	úpra-

vu	parku	před	Skleníkem	u	 letního	ki-	
na.	Samozřejmě	pořád	chceme	postavit	
sportovní	halu,	komunitní	centrum	a	in-
vestovat	hlavně	v	dopravě.			
	 Mohu	 slíbit,	 že	 i	 v	 budoucnu	 se	 na	
naší	podporu	mohou	spolehnout	všech-
ny	zájmové	spolky,	sportovní	a	kulturní	
organizace,	kluby,	všichni	ti,	kteří	pracu-
jí	s	dětmi	a	mládeží.	Je	to	záslužná	a	ná-
ročná	činnost,	za	kterou	chci	poděkovat.	
Investice	do	této	oblasti	patří	k	těm	nej-
lepším,	které	mohou	zajistit,	aby	Bosko-
vice	byly	příjemným	místem	pro	život.	
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

Zveme obãany na silvestrovskou oslavu
v Letovicích na Masarykovo námûstí 
se zaãátkem v 19.30 hodin. 
Punã a ãaj zdarma. Ve 20.00 hodin ohÀostroj
se scénickou hudbou.
Souãasnû pfiejeme v‰em spolkÛm a sdruÏením,
organizacím i obãanÛm mûsta a v‰ech místních
ãástí pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho 
pracovních i osobních úspûchÛ.

Mgr. Petr Novotn˘, starosta mûsta

Mgr. Radek Procházka, místostarosta Vánoãní strom Letovice. Foto: Petr Neãas

Starosta města Letovice 
Mgr. Petr Novotný

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na další období

Starosta města Letovice 
Mgr. Petr Novotný

	 Mgr.	 Petr	 Novotný	 odpověděl	 na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Letovicím	dařilo	
v	končícím	roce	2019?
	 Rok	2019	bych	nazval	rokem	příprav.	
Po	 nástupu	 do	 funkce	 starosty	 jsem	
zjistil,	že	Letovicím	chybí	jakékoliv	po-
užitelné	projekty,	plány,	studie,	vize	do	
budoucna.	Z	toho	důvodu	jsme	část	roz-
počtu	vyčlenili	na	zpracování	projektů	
a	 dokumentace,	 která	 je	 nezbytná	 pro	
žádosti	o	dotace	a	vyběrová	řízení.
	 Jedna	z	větších	realizovaných	staveb	
je	oprava	ulice	9.	 května,	která	 je	do-
končována.	 Na	 tuto	 akci	 máme	 zažá-	

dáno	 o	 dotaci.	 Vypracovali	 jsme	 se-
znam	komunikací	ve	městě	i	v	místních	
částech,	 které	 bude	 třeba	 renovovat		
a	 současně	 jsme	 hledali	 vhodné	 tech-	
nologie,	které	bude	třeba	použít	vzhle-
dem	 k	 různé	 vytíženosti	 jednotlivých	
komunikací.	 Vzhledem	 k	 výsledným	
cenám	se	domnívám,	že	v	příštím	roce	
by	 mělo	 být	 možno	 opravit	 značnou	
část	 těchto	komunikací.	Dokončujeme	
projekt	na	opravu	náměstí,	tedy	části	na	
straně	 MÚ	 a	 je	 dohodnuto	 se	 společ-
ností	 VAS,	 že	 předem	 vymění	 vodo-
vodní	 přivaděč	 vedoucí	 přes	 náměstí,	
ulici	Čapkovu	a	Nové	město.	Také	před	
dokončením	je	projekt	na	kompletní	re-
vitalizaci	Nového	města,	tedy	prostoru	
před	hasičskou	zbrojnicí,	kde	by	mělo	
vzniknout	 téměř	 70	 parkovacích	 míst,	
která	nahradí	místa	před	MÚ,	kde	bude	
parkování	omezeno.
	 Za	 největší	 úspěch	 letošního	 roku	
považuji	 vykoupení	 areálu	 bývalého	
Bytexu,	čímž	město	získalo	velkou	plo-
chu	ve	svém	centru,	kde	výhledově	mů-
žeme	 budovat	 občanskou	 vybavenost.	
V	 plánech	 máme	 nejen	 nový	 kulturní	
dům,	rozšíření	obchodní	zóny	a	parko-
vou	zeleň,	ale	také	musíme	reagovat	na	
neskutečně	 velký	 zájem	 developerů		
o	další	bytovou	výstavbu,	která	by	měla	

nezanedbatelně	navýšit	počet	obyvatel	
Letovic.	Z	 tohoto	pohledu	 je	 jasné,	že	
musíme	 počítat	 také	 s	 navyšováním		
počtu	 míst	 ve	 školkách	 a	 základních	
školách,	které	je	navíc	dáno	také	demo-
grafickým	vývojem	v	regionu.
	 V	letošním	roce	dochází	ke	změnám	
ve	fungování	Technických	služeb	Leto-
vice,	které	budou	samostatně	plnit	své	
úkoly	 jako	 příspěvková	 organizace.	
Svoz	odpadů	budou	v	příštím	roce	za-
jišovat	Technické	služby	sdružení	obcí	
Malá	Haná.	Dále	jsem	Inicioval	zaháje-
ní	komplexních	pozemkových	úprav,	ve	
kterých	budeme	pokračovat.
	 Máte	i	nějaké	resty?
	 Nepodařilo	se	vybudovat	toalety	pro	
letovické	hasiče	pro	opakované	odvolá-
vání	 majitele	 sousedního	 pozemku.	
Mrzí	mě,	 že	 se	nepodařilo	dohodnout	
se	společností	E.ON	letošní	opravu	ulic	
Boční	a	Střední;	bude	realizována	příští	

rok.	 Jsem	 nespokojen	 s	 délkou	 doby,	
kterou	vyžaduje	vyřizování	agendy	pro	
často	i	menší	stavební	akce	a	opravy.
	 Jaké	jsou	plány	na	další	období?
	 Některé	 plány	 jsem	 již	 zmínil.	 Ve	
druhé	 polovině	 roku	 2020	 předpoklá-
dám	zahájení	rekonstrukce	části	Masa-
rykova	náměstí	a	Nového	města,	v	hod-
notě	něco	přes	30	mil.	Kč	Lze	očekávat	
díky	úspěšným	jednáním	s	JMK	propo-
jení	 Skrchova	 a	 Letovic	 novou	 cyklo-
trasou	přes	Meziříčko	za	cca	6	mil.	Kč,	
z	čehož	by	město	mělo	hradit	cca	2	mil.	
Kč.	Oprava	některých	mostků	ve	městě	
bude	stát	odhadem	6–7	mil.	Kč,	úhradu	
v	podobné	výši	uvolníme	na	opravu	uli-
ce	Nerudova.	Výhledově	počítáme	také	
s	 rekonstrukcí	 sportovní	 haly,	 která	
bude	stát	zhruba	40	mil.	Kč.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Foto: ph
Petr Hanáček
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Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 29. 12. 2019.

∅ stojánku: 34 cm
Pro stromky s výškou až: 220 cm
∅ kmene až: 12 cm

699,-

Domácí projekční
meteostanice
Hodiny řízené rádiovým
signálem DCF 77

LED podsvícení displeje | Projekce času
Bezdrátové provedení
Dosah čidla: až 30 m

599,-

799,-
Napětí: 3,6 V
Otáčky: 180/min.
Akumulátor: 1,5 Ah Li-Ion
Hmotnost: 0,35 kg
Úhlový nástavec

Aku šroubovák
CS3652LC

Stojan na stromek
plastový129,-

∅ stojánku: 31 cm
∅ kmene až: 6,5 cm

Úprava kmene 

a zabalení stromku v ceně

Řezaná jedle 
Nordmann

Různé velikosti

cena od

289,-

Stojan na stromek
Baum Fix Aqua
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VáÏení spoluobãané,
pfieji vám v‰em pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ v kruhu va‰ich blízk˘ch a do roku
2020 pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, 
spokojenosti a rodinné pohody.
Dûkuji vám za spolupráci v konãícím roce
2019 a dovoluji si vás pozvat o ·tûdrém dni
na tradiãní „vánoãní vytrubování” 
od 14 hodin u MKS na Ptaãinû v Adamovû. 

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta mûsta Adamov  
Jifií Nûmec – místostarosta mûsta AdamovVánoãní strom Adamov

Foto: Luká‰ Mal˘

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA 

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA 

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na další období

	 Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	odpověděl	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Adamovu	dařilo		
v	končícím	roce	2019?
	 Letošní	první	rok	čtyřletého	volebního	
období	navázal	svým	tempem	na	minulá.	
Společně	s	kolegou	místostarostou	Jiřím	
Němcem,	zastupiteli	a	zaměstnanci	města	
pokračujeme	 jak	 na	 rozběhlých,	 tak	 na	
dříve	připravených	akcích.	V	mnoha	pří-
padech	vyžadovaly	měsíce	či	roky	příprav	
a	 je	nutné	 je	dokončit.	Akce	 si	vždy	po	
schválení	rozpočtu	rozdělíme	podle	svých	
kompetencí	a	plně	se	jim	věnujeme.

	 Můžete	se	zmínit	o	těch	největších	in-
vestičních	akcích?
	 Za	sebe	mohu	zmínit	především	nástav-
bu	jednoho	patra	základní	školy	na	ul.	Ro-
novská.	 Rozšiřujeme	 školu	 o	 4	 třídy.	 Na	
tuto	akci	jsme	získali	cca	25	mil.	Kč	dotaci	
z	EU.	Kolega	místostarosta	Němec	dohlíží	
nad	velkou	akcí	navazující	na	rekonstrukci	
rozvodů	nízkého	napětí	v	tomto	území.	Jde	
o	úpravu	většiny	ploch	chodníků	a	veřejné	
zeleně	nad	monoblokem	na	ulici	Komen-
ského.	Stejně	tak	pokračuje	na	dokončení	
dokumentace	a	vyřízení	stavebního	povo-
lení	 k	parkovacímu	domu	na	ul.	Sadová.	
Obdobně	 se	 postupně	 připravuje	 doku-
mentace	možných	úprav	Domu	služeb	na	
Ptačině.	S	přispěním	města	a	Jihomorav-
ského	 kraje	 proběhla	 první	 etapa	 opravy	
cesty	Adamov	–	Útěchov,	která	je	ve	vlast-
nictví	Mendelovy	univerzity.	Momentálně	
již	 probíhají	 práce	 spojené	 s	 další	 dotací		
z	EU,	tentokrát	opět	cca	25	mil.	Kč,	na	pří-
stavbu	patra	pro	další	dvě	 třídy	mateřské	
školky	na	ulici	Jilemnického.	Tato	stavba	
bude	 zahájena	 v	 roce	 2020.	 Z	 drobných	
akcí	 mohu	 zmínit	 dvě	 opatření	 zvyšující	
bezpečnost	provozu	a	pohybu	chodců,	a	to	
vybudování	 zpomalovacího	 prahu	 na	 ul.	
Plotní	 a	 osvětlení	 přechodu	 pro	 chodce		
u	základní	 školy	na	ulici	Ronovská.	Dva	
nové	 automobily,	 technický	 a	 velitelský,	
získali	adamovští	dobrovolní	hasiči.	

	 Máte	i	nějaké	resty?
	 Vždy	nějaké	jsou.	Bohužel	je	toho	to-
lik,	že	někdy	musíme	vážit	prioritu	věcí,	
které	prostě	musí	počkat.	Klíčové	je	ne-	
udělat	chybu	při	těch	největších	či	dotač-
ních	stavbách.	Podobně	je	tomu	u	příprav	
akcí,	 které	 je	 někdy	 velmi	 náročné	 do-	
jednat	jak	v	přiměřeném	čase,	tak	za	přija-
telných	podmínek	všech	stran.	Jsou	i	věci,	
které	skončí	na	prostém	nesouhlasu	sou-
kromých	osob.	Někdy	takto	musíme	od-	
ložit	 i	 projekty	 připravované	 delší	 dobu.	
Nemyslím,	že	přijde	doba,	kdy	bych	mohl	
říci	„resty	nejsou“.
	 Jaké	máte	plány	na	další	období?
	 Zajistit	maximální	množství	prostřed-
ků	pro	akce	spojené	s	možnostmi	rozšíře-
ní	 parkování.	 Čeká	 nás	 pravděpodobně	
rozhodnutí	o	parkovacím	domu,	parkoviš-
tě	 na	 nádraží	 již	 má	 stavební	 povolení,		
u	ploch	na	ul.	Ronovská	půjde	o	vyjádření	
vlastníků,	zda-li	s	akcí	souhlasí.	V	tomto	
případě	 zasahujeme	 do	 soukromých	 po-

zemků;	všichni	spoluvlastníci,	do	jedno-
ho,	musí	souhlasit.	Čekají	nás	velké	změ-
ny	 v	 souvislosti	 s	 rekonstrukcí	 koridoru	
železnice.	Nový	obousměrný	 tunýlek	na	
Ptačinu,	nové	nádraží,	zcela	nové	řešení	
zastávky	 Adamov	 před	 A-centrem,	 pro-
tihlukové	stěny	v	téměř	celé	délce.	Kolega	
místostarosta	připravuje	další	střednědo-
bé	 akce;	 již	 zmíněný	 parkovací	 dům,	
Dům	služeb,	či	rozšíření	cesty	směrem	na	
ul.	Sadovou	nad	kostelem.	Na	mnoha	mís-
tech	budeme	pokračovat	v	květinové	výz-
době,	osazování	veřejných	zelených	ploch	
stromy	 či	 okrasnými	 keři	 –	 tam,	 kde	 to	
inženýrské	 sítě	umožňují.	Podporu	 škol-
ství,	 kultury,	 sportu,	 spolkové	 činnosti,	
organizátorů	akcí	a	spolupráce	se	spole-
čenstvími	vlastníků	v	oblasti	veřejné	ze-	
leně,	 považuji	 dlouhodobě	 za	 naprostou	
samozřejmost	v	našem	městě.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph 
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PRODÁM
 Prodám fusak na zimu pro dospělého na 
invalidní vozík. Cena 1 000 Kč, tel.: 737 170 783.
 Prodám soupravu na paličkování - herduli 
se stojánkem, paličky, podvinky a jiné potře-
by. Tel.: 723 386 559 Blansko.
 Prodám starší psací stroj-funkční, promítací 
plátno se stativem, rozměr 100x100 cm. Pouze 
osobní odběr. Cena dohodou, tel.: 732 374 173.     
 Prodám 30 lahví alkoholu cca 18 litrů  
(lahve 0,5; 0,7 a 1 l), Whiskey (10 x), Captain 
Morgan (2x), Vodka (9x), Grappa (1x), Koňak 
(8x). Nevhodné dárky. Jen v celku. Cena 4 500 Kč, 
e-mail fyadr@seznam.cz
 Prodám set dívčího oblečení vel. 62-68 
(40 ks), set kojeneckého oblečení vel. 62-68 
(unisex, 30 ks), set chlapeckého oblečení vel. 
86-98 (20 ks) a set těhotenského oblečení 
(vel. S, 2x rifle, 2x tričko, 1x svetr, 1x mikina). 
Levně. Fotky zašlu na e-mail. Předání v Blan-
sku nebo v Brně. Tel. 723 886 646.
 Prodám profesionální boty pro kuchaře 
zn. Skechers. Velikost 36, černé, cena 600 Kč, 
původní cena 1 400 Kč. Málo nošené – změna 
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. 
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám téměř nenošený světlý „dubeňák“, 
krásná kožešina, velmi levně. Tel.: 603 522 232.
 Přenechám udržované hrobové místo  
s náhrobkem v Brně na Ústředním hřbito-
vě. Jednohrob 3 m2. Foto zašlu na vyžádání, 
nájem předplacen do 11/2027. Tlecí doba uběh-
la. Cena dohodou, e-mail: fyadr@seznam.cz
 Prodám Alfa Romeo 147 1.9JTD, najeto 
175 tis. km, rok 2004, tažné 1 300 kg, po roz-
vodech, olejích, filtrech, nové brzdy, tlumi- 
če, bez investic, dobré zimní pneu na ALu 
kolech, 3-dveřové černé barvy, za 60 tis. Kč. 
Tel.: 730 655 978.

 Prodám rohový TV stolek, řešený do půl-
kruhu, dole skleněné dvířka, barva dřeva 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 knihy, tel.: 516 436 037.

KOUPÍM
 Koupím do sbírky jakoukoliv Jawa či 
Simson, na stavu nezáleží. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 721 112 733.
 Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.

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.
 Hledám bytovou jednotku alespoň 2+kk  
k pronájmu. Do 20 km v okolí Lipovce, cenu 
prosím do 10 000 Kč. RK prosím nevolat, tel.: 
603 993 820.

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
 52/180 cm Pavel od Letovic hledá vážný 
vztah. Baví mě příroda, sport. Tel.: 736 455 621.
 Muž 55 roků by chtěl najít upřímnou ženu 
pro vážný a trvalý vztah. Zn. Jen vážně, tel.: 
516 476 402.
 Blanka 54/160/75kg z Blanska hledá  
přítele. Samota tíží, tel.: 722 955 018. 

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

VZPOMÍNKA 
24.	10.	2019	zemřel	

KAREL	WEISER	z	Adamova

Odešel	nám	tak	náhle	zdravý	člověk	
pro	lhostejnost	a	liknavý	přístup	ze	tří	stran.

O	to	je	to	bolestnější,	že	nejde	se	s	tím	
smířit,	ta	bezmocnost	je	zoufalá.

Znali	jste	ho	mnozí,	když	po	celém	
ADASTU	pracoval	pro	vás	jako	elektronik	opravář.

Věnujte	mu	tichou	vzpomínku.	Jménem	rodiny	manželka	Jitka	Weiserová

VZPOMÍNKA 
Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička na hřbitov, zůstala jen.
Kytičku květů Ti můžeme se zapálenou svíčkou

na hrob dát, s bolestí v srdci jen vzpomínat.

Dne	22.	12.	2019	vzpomeneme	smutné	10.	výročí	
násilné	smrti	naší	milované	maminky

paní	ELIŠKY	PERNICOVÉ	z	Němčic.

Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	s	námi.	Syn	František	a	dcera	Eliška	s	rodinami.	

VZPOMÍNKA
Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, 

poctivost ve své duši...

Dne	24.	prosince	2019	vzpomeneme	23.	výročí	úmrtí	

pana	FRANTIŠKA	SOBOTKY	z	Blanska

S	úctou	a	láskou	vzpomínají	manželka	a	dcery	s	rodinami.

VZPOMÍNKA
Odešla jsi tak tiše, jako když hvězda padá,

zůstala jen bolest, která neuvadá.

Dne	29.	prosince	uplyne	druhý	smutný	
rok	od	úmrtí	mé	manželky,	paní

ANNY	ZEMÁNKOVÉ,	
rozené	Čížkové	z	Boskovic.		

Vzpomínáme	a	děkujeme	všem,	kteří	si	na	ni	vzpomenou	s	námi.	
Za	rodinu	manžel	Alois,	syn	Vladimír	a	Radek	s	rodinami

Chcete platit 
za Vaše

pojištění 
nižší částku?

Řeším pojištění 
vozidel, nemovitostí,

zdraví, 
odpovědnostní.

Ráda se Vám 
budu věnovat

– kontakt 
775 731 779

KOUPÍM 
MOTOCYKLY

– jakékoliv, staré, 
neúplné, díly, 

mopedy, traktůrky, 
auta, staré věci 

a techniku. 
Tel.: 723 837 437
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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

Hrad 
v Boskovicích 

má zrestaurovaná
vrata

	 27.	 listopadu	 2019	 se	 vrátily	 zre-
staurovaná	 vrata	 do	 1.	 hradní	 brány.	
Restaurování	 vrat	 bylo	 provedeno	
s	 přispěním	 Ministerstva	 kultury	
z	 „Programu	 regenerace	 městských	
památkových	 rezervací	 a	 městských	
památkových	zón“.	Restaurování	pro-
váděl	restaurátor	pan	Luděk	Vintrlík	
(dřevěné	 konstrukce)	 a	 Oldřich	 Bar-	
tošek	(kovářské	prvky).	Při	restauro-
vání	 se	 vratům	 navrátila	 původní		
podoba	 dvoukřídlé	 konstrukce,	 kte-	
rá	 byla	 prokázána	 historickými	 pra-
meny.	
	 Návštěvníci	 si	 nová	 vrata	 zvenčí	
mohou	prohlédnout	 již	dnes,	ale	po-
prvé	 jimi	 mohou	 projít	 na	 Silvestra,	
kdy	 bude	 již	 tradičně	 hrad	 otevřen	
veřejnosti	od	13:00	hodin	a	v	podve-
černích	hodinách	vyvrcholí	ohňostro-
jem.	Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu.

Text a foto: 
Milan Vaněrka, kastelán hradu 

a zámku Boskovice

HOSPŮDKA NA TOČNĚ BLANSKO-TĚCHOV

STŘEDA 22. LEDNA 2020 JIRKA KOLBABA 
– To je Havaj! Beseda známého cestovatele, fotografa a skvělého vypravěče. 

Vstupné v předprodeji 200,– Kč, na místě 240,– Kč. 
Předprodej zahájen, možná rezervace vstupenek na  

e-mailu: jana.skotak@seznam.cz nebo telefonním čísle: 724 266 931 
Další akce stále doplňujeme na našem webu www.hospudkatechov.cz 

nebo na facebooku: https://www.facebook.com/hospudkatechovPo
zvá

nk
a



Cyklus besed v Boskovicích
	 V	říjnu	a	listopadu	2019	proběhl	cyklus	tří	besed	k	30.	výročí	Sametové	revoluce	
připravený	Muzeem	regionu	Boskovicka	a	spolkem	Unijazz	Boskovice	v	kulturním	
a	komunitním	centru	Prostor.	O	Václavu	Havlovi	vyprávěl	spisovatel	Pavel	Kosatík,	
který	aktuálně	vydává	knihu	Stokrát	Havel.	Ekonom	Pavel	Kysilka,	který	byl	čle-
nem	expertních	ekonomických	skupin	v	počátcích	nového	Československa,	besedo-
val	na	téma	Ekonomika	a	hospodářský	vývoj	po	roce	1989.	V	poslední	z	 trojice		
besed	 se	historik	muzea	Petr	Vítámvás	věnoval	dostupným	 informacím	a	doku-	
mentům	o	událostech	Sametové	revoluce	v	Boskovicích	a	v	regionu.	Součástí	zá-	
věrečné	 besedy	 byla	 pre-
zentace	 organizace	 Post	
Bellum,	která	pořádá	sbírku	
ke	Dni	válečných	veteránů.	
	 Besedy	 se	 setkaly	 s	vel-	
kým	 zájmem	 veřejnosti		
a	první	dvě	si	mohou	zájem-
ci	 poslechnout	 z	 podcastu.	
https://ohlasy.info/podcast.
html

Text: Dagmar Hamalová
Foto: archiv Muzeum regionu 

Boskovicka, p.o.
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Děkujeme za důvěru,
kterou jste nám 
projevovali v tomto roce 
a do nového roku 2020 
Vám srdečně přejeme 
mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

RNDr. Dan Štěpánský
jednatel

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2020.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Veselé Vánoce,
šťastný a úspěšný

nový rok

Do muzea v Blansku zamířily 
vlaky, divadla i Malý princ

	 Sezóna	 na	 mnoha	 památkách	 sice	
skončila,	ale	v	Muzeu	Blanenska	na	bla-
nenském	zámku	se	pokračuje	i	v	zimě.	
Ve	čtvrtek	14.	 listopadu	byly	zahájeny	
celkem	tři	výstavy	v	muzejních	prosto-
rách	 pro	 malé	 i	 velké	 návštěvníky.	
Dlouho	chystaná	výstava	modelů	vláč-
ků	a	kolejiš	zabrala	celou	výstavní	síň,	
multimediální	 sál	 je	 věnován	 papíro-
vým	a	dalším	divadélkům	a	v	Modrém	
salonu	 na	 prohlídkové	 trase	 zámku	 se	
zabydlel	 Malý	 princ	 se	 svými	 plane-	
tami.	Všechny	výstavy	budou	v	muzeu	
k	 vidění	 až	 do	 poloviny	 února	 příští-	
ho	roku.
	 Ve	 výstavě	 bude	 po	 celou	 dobu		
adventu	 probíhat	 cyklus	 divadelních	
představení,	 každé	 sobotní	 odpoled-
ne	ve	dvě	hodiny.	
	 Nejrozsáhlejší	z	trojice	výstav	Vlaky,	
vláčky,	koleje	s	podtitulem	Historie	že-
leznice	 na	 Blanensku	 od	 modelů	 po	
skutečnost	 ve	 výstavní	 síni	 se	 věnuje	

tématu,	 které	 zaujme	 všechny	 věkové	
kategorie.	 Na	 výstavě	 se	 podíleli	 také	
blanenští	příznivci	železnice	Jiří	Šimkůj	
a	Milan	Sýkora.	Na	výstavě	bude	mimo	
jiné	k	vidění	i	kousek	zahradní	železni-
ce	pana	Šimkůje,	který	k	výstavě	řekl:	
„Jsem	rád,	že	se	výstavu	v	muzeu	po-
vedlo	uskutečnit,	v	Blansku	máme	tech-
nickou	 památku	 Ježkův	 most	 a	 trasa	
z	Brna	do	Blanska	s	množstvím	tunelů	
je	zajímavostí	sama	o	sobě.“	
	 Všechny	 výstavy	 budou	 v	 muzeu	
k	vidění	v	otevírací	době	až	do	14.	úno-
ra	 2020.	 K	 výstavám	 jsou	 připraveny	
vzdělávací	 a	 animační	 programy	 pro	
všechny	věkové	skupiny.
	 Otevírací	doba	výstav:	úterý	až	pátek	
9-17,	 mimořádně	 pak	 o	 prosincových	
sobotách	30.	11.,	7.	12.,	14.	12.,	21.	12.	
v	době	od	10	do	15	hodin.

zdroj: Muzeum Blanenska 
(redakčně zkráceno)

Foto: archiv Muzeum Blanenska
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Santini ožívá na brněnské scéně

Sportovec 
okresu Blansko 

roku 2019

únor 
2020

Jihomoravská krajská 
organizace ČUS, 
Okresní sdružení 
ČUS Blansko
a obec Valchov

sportovce z okresu Blansko, o kterém 
se domníváte, že by si zasloužil být oceněn 
za svoje sportovní úspěchy. Pravidla nominace 
a nominační formulář naleznete na webových 
stránkách
e-mail: cus.musilova@gmail.com

www.blanenskysport.cz

www.sportovecjmk.cz

Nominujte

Sportovec okresu
Blansko roku 2019
	 Nominujte	 sportovce,	 který	 reprezentuje	 blanenský	 tým	 a	 o	 kterém	 se	
domníváte,	že	by	si	zasloužil	být	oceněn	za	svoje	sportovní	úspěchy.	

KATEGORIE ANKETY:
1.	Hlavní	kategorie	–	SPORTOVEC	OKRESU	ZA	ROK	2019
2.	Kategorie	SPORTOVNÍ	TALENT	OKRESU	ZA	ROK	2019
3.	Kategorie	SPORTOVEC	S	HANDICAPEM	ZA	ROK	2019
4.	Kategorie	SPORTOVNÍ	KOLEKTIV	–	SENIORSKÝ	TÝM
5.	Kategorie	SPORTOVNÍ	KOLEKTIV	–	MLÁDEŽNICKÝ	TÝM
6.	Kategorie	SPORTOVNÍ	AKCE	ROKU	2019
7.	Kategorie	OSOBNOST	OKRESU	V	OBLASTI	SPORTU	
8.	Kategorie	SPORTOVEC	–	SYMPAŤÁK	(cena	veřejnosti)
9.	Kategorie	TRENÉR	ROKU	OKRESU	ZA	ROK	2019

 Pravidla nominace a nominační formulář naleznete na webových strán-
kách http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu. Návrh odešlete elek-
tronicky přes http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo email 
cus.musilova@gmail.com a nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, 
Rožmitálova 40, Blansko 678 01 a to nejpozději do 7. 1. 2020. Na pozdější 
návrhy nebude brán zřetel.

	 Nezapomeňte	napsat	 jméno	sportovce,	bydliště,	 rok	narození,	sportovní	
odvětví,	 sportovní	 klub,	 dosažené	 výsledky	 a	 kontakt	 na	 nominovaného	
sportovce	(e-mail,	tel.),	abychom	jej	v	případě	postupu	do	další	fáze	soutěže	
mohli	kontaktovat.

	 Upřesním,	 že	 na	 scéně	 Městského	
divadla	Brno	a	ne	tedy	Santini	jako	oso-
ba,	ale	jeho	úžasné	stavby.	Jsou	rozsety	
po	celé	naší	zemi	a	každý	z	nás	se	jistě	
setkal	s	jeho	smělou	architekturou	ba-

rokních	chrámů,	kterými	proudí	světlo	
přesně	nasměrované	autorem	stavby.	
	 Santinim	byl	fascinován	Miloš	Urban,	
výrazná	postava	naší	literatury	po	revo-
luci	a	napsal	stejnojmenný	román,	který	

vyšel	 v	 roce	 2005.	 Román	 četl	 Stani-
slav	 Slovák	 (herec)	 a	 když	 s	 Janem		
Šotkovským	 (dramaturg)	 hledali	 něco	
„mysteriózního“	 pro	 novou	 sezónu,	
vzpomněl	na	Urbana,	 zavolali,	 dostali	
povolení	k	převedení	do	divadelní	po-
doby,	ale	s	tím,	aby	si	to	napsali	sami.
	 Zkušenosti	 s	 psaním	 majíce,	 sedli		
a	napsali	mysteriózní		thriller	–	jak	ho	
sami	nazvali,	lehce	ironický	s	humorem	
i	nadsázkou.	Není	to	životopisné	drama,	
hlavní	 postava	 –	 Martin	 Urman,	 žije	
obyčejný	 život	 pracovníka	 reklamní		
firmy	 až	 do	 chvíle,	 kdy	 dostane	 úkol		
najít	univerzální	reklamní	slogan,	který	
by	prodal	cokoli.	Rozhozen	rozchodem	
s	manželkou,	neshodami	s	šéfem	a	se-
tkáním	 s	 tajemnou	 dívkou,	 čtoucí		
o	světcích,	hvězdách	a	kostelích,	dosta-
ne	 nápad	 hledat	 univerzální	 větu	 jako	
šifrovaný	 vzkaz	 v	 Santiniho	 stavbách.	
Setkává	 se	 s	 mnoha	 lidmi,	 bizarními	
vraždami,	poznává	Křtiny,	Rajhrad,	Ze-

lenou	Horu,	Kladruby,	Plasy	i	další	mís-
ta	a	rozkrývá	divákovi	Santiniho	úžas-
nou	 geometrii	 čísel.	 Je	 třeba	 říct,	 že	
pokud	divák	není	v	těchto	věcech	úplný	
začátečník	a	něco	ví,	užívá	si	tuto	kas-
kádu	 informací	 mnohem	 víc.	 Není	 to	
tedy	česká	„Šifra	mistra	Leonarda“	ani	
Strachův	film	podle	této	knihy,	ale	„zce-
la	první	převedení	románu	na	divadelní	
jeviště“	–	cituji	autory.
	 Dušan	 Vitázek	 jako	 Martin	 Urman		
v	 podstatě	 neopouští	 jeviště.	 Záhy	 se		
k	 němu	 přidává	 historik	 Roman	 Rops		
v	 podání	 Petra	 Halberstadta.	 Pokud	 je	
vám	 jméno	 známé,	 je	 to	 tak,	 že	 přišel		
z	 Mahenky	 a	 toto	 je	 jeho	 první	 role		
u	Mrštíků.	Svérázného	Kňoura	vystřihl	
Jakub	Uličník	a	dále	hrají	Jan	Apolenář,	
Andrea	Zelová,	sestry	Daňhelovy	a	další.
	 Přejí	krásný	zážitek	s	naší	legendou	
-	Santinim.

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová
Foto: archiv NdB
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Další číslo vyjde 10. února 2020, uzávěrka je 31. ledna 2020.
ročník VIII číslo 10 prosinec 2019 www.listyregionu.cz

AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB OD 1.12. - 31.12

PF
2020Muller Thurgau 56,-

Rulandské modré 56,-

Veltlínské zelené 59,-

Modrý Portugal 59,-

Sauvignon (pozdní sběr) 129,-

Rulandské modré (pozdní sběr) 129,-

André (pozdní sběr) 129,-

10 - 20
08 - 12

zavřeno
zavřeno
10 - 20
10 - 18
10 - 16
10 - 20
08 - 16

zavřeno
10 - 20

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

S M E TA N O VA 6
678 01 B L A N S KOPřejeme Vám 

poklidné prožití 

svátků vánočních 

a vše nejlepší 

do nového roku 2020.

Ing. Silvie Hynštová, 

Lenka Oujeská Veselá

Vážení a milí čtenáři, 

právě jste dočetli letošní poslední číslo Listů regionů. 

Tak, jak čtenář otáčí listy v knize nebo v novinách, všichni do jednoho jsme prožili 
dalších 365 dnů v našich životech. Tak, jak jednotlivé kapitoly v knize – některá zaujme víc, některá míň, i naše životy během roku 
prošly různým obdobím. Život je sinusoida, a když je někdy hůř, člověk musí věřit, že bude zase líp. A když je dobře, užívejme si 
to, protože víme, že ne všechny naše dny jsou naplněné štěstím. 

Děkuji všem, kdo se mnou noviny tvoří a roznáší je do schránek. 
Děkuji i vám, čtenářům, že je rádi čtete a posíláte své příspěvky. 

Dovolte mi vám všem popřát krásné, klidné svátky vánoční 
a v novém roce hlavně zdraví a splnění všech i těch tajných přání. 

Renata Kuncová Polická - vydavatelka
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