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110. výročí objevu Punkevních jeskyní
	 Podzim	 roku	 1909	 se	 významně	
zapsal	 do	 historie	 české	 speleologie.	
26.	 září	 se	 podařilo	 členům	 sekce		
pro	 výzkum	 jeskyň	 při	 brněnském	
Klubu	přírodovědném	proniknout	do	
prvních	 prostor	 Punkevních	 jeskyní.	
Tím	 byla	 započata	 etapa	 objevných		
a	 zpřístupňovacích	 prací	 jeskynního	
systému	 mezi	 propastí	 Macochou		
a	vývěrem	Punkvy.	
	 S	 objevy	 těchto	 podzemních	 pro-
stor	a	jejich	zpřístupněním	veřejnosti	
byla	vždy	nejčastěji	spojována	osoba	
profesora	Karla	Absolona,	který	sekci	

pro	výzkum	jeskyň	založil	a	stál	v	je-
jím	čele.	
	 Mystérium	propasti	Macochy	a	ne-
dalekého	 mohutného	 vývěru	 říčky	
Punkvy	 v	 Pustém	 žlebu	 přitahovalo	
zvědavce	i	seriózní	badatele	neuvěři-
telnou	silou.	Bylo	známo,	že	do	pro-
pasti	se	stékají	podzemní	vody	ze	se-
verních	okrajů	Moravského	krasu	od	
Sloupu	i	Holštejna	a	dávno	bylo	pro-
kázáno,	 že	vytékají	 ze	 skalního	por-
tálu	v	Pustém	žlebu.	Ale	 ani	kopání	
na	dně	Macochy,	ani	opakované	plav-
by	proti	vývěru	Punkvy	za	jejích	níz-

kých	 stavů,	 nepřivedly	 badatele	 do	
jeskynního	systému,	který	zde	muse-
la	 podzemní	 říčka	 vytvořit.	 A	 tak	
bylo	i	nemálo	těch,	kteří	hledali	jiné	
cesty.	 Hledali	 je	 jeskyňkami	 ve	 srá-
zech	krasového	kaňonu.
	 Časopis	Niva	z	roku	1909	popisuje	
objevný	postup	takto:	„I	dra	Absolo-
na	 zklamal	 pokus.	 Tu	 rozhodl	 se	
opustit	při	výzkumu	aktivní	tok	Pun-
kvy	a	zkusit	proniknout	do	podzemí	
starými,	 opuštěnými	 koryty,	 jež	 se	
nám	jeví	ve	žlebech	ve	formě	otvorů	
ve	skalní	stěně.	Plán	tento	uskutečnil	
na	 podzim	 r.	 1909	 jakožto	 předseda	
sekce.		
	 Tu	obklopen	nadšenými	pracovní-
ky,	které	sobě	po	většině	sám	vycho-
val,	 započal	 své	 výzkumné	 dílo	 po-
blíž	 výtoku	 Punkvy	 a	 dne	 26.	 září	

1909	 rozlehl	 se	 poprvé	 lidský	 hlas		
v	obrovských	místnostech	mezi	výto-
kem	a	Macochou.	Postup	tohoto	me-
chanického	 konečného	 výkonu	 byl		
asi	 tento:	 otvor	 vedl	 k	 dutinám	 rázu	
propasovitého,	 velkými	 balvany	 za-
taraseným,	členové	klubu	však	tehdy	
věděli,	že	berou	na	sebe	v	první	řadě	
úkol	sil	též	fysicky	pracujících.	První	
den	a	o	týden	později	i	druhý	den	pra-
covní	nevedl	k	výsledku,	v	 třetí	 den	
pracovní	otvor	byl	konečně	uvolněn,	
balvany	 vytaženy,	 takže	 jsme	 mohli	
dva	 opatrně	 proplaziti	 mezi	 zbylou	
balvanitou	 sutí	 a	 sjeti	 po	 laně	 dolů.	
Byli	 jsme	 v	 nevlídné	 prostoře,	 dno	
volná	 směs	 balvanů.	 Prodíráme	 se		
a	slézáme	níž	a	níže	mezi	kolosy	ka-
mennými:	v	tom	zaleskne	se	hladina	

Pokračování na str. 2

Vstupní areál u Punkevních jeskyní v dnešní podobě
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Pokračování ze str. 1
vodní	 –	 jsme	 tedy	 přece	 u	 Punkvy!	
Jest	 to	 ale	 zase	 jen	 nepřekročitelný	
syfon!	 Zpět!	 Hledáme	 další	 pokra-	
čování,	 hledáme	 další	 průvan,	 který	
se	 nám	 ztratil.	 Ve	 výši	 je	 opravdu		
otvor,	pomáhám	kol.	Ješkovi	nahoru,	
on	 razí	 cestu,	 plazíme	 se	 kanálem	 –		
a	v	tom	již	k	nám	doléhá	dutá	ozvěna,	
s	 radostným	 úžasem	 nahlížíme	 do	
velkých	 prostor,	 které	 se	 tu	 rázem		
otvírají.“
	 Objevená	část	jeskyně	byla	neuvě-
řitelně	rychle	zpřístupněna	a	už	o	sva-
todušních	svátcích	roku	1910	otevře-
na	veřejnosti.	Další	části	Punkevních	

jeskyní	 byly	 postupně	 objevovány		
až	 do	 roku	 1933.	 Návštěvní	 okruh		
v	dnešní	podobě	byl	dokončen	v	roce	
1979.
	 Punkevní	jeskyně	jsou	nejnavštěvo-
vanější	jeskyně	v	České	republice.		Již	
v	 roce	 1910	 je	 navštívilo	 11	 700	 ná-
vštěvníků.	V	 roce	2018	byla	návštěv-
nost	 216	 993	 návštěvníci.	 Za	 110	 let	
prošlo	Punkevními	 jeskyněmi	cca	35	
miliónů	návštěvníků	z	celého	světa.	
	 V	 rámci	 výročí	 110	 let	 od	 objevu	
Punkevních	jeskyní	připravila	Správa	
jeskyní	 České	 republiky	 výstavu	 ve	
vstupní	budově	Punkevních	jeskyní.

Text a foto: Jiří Hebelka Přední dóm v Punkevních jeskyních, místo, kde poprvé stanuli objevitelé 26. 9. 1909

PŘIJĎTE NA DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
8. listopadu 2019 a 14. února 2020
vždy od 8 do 16 hod.

30 žáků na osmileté studium

Srdečně vás zveme k návštěvě školy. Rádi vám 
poskytneme podrobnější informace o studiu či 
přijímacím řízení. Na gymnázium přijmeme:

www.gymbos.cz — Palackého náměstí 1, Boskovice

60 žáků na čtyřleté studium

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
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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

Podrobný program:

web: martin.blansko.cz
www.facebook.com/vitanisv.martina/

 Vítání
 sv. Martina
Blansko, 7.–10. listopadu 2019

historie - zábava - 
gastronomie

přehlídka vín Na víno 
s Martinem

historický průvod 
městem

celodenní historická 
show v zámeckém 

parku

Podrobný program:

web: martin.blansko.cz
www.facebook.com/vitanisv.martina/

 Vítání
 sv. Martina
Blansko, 7.–10. listopadu 2019

historie - zábava - 
gastronomie

přehlídka vín Na víno 
s Martinem

historický průvod 
městem

celodenní historická 
show v zámeckém 

parku

Skvělý výkon florbalistů Atlasu Blansko

Mezigenerační klub 
vstupuje do osmého ročníku
	 V	polovině	září	se	na	Střední	ško-	
le	 cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie	
v	 Blansku	 sešli	 přátelé	 z	 Mezige-	
neračního	 klubu,	 který	 působí	 již		
osmým	rokem	při	škole.	
	 Úvodní	řeč	pronesl	zástupce	školy	
Martin	Jaglář.	Ředitelka	školy	Marta	
Truhlářová	 přítomné,	 kterých	 byla	
„plná	 třída“	 informovala	 o	 opravách		
a	 investicích,	 které	 na	 škole	 během	
prázdnin	 byly	 zrealizovány.	 V	 přá-	
telském	 duchu	 s	 přípitkem	 na	 nový	

ročník	Martin	 Jaglář	 představil	 plno	
akcí,	které	v	tomto	školním	roce	škola	
společně	 se	 studenty	 pro	 Mezigene-
rační	klub	chystá.	
	 Propojení	generace	 studentů	a	ge-
nerace	„jejich	babiček“	 je	velmi	pří-
nosné	pro	obě	strany,	kdy	se	studenti	
zapojují	 do	běžného	 soužití	 se	 starší	
generací	 a	 naopak	 generace	 jejich	
prarodičů	 získává	 od	 studentů	 příliv	
pozitivní	životní	energie.	
	 28.	října	2019	si	občané	mohou	při-

jít	„zamávat	naší	
vlajkou“	 na	 věž	
kostela	 sv.	 Mar-
tina	 v	 Blansku		
a	 to	 v	 době	 od		
13.	 00	 do	 16.00	
hodin.	 I	 zde	 se	
můžete	potkat	se	
studenty	 Střední	
školy	 cestovního	
ruchu	 a	 gastro-
nomie	 a	 s	 členy	
Mezigenerační-
ho	klubu.	

Text a foto: 
Renata Kuncová 

Polická

Florbalisté Atlasu Blansko

	 Po	 nedlouhé	 době	 se	 ozývám	 s	 pravidelným		
příspěvkem	novinek,	které	se	udály	v	našem	Bla-
nenském	oddílu	florbalistů,	a	to	konkrétně	v	kate-
gorii	starších	žáků.	Dne	25.	9.	až	28.	9.	proběhl	ve	
Slovenské	 Stupavě	 mezinárodní	 turnaj,	 kde	 naši	
borci	zaznamenali	nebývalý	úspěch.	Ve	své	skupi-
ně	 se	 umístili	 na	 nádherném	 druhém	 místě	 po		
hravě	 zvládnutém	 čtvrtfinále	 i	 semifinále.	 Do		
rozhodujícího	boje	o	první	a	druhé	místo	nastou-
pili	 v	 následující	 sestavě.	 První	 formace	 Kuba	
Müller,	Filip	Mazač,	David	Zemánek,	Ríša	Jeřá-
bek,	Ondra	Navrátil.	V	druhé	formaci	Vojta	Na-
vrátil,	 Honza	 Kobylka,	 Vojta	 Polách,	 Marek	
Švarc,	 Jonáš	 Franc.	 V	 brance	 se	 střídal	 Honza	
Opletal	s	Adamem	Sudou.	Jelikož	Atlas	Blansko	

trpí	nedostatkem	hráčů,	byl	výkon	našich	odivu-
hodný.	 Některé	 týmy	 točily	 tři	 a	 více	 formací		
a	 naši	 si	 vystačili	 se	 svou	 skromnou	 účastí.	 Ve		
finále	se	utkali	se	Snippers	Bratislava	a	po	napí-	
navém	klání	plným	zvratů	podlehli	ve	finále	3:2.	
Toto	je	nebývalý	uspěch	našich	sportovců	a	v	ne-
poslední	 řadě	 jejich	 trenéra	 Davida	 Poliaka.	 Za	
zmínku	rozhodně	stojí	i	vyhlášení	nejlepšího	hrá-
če	 kategorie,	 a	 tím	 se	 stal	 náš	 David	 Zemánek.	
Takového	úspěchu	zatím	žádná	kategorie	v	Atlasu	
nedosáhla.	A	my	jim	za	rodiče,	příznivce	a	spon-
zory	přejeme	mnoho	dalších	úspěchů.	Za	mediál-
ní	podporu	děkujeme	i	Listům	regionů.

Text: PaNa
Foto: František Kobylka

Mezigenerační klub zaplnil školní lavice
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Gymnázium Blansko slaví 70 let
V letošním roce si blanenské gymnázium připomíná 
sedmdesáté výročí svého založení. V souvislosti 
s oslavami tohoto jubilea proběhnou pro veřejnost 
následující akce.

8. listopadu 2019 – 10.00–18.00 Den otevřených dveří 
Gymnázia Blansko 

DOD začne slavnostním shromážděním v jídelně školy, 
budou připraveny ukázky učeben, prezentace předmětů, 
kulturní program, ukončení v 18.00 hod.

9. listopadu 2019 – 10.00 – mše v kostele Sv. Martina 
v Blansku, mši slouží absolventi gymnázia Mgr. Jiří Plhoň 
a jáhen Martin Mokrý

29. listopadu 2019 – Ples absolventů v Dělnickém 
domě (informace o předprodeji a ceně vstupenek budou 
zveřejněny na webových stránkách školy)

Podzim 2019 – Gymnázium sobě – v průběhu září až 
listopadu proběhnou besedy s významnými absolventy 
blanenského gymnázia

Podrobné a bližší informace o oslavách 70. výročí 
založení školy jsou dispozici na www.gymbk.cz.

Na všechny akce Gymnázia Blansko srdečně zvou žáci, 
učitelé i vedení školy.

Husí slavnosti 2019 Kreslíme pro radost
	 Poslední	víkend	v	září	se	v	Boskovi-
cích	konaly	tradiční	Husí	slavnosti,	kte-
ré	se	opět	setkaly	s	velkým	zájmem	ná-
vštěvníků	 z	 širokého	 okolí.	 I	 když	
hlavní	 část	 programu	 se	 odehrávala		
v	 areálu	 letního	 kina	 a	 Zámeckého	
skleníku,	 doprovodný	 kulturní	 pro-
gram	měl	své	pódium	také	na	náměstí		
a	další	zajímavé	akce	bylo	možno	po-
tkat	 na	mnoha	dalších	místech	města.	
Místní	restaurace	připravily	husí	pečín-
ky,	 které	 hodnotila	 komise	 a	 v	 neděli	
byly	vyhlášeny	vítězné	podniky:	1.	ho-
tel	 Záložna	 Boskovice,	 2.	 restaurace	
Nová	Duha	Sudice,	3.	hotel	Moravia	-	
Lasákův	mlýn.	Ceny	vítězům	předával	
host	slavností,	režisér	Zdeněk	Troška.

	 Ivo	 Legner,	 dramaturg	 Kulturních	
zařízení	 města	 Boskovice,	 hodnotí	
16.	 ročník	 Husích	 slavností	 takto:	
„Návštěvnost	 letošních	 slavností	 by-	
la	 opět	 vynikající,	 účastnilo	 se	 na		
13	000	návštěvníků.	Hlavní	magnety	
kulturních	vystoupení,	koncerty	sou-
borů	Spirituál	kvintet,	Lenny,	Mňága	
a	Žorp,	Kamelot,	Barbora	Poláková	
a	Těžkej	Pokondr,	se	konaly	v	amfite-
átru	 letního	 kina.	 Zájem	 o	 koncerty	
byl	 tak	 velký,	 že	 kapacita	 hlediště		
téměř	nestačila.	Chtěl	bych	za	zvlád-
nutí	této	organizátorsky	náročné	akce	
poděkovat	 všem,	 kdo	 přiložili	 ruce		
k	dílu.“

Text a foto: ph

Hlediště letního kina během vystoupení Spirituál kvintetu

	 V	malé	obci	Chrudichromy	na	Bos-
kovicku	pořádá	zapsaný	spolek	Chru-
dichromský	šípek	dvakrát	do	roka	nej-
různější	 akce.	 Před	 rokem	 vyzvali	
obyvatele,	 aby	 bez	 zadání	 témat	
nakreslili	obrázek	a	přinesli	ho	na	vý-
stavu.	Podnětem	byla	složka	školních	
výkresů	pana	Ladislava	Dostála	z	roku	
1930–1931.	 Práce	 zaplnily	 5.	 října	
2019	celý	sál	kulturního	domu	a	k	vi-
dění	 byly	 i	 některé	
unikáty	 –	 dekorace	
pro	 divadlo,	 kreslený	
plakát	 na	 Poslední	
leč,	 obrázky	 z	 rodin	
od	 několika	 generací		
i	 práce	 profesioná-	
lů,	např.	Jana	Vičara.	
Po	zahájení	zazpívala	
Adélka	 Kocmanová	
tři	 písně	 z	 dětských	
filmů	 a	 Radomíra	
Měkutová	 seznámila	

přítomné	s	obsahem	výstavy.	Při	pro-
hlídce	obrazů	bylo	dojemné,	jak	někte-
ří	 pamětníci	 vzpomínají	 na	 autory,	
kteří	už	nežijí	a	naopak	mladí	se	baví	
nad	pracemi	svých	vrstevníků.	Nálada	
byla	 výborná	 a	 je	 vidět,	 jak	 každá		
taková	 akce	 občany	 obce	 stmeluje.	
Přejme	do	Chrudichrom	více	takových	
počinů.																								Text: Naa Parmová

Foto: Radomíra Měkutová
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KDE NÁS NAJDETE

8. listopadu 2019
17. a 18. ledna 2020

14. února 2020

Obchodní akademie  
a střední zdravotnická škola 

Blansko, příspěvková organizace
Nad Čertovkou 2272/18

@

☎

info@skolablansko.cz
+420 516 418 980

www.skolablansko.cz
Vždy od 8.00 do 17.00 h

(18. ledna od 8.00 do 13.00 h)
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ROZVOJ BOSKOVICKÉ NEMOCNICE
z pohledu Ing. Lubomíra Moráně

 Ing. Lubomír Moráň

	 Ing.	Lubomír	Moráň	byl	letos	jmenován	
provozně	technickým	náměstkem	Nemoc-
nice	Boskovice	s.r.o.	Pro	čtenáře	Listů	re-	
gionů	odpověděl	na	několik	otázek.
	 Pane	 náměstku,	 můžete	 se	 prosím	
stručně	představit?
	 Jsem	rodák	z	Boskovic,	 je	mně	58	let,	
jsem	ženatý	a	mám	již	dospělé	děti.	Studo-
val	jsem	v	Brně	na	VUT,	po	absolvování	
jsem	pracoval	v	cementárně	v	Hranicích.	
Po	změně	režimu	jsem	působil	v	soukro-
mém	 sektoru,	 podnikal	 jsem	 v	 Brně	 a	 v	
Praze.	Po	návratu	do	Boskovic	jsem	dostal	
nabídku	 a	přijal	místo	na	MÚ	v	Odboru	
rozvoje	města	a	investic,	kde	jsem	působil	
téměř	4	roky.	Letos	v	dubnu	jsem	byl	oslo-
ven	 starostou	 Ing.	Dohnálkem	a	 jednate-
lem	 nemocnice	 RNDr.	 Štěpánským;	 vý-
sledkem	těchto	jednání	bylo	mé	jmenová-	
ní	 do	 funkce	 náměstka	 v	 nemocnici	 od		
1.	 května.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 moje	
práce	 v	 investičním	 odboru	 MÚ	 z	 velké	
části	týkala	právě	nemocnice,	jsem	plynule	
navázal	na	svou	předchozí	činnost	a	nyní	
mohu	 využít	 nejen	 znalost	 problematiky,	
ale	také	osobní	kontakty,	které	jsem	navá-
zal	již	dříve.
	 Co	máte	jako	provozně	technický	ná-
městek	na	starosti?
	 Mám	 na	 starosti	 především	 provoz		
a	 rozvoj	budov,	 jakož	 i	 celého	areálu	ne-
mocnice;	nikoliv	však	odbornou	medicín-
skou	 problematiku.	 Řídím	 tři	 oddělení:	
Oddělení	IT	–	údržba	a	správa	HW	a	SW,	
oddělení	údržby	–	každodenní	zajišování	
provozu	zdravotní	péče	nejen	po	technické	
stránce,	oddělení	zdravotnické	techniky	–	
údržba	 a	 správa	 zdravotnické	 techniky		
a	 pomůcek.	 Dále	 pak	 úsek	 energetické-	

ho,	 vodního	 a	 odpadového	 hospodářství		
a	v	neposlední	řadě	vedu	tým	30	úklido-
vých	pracovnic,	které	denně	zajišují	úklid	
a	hygienu	ve	všech	budovách	nemocnice.	
Celkem	 tedy	 zodpovídám	 za	 provozně	
technický	 segment,	 který	 poskytuje	 pra-
covní	 místa	 zhruba	 70	 spoluobčanům		
z	Boskovic	a	širokého	okolí.
	 Nemocnice	byla	uvedena	do	provozu	
v	roce	1958;	jak	hodnotíte	její	současný	
stav?
	 Nemocnice	 Boskovice	 prošla	 za	 dobu	
60	let	jak	odlišnými	režimy,	tak	různými	
formami	 jejího	 spravování.	 V	 roce	 2004	
byla	 městem	 Boskovice	 založena	 společ-
nost	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	která	 je		
s	městem	v	nájemním	vztahu	a	nemocnici	
provozuje.	Město	Boskovice	tedy	již	15	let	
zajišuje	jak	financování	obnovy	opotřebo-
vaného	 nemovitého	 a	 movitého	 majetku,	
tak	i	financování	nových	investičních	cel-
ků,	 které	 jsou	 po	 schválení	 v	 RM	 a	 ZM	
zařazeny	do	rozpočtu	města	na	každý	rok.	
Další	finance	jsou	dle	možností	provozova-
tele	NB	s.r.o.	uvolňovány	do	zkvalitňová-	
ní	zdravotní	péče	a	zlepšování	pracovního	
prostředí	 pro	 více	 jak	 500	 zaměstnanců	
nemocnice.	 V	 posledních	 10	 letech	 se		
udělalo	mnoho	významných	 investic	a	 to	
hlavně	 v	 oblastech,	 ve	 kterých	 to	 hodně	
„hořelo“.	 Především	 se	 jednalo	 o	 oblast		
infrastruktury	a	zdrojů	energií.	Po	zateple-
ní	hlavní	budovy	v	letech	2011	až	2013	se	
instalovalo	10	tepelných	čerpadel,	byly	do-
končeny	dvě	etapy	rekonstrukce	hlavních	
rozvodů	elektro	a	byla	provedena	komplet-
ní	rekonstrukce	ležatých	rozvodů	v	kotelně	
a	 energokanálu.	Letos	 jsme	dokončili	 in-
stalaci	nové	kogenerační	jednotky	o	výko-
nu	180	kW.	Do	konce	října	bude	dokončena	
realizační	dokumentace,	která	řeší	nahra-
zení	stávajícího	teplovodního	kotle	z	roku	
1958	 novými	 kondenzačními	 plynovými	
kotly	o	výkonu	2	x	950	kW.	Jejich	instalace	

je	v	plánu	na	 léto	2020.	Letos	se	 také	ze	
strany	 města	 podařilo	 zafinancovat	 revi-	
talizaci	objektu	ubytovny	pro	16	zaměst-
nanců	nemocnice	a	výměnu	oken	na	oddě-
lení	patologie.	Do	konce	roku	chceme	zre-
alizovat	rekonstrukci	vodoléčby	v	oddělení	
rehabilitace;	 zhotovitel	 zahájil	 stavební	
práce	23.	září.
	 Jaká	je	Vaše	představa	o	dalším	roz-
voji	celého	areálu?
	 Pro	naplňování	mých	cílů	v	horizontu	5	
let	a	dále,	vycházím	ze	dvou	dokumentů.	
Prvním	je	generel	z	roku	2017	vypracovaný	
společností	Arch	Design	Brno,	druhým	pak	
plán	 investic,	který	byl	přijatý	RM	v	 led-	
nu	2018.	Aktuálně	řešíme	zajištění	dotace	
pro	 fotovoltaickou	 elektrárnu	 o	 výkonu		
100	kW,	na	kterou	již	máme	realizační	do-
kumentaci.	Za	předpokladu	získání	finanč-
ní	podpory	v	příštím	roce	by	mohla	být	in-
stalace	FVE	provedena	v	roce	2021.	Další	
akce,	na	kterou	byla	vyhotovena	realizační	
dokumentace	již	v	roce	2017,	je	revitalizace	
vnitřních	 veřejných	 prostor	 v	 nemocnici.	
Realizaci	její	první	etapy	bychom	chtěli	za-
řadit	 do	 návrhu	 rozpočtu	 města	 na	 rok	
2020.	 Ze	 strany	 lékařů	 je	 dlouhodobým	
požadavkem	 navýšení	 počtu	 inspekčních	
pokojů;	podařilo	se	mi	najít	prostory,	které	
by	umožnily	vybudovat	4–5	pokojů	se	so-	
ciálním	zázemím.	S	jednatelem	nemocnice	
jsme	se	rozhodli	provést	nutnou	revitalizaci	
centrálních	 šaten	 pro	 zdravotnický	 perso-
nál.	Po	dohodě	s	vedením	města	jsme	ne-
chali	vypracovat	projektovou	dokumentaci,	
která	má	být	dokončena	v	 říjnu,	poté	by-
chom	 přistoupili	 k	 výběru	 zhotovitele		
a	ještě	letos	stavební	úpravy	zahájili.	Jsou	
jistě	další	témata,	o	kterých	bych	mohl	ho-
vořit,	 ale	vše	 je	 závislé	na	dostupnosti	 fi-
nančních	 prostředků.	 Důležitá	 je	 podle	
mne	skutečnost,	že	záměry	a	projekty	nej-
prve	 společně	vyhodnocujeme	a	následně	
opět	 společně	 hledáme	 možnosti,	 jak	 je		

realizovat.	 Za	 to	 všem	 kolegům	 z	 města		
a	z	nemocnice	tímto	děkuji.	
	 Boskovická	 nemocnice	 má	 velkou	
spádovou	 oblast,	 důsledkem	 je	 trvalý	
nedostatek	 parkovacích	 míst,	 budete	
tento	problém	řešit?
	 Ihned	po	mém	nástupu	jsem	se	pustil	do	
přípravy	podkladů	pro	výběrové	řízení	na	
zhotovitele	 studie,	 která	 bude	 řešit	 kom-
plexní	dopravní	řešení	vnitroareálové	do-
pravy,	 parkování,	 odpadové	 hospodářství		
a	 přilehlé	 plochy.	 Po	 seznámení	 vedení	
města	 se	záměrem	a	 jeho	následným	od-
souhlasením	podepsala	NB	s.r.o.	smlouvu	
na	vypracování	studie,	která	bude	dokon-
čena	v	říjnu.	Bude	popisovat	a	řešit	vybrané	
stavební	 objekty,	 včetně	 jejich	 propočtů.	
Již	 nyní	 se	 ukazuje,	 že	 bychom	 mohli		
v	areálu	nově	zaparkovat	až	100	osobních	
vozidel.	 Součástí	 studie	 bude	 i	 parkovací	
platební	závorový	systém,	který	zajistí	op-
timální	 regulaci	 pohybu	 vozidel	 v	 celém	
areálu	 i	 vně	 nemocnice.	 Musím	 podotk-
nout,	že	v	žádném	případě	nedojde	k	zása-
hu	 do	 prostor	 lesoparku	 na	 jižní	 straně	
areálu,	který	je	chloubou	nemocnice.
	 Pane	náměstku,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ 
S 18-TI LETOU TRADICÍ

3  PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RODINNÝ DŮM  
NA BLANENSKU, MOŽNO I K REKONSTRUKCI.

3  SOUČASNĚ POPTÁVÁME BYT V BOSKOVICÍCH 
NEBO V BLANSKU PRO STARŠÍ MANŽELE.

Aktuální poptávky našich klientů najdete na: 
www.sdk-reality.cz/poptavky-bytu-domu

Těšíme se na Vás v naší kanceláři v Letovicích, 
Masarykovo náměstí 11.

Kontakt: +420 800 050 243, e-mail: info@sdk-reality.cz
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4. ročník výtvarné soutěže
	 1.	října	2019	proběhlo	v	blanenském	
kině	vyhlášení	výsledků	4.	ročníku	vý-
tvarné	soutěže,	kterou	pořádá	Umělec-
ké	centrum	ART-TEP,	spolek	zastoupe-
ný	 MgA.	 Petrou	 Žerníčkovou	 a	 firma	
CERGO,	s.r.o.	zastoupená	Ing.	Josefem	
Vrbou.	
	 Letošní	 téma	 soutěže	 bylo	 „Nej-
krásnější	místo	Blanenska“.	Do	4.	roč-

níku	soutěže	se	zapojilo	celkem	9	ZŠ,	
4	MŠ	1	ZUŠ	a	děti	z	Uměleckého	cen-
tra	ART-TEP.	Odborná	porota		ve	slo-
žení	Irma	Charvátová,	Eva	Holoušová		
a	Bohumil	Nečas	měla	nelehký	úkol.	
Sešlo	 se	 celkem	 přes	 408	 krásných	
prací,	 které	vytvořilo	 téměř	450	dětí.	
Na	 výstavu	 bylo	 vybráno	 celkem	 62	
prací	od	78	dětí.

	 Na	vernisáži	v	blanenském	
kině	a	vyhodnocení	celé	sou-
těže	 předávali	 ceny	 vítězům	
jednotlivých	kategorií	garan-	
ti	 a	 sponzoři,	 pan	 starosta	
Ing.	Jiří	Crha	a	místostarosta	
Mgr.	 Ivo	 Polák.	 Výstava	 vý-
kresů	v	předsálí	kina	byla	do	
14.	 října.	 Na	 krásné	 výtvory	
dětí	 se	 přišla	 podívat	 široká	
veřejnost.	 Vítězové	 jednotli-
vých	kategorií	byli:	I.	katego-
rie	 1.	 místo	 Tamara	 Francír-
ková,	 2.	 místo	 Vojtěch	 Ko-	
lář,	 3.	 místo	 Sofie	 Tesařová		
a	 Bára	 Kiselová,	 II.	 katego-	
rie	1.	místo	 Jana	Zdrubecká,	
2.	 místo	 Zuzana	 Gruberová		
a	Aneta	Žatecká,	3.	místo	Adé-
la	 Pernicová	 a	 Marek	 Žid.		
Ve	III.	kategorii	1.	místo	po-
rota	neudělila,	2.	místo	Natá-
lie	 Dvořáková	 a	 Anh	 Le,	 3.	Josef Vrba s vítězi III. kategorie

Vernisáž vybraných děl

místo	patřilo	Stele	Martinkové	a	Ště-
pánovi	 Staňkovi.	 Cenu	 starosty	 si		
odnesla	za	svůj	obrázek	Marie	Štoso-
vá,	cenu	místostarosty	Elen	Křížová.	
Cenu	firmy	CERGO,	s.r.o.	předal	její	
jednatel	Ing.	Josef	Vrba.	Tu	si	odnesli	
hned	čtyři	výtvarníci	-		Jakub	Klíma,	
Jan	 Kovář,	 Nicolas	 Kučera	 a	 Tadeáš	
Gottwald.	 Protože	 krásných	obrázků	
bylo	mnoho,	rozhodla	se	porota	udělit	
ještě	Čestná	uznání	a	to	patřilo	ve	II.	
kategorii	 Kristýně	 Čechové	 a	 Lucii	

Zachovalové	a	ve	III.	kategorii	Čest-	
né	 uznání	 obdržela	 Renata	 Kuncová		
a	Dominika	Bezdíčková.
	 Celá	akce	se	konala	za	finanční	pod-
pory	Města	Blanska	a	mediální	podpo-
ry	okresních	novin	Listy	regionů.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Ing. Pavel Nedoma 

jsou mediálním 
partnerem
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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!

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

KAŽDOU SOBOTU 
od 14. 9. 2019 
do 28. 12. 2019 
od 13.30 – 15.00 hodin. 

Doprava po vlastní ose.

Průkaz totožnosti 
je vstupenkou do areálu.

10. mistrovství 
Jižní Moravy 

veteránů v šipkách 
konané jako memoriál Martina a Zdeňka Tasche

Týden knihoven v Brově – Jenči

	 Dne	14.	9.	2019	se	konalo	v	pro-
storách	Šipkového	klubu	Adamov	již	
desáté	mistrovství	Jižní	Moravy	ve-
teránů	–	memoriál	Martina	a	Zdeňka	
Tasche,	 kteří	 byli	 hráči	 Šipkového	
klubu	 Adamov	 a	 během	 jednoho	
roku	 nás	 navždy	 opustili.	 Turnaj	 je	
pořádán	 jako	 vzpomínka	 na	 tyto		
hráče.	Toto	mistrovství	pořádal	jako		
každý	 rok	 Šipkový	 klub	 Adamov	
pod	záštitou	Jihomoravského	oblast-
ního	šipkového	svazu	a	města	Ada-
mov.	Mistrovství	se	konalo	ve	dvou	
kategoriích	od	40-ti	do	50-ti	let	a	nad	
50	let,	dále	se	hrál	doplňkový	turnaj	
žen	a	náhodně	losovaných	dvojic.
	 Vítězové	 jednotlivých	 kategorií	
se	 pak	 utkali	 o	 putovní	 pohár	 me-
moriálu.	Nejlepší	v	každé	kategorii	
obdrželi	 poháry,	 finanční	 odměny		
a	 věcné	 ceny,	 samozřejmostí	 jsou	
upomínkové	předměty	pro	každého	

účastníka.	V	ceně	startovného	bylo		
i	bohaté	občerstvení,	které	připravil	
kolektiv	 Šipkového	 klubu.	 Turnaje	
se	zúčastnilo	celkem	33	hráčů	–	15	
v	mladší	kategorii,	14	ve	starší	kate-
gorii	a	4	ženy.	Turnaj	zahájil	předse-
da	 Šipkového	 klubu	 Milan	 Dudík		
a	 starosta	 města	 Adamov	 Roman	
Pilát.
	 Celkovým	 vítězem	 a	 majitelem	
putovního	 poháru	 se	 stal	 Martin	
Réda,	vítěz	kategorie	mladších,	kte-
rý	ve	finále	porazil	vítěze	kategorie	
starších	 Jiřího	 Častu.	 Poháry,	 fi-
nanční	odměny	a	věcné	ceny	v	kaž-
dé	 kategorii	 po	 turnaji	 předával	
předseda	ŠK	Adamov	Milan	Dudík.	
Důležité	 je,	 že	 se	 zde	 všem	 líbilo		
a	z	turnaje	se	stala	tradice.

Text: Milan Dudík, 
předseda Šipkového klubu Adamov

Foto: Šárka Ščudlová a Jana Častová

	 Naše	 obecní	 knihovna	 sídlila	 od	
roku	1974	v	budově	místní	mateřské	
školy.	Díky	přestavbě	obecního	úřadu	
vznikl	nový	prostor	právě	pro	obecní	
knihovnu.	 Za	 odborné	 pomoci	 jsme	
aktualizovali	náš	knižní	fond	a	i	když	
jsou	nové	prostory	daleko	menší	než	
ty	 původní,	 podařilo	 se	 a	 knihovna	
mohla	být	přestěhována.
	 Byla	 to	 opravdu	 velká	 a	 hlavně	
mravenčí	 práce.	 Samotné	 stěhování		
a	aktualizace	se	protáhlo	na	tříměsíč-
ní	přestávku	v	půjčování	knih.	
	 Přála	 jsem	 si	 otevřít	 až	 opravdu	
v	okamžiku,	kdy	 si	budu	 jista,	 že	 to	
stojí	 za	 to…	 A	 tento	 okamžik	 právě	

vyšel	 na	 Týden	 knihoven.	 Snad	 ani	
nemůže	být	vhodnější	datum	na	ote-
vření	nových	prostor	knihovny.	
	 Zajistila	 jsem	 drobné	 občerstvení		
a	spojila	tenhle	vyjímečný	den	s	bez-
platnou	 burzou	 vyřazených	 knih		
z	knihovny,	kam	mohli	knihy	přinést	
i	návštěvníci.	
	 Závěrem	 bych	 chtěla	 ještě	 jednou	
moc	poděkovat	všem,	co	mi	s	přípra-
vou	 pomohli.	 Díky	 vedení	 obce	 za	
podporu	a	financování	a	hlavně	děku-
ji	každému,	kdo	pomohl	radou,	nápa-
dem	či	prací	tak,	aby	tento	dnešní	den	
mohl	stát	za	to!!!

Text a foto: Kateřina Bajková

Nové prostory knihovny v Brově – Jenči 

POZVÁNKA
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Žebrácká opera
	 Pokud	 se	 vám	 zdá,	 že	 Žebráckou	
operu	 znáte,	 pak	 nejspíš	 jako	 zná-	
mou	adaptaci	Bertolta	Brechta	a	Kur-
ta	Weilla.	Inspirovali	se	satirou	Johna	
Gaye,	a	to	již	z	roku	1728.
	 U	téhož	Gaye	našel	inspiraci	i	Václav	
Havel,	jemuž	byla	Žebrácká	opera	před-
lohou	pro	zcela	vlastní	drama.	Vznikla	
v	roce	1972	pro	pražský	Činoherní	klub,	
ale	hra	uvedena	nebyla	-	Havel	byl	zaká-
zaný	autor.	Jiří	Menzel	ji	v	Činoherním	
klubu	 uvedl	 až	 v	 červnu	 1990.	 Tolik		
k	 historickým	 peripetiím	 hry,	 kterou	
můžeme	jako	první	v	letošním	repertoá-
ru	vidět	v	Městském	divadle	Brno.
	 Přiznávám,	 že	 jsem	 šla	 do	 divadla		
s	jistými	obavami,	politické	drama	zrov-
na	 nemusím.	 Ale	 už	 herecké	 obsazení	
slibovalo	zážitek.	Ten	 se	potvrdil	 -	 tři-
náctka	 herců	 předvedla	 koncert,	 který	
dirigoval	vynikající	Petr	Štěpán	jako	šéf	
zločinecké	bandy.	Zdárně	mu	sekundo-

val	 Jan	 Mazák	 coby	 šéf	 konkurenční	
zločinecké	 bandy	 a	 do	 třetice	 Viktor	
Skála	 jako	 zkorumpovaný	 šéf	 policie.	
Dál	už	byste	si	děj	domysleli	-	boj	mezi	
sebou	o	získání	vlivu	a	moci	v	obou	ban-
dách,	 boj	 na	 základě	 bezzásadovosti		
a	lži,	zrazování	s	vidinou	prospěchu.	Ko-
micky	 působí,	 když	 všichni	 zloději,	
gauneři	a	prostitutky	se	vyjadřují	kulti-
vovaně	a	uhlazeně	jako	praví	gentlema-
ni,	pohybují	se	pouze	v	oblecích	a	cítí	se	
odborníky	na	psychologii,	logiku	i	etiku.	
Mistrem	snášení	argumentů	pro	obháje-
ní	svých,	v	podstatě	podlých	jednání	je	
šéf	Macheath	(Petr	Štěpán),	momentálně	
manžel	dvou	žen	-	Poly	a	Lucy,	kterými	
manipuluje	ve	svůj	prospěch.
	 Hra	je	postavena	na	rychlém	střídání	
obrazů.	K	tomu	slouží	takové	„jeviště	na	
jevišti“.	Buňka,	která	je	střídavě	kuchyní,	
krčmou,	policejní	vyšetřovnou	nebo	ce-
lou	i	nevěstincem,	má	stahovací	roletu,	za	

KDE: V HOSPŮDCE NA TOČNĚ V TĚCHOVĚ (BLANSKO)
KDY: 7. 11. 2019 v 18.30 hodin
CO: MUDr. RADIM UZEL – SEX NA VŠECH KONTINENTECH 
 (CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA TROCHU JINAK) 
KOLIK: 200 Kč v předprodeji / 230 Kč na místě
KONTAKT: jana.skotak@seznam.cz nebo tel. 724266931

níž	se	scéna	bleskově	mění,	přičemž	di-
vák	vidí	odcházející	i	přicházející	herce.	
Před	 jevištěm	 je	 umístěna	 živá	 hudba	
(výborná),	která	doprovází	hlavně	probí-
hající	výměny	scény.	Celá	hra	 je	velmi	
svižná,	občas	vyvolá	i	smích,	ale	vzápětí	
si	člověk	uvědomí,	jak	moc	je	současná	-	
politické	hry,	korupce,	manipulace	a	boj	
o	moc	-	to	přece	dobře	známe	i	dnes.

	 V	hlavních	rolích	dále	hrají	Markéta	
Sedláčková,	Alena	Antalová,	Aleš	Sla-
nina,	Radka	Coufalová,	Igor	Ondříček	
a	Alan	Novotný.	Věřím,	že	tato	Havlova	
hra	si	najde	své	obecenstvo	a	udrží	se	na	
repertoáru	dlouho.

Pro Listy regionů  
napsala Naa Parmová

Foto: archiv MdB
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ALDO metal, s.r.o. Blansko – Výrobce krbů a zámečnických výrobků staveb

PŘIJME:  PŘEDÁKA VÝROBY  /  ZÁMEČNÍKA-SVÁŘEČE
POŽADUJEME: Spolehlivost a zodpovědnost   /  

Časovou flexibilitu   /   Samostatnost a profesionalitu
NABÍZÍME:  Jistotu ve stabilní společnosti 25 let historie   /  

Příplatky na dopravu a další bonusy   /   HPP, VPP, ŽL, brigádu
Telefon: 604 550 828   /   Životopis zasílejte na:  info@aldo-metal.cz

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 18. – 20.10. Výstava ovoce a zeleniny
* prodej ovocných stromků

* údržba zahrad, zahradní práce

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561
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Je zjednodušování cestou pro naši planetu?

	 To	je	otázka,	na	kterou	se	snaží	najít	
odpově	studenti	 rájeckého	gymnázia	
při	 práci	 na	 projektu	 Minimalismus.		
V	druhé	polovině	září	zamířila	skupi-
na	studentů	pod	vedením	Mgr.	Kateři-
ny	Pernicové	a	Mgr.	Petra	Jančíka	do	
francouzského	města	Pau	na	třetí	pro-
jektovou	schůzku	programu	Erasmus+,	
tentokrát	 s	 tématem	 udržitelná	 móda.	
Čekala	je	komunikace	v	cizím	jazyce,	
netradiční	jídla,	oceán,	setkání	s	part-
nery	 z	 Francie,	 Německa,	 Španělska		
a	 zajímavé	 aktivity.	 Každý	 si	 vyrobil	

tašku	z	obnošeného	trička,	zahradniči-
li,	dárkově	balili	do	látky	s	bloggerkou	
a	oživovali	 staré	věci.	 I	další	dny	po-
kračovaly	v	praktickém	duchu.	Studen-
ti	 navrhovali	 a	 přešívali	 oblečení,	 vy-	
ráběli	 houbičky	 na	 nádobí	 ze	 starých	
punčocháčů,	 opravovali	 jízdní	 kola.	
Praktické	 aktivity	 doplňovaly	 před-	
nášky	 a	 diskuse.	 Dozvěděli	 se	 sku-	
tečnou	 cenu	 oblečení	 produkovaného	
nadnárodními	 společnostmi.	 Disku-	
tovali	 o	 souvislostech.	 Překvapilo	 je	
množství	 chemikálií	 používaných	 při	
pěstování	 bavlny	 a	 zdravotní	 násled-	
ky	genetických	modifikací,	stejně	jako	
pracovní	podmínky	v	textilních	továr-
nách	 třetího	 světa,	 včetně	 platů	 jejich	
zaměstnanců.	Dále	například	množství	

odpadu	a	jeho	nerozložitelnost	v	příro-
dě	nebo	vliv	reklamy	na	spotřební	způ-
sob	života.	Hledali	 řešení	a	docházeli		
k	závěrům,	co	může	každý	udělat	pro	
změnu.	 Po	 ropném	 průmyslu	 je	 totiž	
ten	 textilní	 největším	 znečišovatelem	
životního	 prostředí.	 Minimalismus	 je	
téma,	které	 studenti	 vzali	 za	 své.	Ra-
dost	z	práce	provázela	všechny	národ-
nosti.		Studenty	čeká	poslední	schůzka	
ve	 Španělsku	 a	 její	 téma	 bude	 udrži-	
telná	 doprava.	 Z	 rozhovorů	 s	 cizinci		
se	dozvídají,	že	česká	témata	minima-
listické	 fotografie,	 vlastní	 kosmetiky		
a	udržitelného	bydlení	jsou	už	součástí	
jejich	životů.	
	 Co si přát víc? Snad	jen	více	nadše-
ných	 učitelů,	 kteří	 najdou	 zajímavé	
téma.	Téma,	které	zaujme	nejen	studen-
ty,	ale	i	jejich	rodiče	a	širokou	veřejnost.	
Učitelé	našeho	gymnázia	připravili	pro	
studenty	 další	 dva	 zajímavé	 projekty,	
které	budou	zaměstnávat	studenty	a	je-
jich	učitele	minimálně	dva	roky.	Hned	
na	 začátku	 příštího	 roku	 přivítáme	
žáky	 partnerských	 škol	 ze	 Slovenska,	
Litvy	a	Finska.	Věnovat	se	budeme	ne-
tradičním	i	tradičním	zimním	sportům.	
Studenti	budou	v	mezinárodních	skupi-
nách	 sportovat	 i	 vzdělávat	 se.	 Budou	
pořizovat	 videozáznamy	 neobvyklých	
zimních	 sportů,	 zaměří	 se	 na	 aktivity	
měřené	a	vyhodnocované	chytrými	ho-

dinkami,	navštíví	zajímavá	místa	spoje-
ná	 se	 zimním	 sportováním,	 poznají	
nové	 kamarády	 a	 naším	 cílem	 bude	
vzbudit	 ve	 veřejnosti	 zájem	 o	 aktivní	
životní	 styl.	 Studenty	 i	 dospělé	 určitě	
zaujmou	přednášky	na	téma	fyziotera-
pie	 a	 výživa.	 V	 dalších	 měsících	 zase	
naši	 studenti	 vyrazí	 do	 partnerských	
zemí	a	tam	budou	jiné	netradiční	spor-
ty,	jiná	témata	přednášek.	Cílem	první	
zahraniční	 cesty	 bude	 litevské	 město	
Biržai.		Po	delší	pauze	navazujeme	spo-
lupráci	 se	 školou	 ve	 finském	 Raahe,	
tam	 se	 uskuteční	 poslední	 projektová	
schůzka.	
	 Novou	partnerskou	zemí,	se	kterou	
rájecké	 gymnázium	 navazuje	 spolu-
práci,	je	Maarsko.	Spolu	se	studenty	
z	 Německa	 a	 Slovenska	 budou	 naši	
studenti	řešit	 témata,	která	se	váží	ke	
společné	historii.	Určitě	nevynecháme	
lidové	tradice	a	zvyky,	tanec	a	hudbu.	
V	polovině	října	odjedou	učitelé	gym-
názia	 na	 mezinárodní	 projektové	 se-
tkání,	 aby	 připravili	 aktivity	 pro		
studenty.	 První	 setkání	 studentů	 se	
uskuteční	na	jaře	příštího	roku,	a	to	na	
Slovensku.	 Věřím,	 že	 tam	 zařadíme		
i	 lyžování	a	relaxaci	v	 termálním	ba-	
zénu	Oravice.	

Text: Ing. Stanislav Laštůvka, 
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Foto: archiv školyNa projektové schůzce v Pau
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Fénix sport Blansko - atletický a triatlonový oddíl

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

Připravili jsme pro Vás důkladnou zimní servisní 
prohlídku. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Do konce 
listopadu můžete navíc využít až 20% zvýhodnění 
na vybraný sortiment ŠKODA Originálního 
příslušenství, které zahrnuje například gumové 
koberce či vany do zavazadlového prostoru. ŠKODA 
Originální autobaterie pořídíte do konce prosince 
se slevou až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka 
kompletních zimních kol či samostatných zimních 
pneumatik a možnost přezutí nebo uskladnění kol 
za skvělé ceny.

     STYLOVĚ 
A BEZPEČNĚ 
  NA PRKNĚ 
     I NA CESTĚ     I NA CESTĚ
Zimní servisní prohlídka
včetně zátěžového testu
autobaterie za 399 Kč

Untitled-702   1 23.9.2019   14:27:08

	 Tentokrát	nás	čekal	místní	závod	Bla-
nenská	desítka.	Zde	jsme	poprvé	závodi-
li	 pod	 naším	 novým	 oddílem	 FÉNIX	
SPORT.
	 Nejprve	se	na	start	vydaly	děti	a	hned	
v	 prvním	 závodě	 to	 byla	 medaile.		
V	běhu	na	1500	m	doběhla	v	žákyních	
na	2.	místě	Emma	Ryšávková,	kousek	za	
ní	 finišoval	 Jáchym	 Ryšávka.	 V	 běhu		
na	400	m	startovali	Ondra	Ščudla	a	Voj-
ta	 Korgo	 a	 skončili	 na	 6.	 a	 10.	 místě.		

V	běhu	na	200	m	do	9	let	skončila	těsně	
pod	 stupni	 vítězů	 Adélka	 Přikrylová,	
když	 finišovala	 ve	 stejném	 čase	 jako		
třetí	v	pořadí.	A	nakonec	Matouš	Korgo	
na	12.	místě	mezi	chlapci.
	 Potom	už	byl	na	řadě	hlavní	závod	na	
10	km	a	štafety	na	5	+	5	km.	I	zde	se	nám	
dařilo.	Na	4.	místě	doběhl	Michal	Šeděn-
ka,	když	si	vylepšil	osobní	rekord	o	mi-
nutu	 na	 35:23	 min.,	 na	 7.	 místě	 doběh	
Roman	Hančl	v	osobáku	36:36	min.	Na	

2.	místě	v	kategorii	MV2	doběh	Jiří	Dvo-
řáček,	na	3.	celkově	skončila	Katka	Ry-
šávková	v	čase	43:05	min.	Velké	zlepšení	
zaznamenal	i	Pavel	Krátký	časem	41:50	
min.	 Stupně	 vítězů	 jsme	 zaznamenali		
i	ve	smíšené	štafetě,	když	Lenka	a	Honza	
Barboříkovi	skončili	na	krásném	druhém	
místě	v	celkovém	čase	38:39	min.	A	jeli-
kož	 má	 jít	 trenér	 příkladem,	 tak	 jsem	
taky	 závodil	 a	 to	 v	 rámci	 přípravy	 na		
půlmaraton	v	Ústí	nad	Labem.	No,	bě-	

želo	se	lehce	a	dobře.	Bylo	z	toho	při	mé	
první	účasti	na	tomto	závodě	hned	první	
místo	v	 čase	32:06	min,	 což	 znamena-	
lo	 historicky	 druhý	 nejrychlejší	 čas	 na	
tomto	závodě.	Takže	jsem	spokojen	jak	
se	svěřenci,	tak	i	se	svým	výkonem.	
	 Pokud	 chcete	 s	 námi	 vy	 nebo	 děti	
také	trénovat,	neváhejte	nás	kontaktovat.	
Trénujeme	 v	 Blansku	 i	 Boskovicích.	
www.fenixsport.cz															Text: Jan Kohut 

Foto: Kateřina Ryšávková

Jan Kohut na stupních vítězů
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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. 
AKTUÁLNĚ PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY NA POZICE: 

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

SMĚNOVÝ MISTR:
l vedení pracovníků na směně, rozdělování a kontrola práce 
l plánování výroby, komunikace s vedením výroby, kontrolou kvality, logistikou
l očekáváme samostatnost, zodpovědnost, pracovitost
l uvítáme předchozí zkušenost na podobné pozici ve výrobní firmě
 

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
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Potravinářským výrobcem JM kraje roku 2019 
se stala pekárna DOPES z Benešova

Certifikát Zlatá chu jižní Moravy

Interier prodejny v Blansku na ulici Rožmitálova č. 2 
foto: archiv DOPES

	 Již	desátým	rokem	uděluje	Minister-
stvo	 zemědělství	 značku	 Regionální 
potravina nejkvalitnějším	 zeměděl-
ským	nebo	potravinářským	výrobkům,	
které	zvítězí	v	krajských	soutěžích.	Pro-
jekt	má	za	cíl	podpořit	domácí	výrobce	
potravin	 a	 poukázáním	 na	 vysokou	
kvalitu	 konkrétních	 produktů	 motivo-
vat	zákazníky	k	 jejich	vyhledávání	na	
pultech	 obchodů	 či	 přímo	 u	 výrobců.	
Do	 letošní	 soutěže	 v	 Jihomoravském	
kraji	 se	 poprvé	 přihlásila	 s	 některými	
svými	 výrobky	 společnost	 DOPES		
z	Benešova.	Její	stěžejní	produkt	Chléb 
benešovský zvítězil	v	kategorii	pekař-
ských	 výrobků	 a	 získal	 na	 čtyři	 roky	

právo	užívat	označení	„Zlatá chu již-
ní Moravy“	a	firma	označení	„Potra-
vinářský výrobce Jihomoravského 
kraje roku 2019“.	Jednoho	z	jednatelů	
společnosti,	 pana	 Antonína	 Tichého	
jsem	se	zeptal:
 Pane Tichý, pokud vím, tak pro-
dukt DOPESu Chléb benešovský je 
úspěšný už dlouhodobě, je to tak?
	 Ano,	je	to	stále	stejný	chléb,	„vlajko-
vá	 lo“	 naší	 chlebové	 flotily;	 s	 tímto	
produktem	 jsme	 zvítězili	 už	 v	 roce	
2008	v	soutěži	Podnikatelského	svazu	
pekařů	 a	 cukrářů	 o	 nejlepší	 řemeslný	
chléb.	Letošní	úspěch	v	 soutěži,	 která	
oceňuje	regionální	potraviny,	 je	naším	

největším	 úspěchem.	 Toto	 vítězství	
vnímám	jako	potvrzení	správnosti	na-
šeho	přesvědčení	(někdy	až	tvrdohlavé-
ho),	 že	 kvalita	 surovin	 i	 zpracování	
musí	být	vždy	na	prvním	místě	našeho	
podnikatelského	 úsilí.	 Zároveň	 je	 to	
také	 ocenění	 práce	 všech	 našich	 za-
městnanců,	kterým	patří	poděkovaní	za	
poctivou	práci.
 Zmínil jste pojem „chlebová floti-
la“, které další produkty můžete zá-
kazníkům doporučit?
	 Samozřejmě,	že	vítězný	Chléb	bene-
šovský	 900	 g	 není	 jediným	 chlebem,	
který	 pečeme;	 také	 jeho	 menší	 bratr	
Benešovský	 bochánek	 je	 hodně	 oblí-	
bený,	v	poslední	době	mnozí	zákazní-	
ci	preferují	Chléb	špaldový	a	v	nabíd-	
ce	 máme	 další	 chleby:	 slunečnicový,	
špekový,	dýňový,	samožitný,	chia	a	fit-
ness.	Kromě	chlebů	produkujeme	mno-
ho	 další	 výrobků	 světlého		
a	 jemného	 pečiva,	 včetně	
chutných	 koláčů.	 Domní-
vám	 se,	 že	 nabídku	 máme	
dostatečně	širokou,	já	mohu	
doporučit	 všechny	 naše	
produkty,	je	jen	na	zákazni-
cích,	který	náš	výrobek	jim	
nejvíc	 zachutná.	 Osobně	
mě	nejvíc	těší,	když	kvalitu	
našeho	pečiva	oceňují	nejen	
odborné	komise	na	různých	
soutěžích,	ale	především	ti,	
kterým	je	určeno	-	spokoje-
ní	zákazníci.

 Kde mohou zákazníci pečivo  
z DOPESU koupit?
	 Dodáváme	do	obchodů	sítě	Jednota	
COOP	 Boskovice,	 do	 mnoha	 dalších	
obchodů	v	širokém	okolí	a	máme	také	
vlastní	prodejny:	zde	v	Benešově	v	sídle	
podniku,	v	Boskovicích	nedaleko	ulice	
17.	listopadu,	v	Prostějově	na	Plumlov-
ské	ulici	č.	8	a	nově	také	v	Blansku	na	
ulici	Rožmitálova	č.	2.	Více	informaci		
o	 otevíracích	 dobách	 prodejen	 a	 také	
ucelený	 přehled	 o	 našem	 sortimentu	
naleznou	zájemci	na	našich	webových	
stránkách	na	adrese	www.dopes.cz.
 Pane Tichý, děkuji za rozhovor  
a přeji Vám hodně dalších úspěchů.

Petr Hanáček
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VZPOMÍNKA ¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

PRODÁM
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám stolní ždímačku za 200 Kč. 
V Blansku mohu přivést a předvést. Tel.: 
606 119 940. 
 Prodám vchodové levé dveře světlý javor, 
195x85 cm, bezpečnostní zámek na 4 klí- 
če, cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 
702 591 648. 
 Prodám rohový TV stolek, řešený do  
půlkruhu, dole skleněné dvířka, barva dřeva 
černá. Levně, foto, info na vyžádání. Tel.: 
606 931 795. 
 Prodám ruční zahradní kultivátor Grizzly, 
sekačku – křovinořez Hecht. Obojí velmi lev-
ně, málo používané. Tel.: 721123 334.
 Prodám konferenční stolek, foto zašlu 
e-mailem. Rozměr 78x139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám úplně novou knihu Marcus & 
Martinus „Naš příběh“. Cena původní 360 Kč, 
nyní 250 Kč. Tel.: 723 105 913. 
 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 Mini Cooper 1.6i černé barvy, bílé 
doplňky, int. červený, rok 02, najeto 175tis. km, 
nová STK, za 65 000 Kč. Tel.: 730 655 978.
 Prodám dámskou obuv vel. 39,40,41, 
na všechna roční období, zachovalá, některá 
nebyla nošená, kůže i syntetika, možno vyzkou-
šet, levně od 100–400 Kč, tel.: 604 389 346.
 Prodám dámské kozačky, pravá kůže, 
uvnitř zateplené kožíškem i na stélce, černá 
barva vel. 40, obuje i vel. 41, jako nové. Cena 
400 Kč. Tel.: 604 389 346. 
 Prodám nový indukční dvouploténkový 
vařič, cena 1000 Kč.  Tel.: 731 202 669.
 Prodám kotníkové kožené boty, uvnitř 
zateplené i na stélce kožíškem vel. 40, obuje  
i 41, černé, jako nové, cena 250 Kč. Tel.: 
604 389 346. 
 Prodám špičkový zánovní televizor QLED 
SAMSUNG, obrazovka 139 cm, bezkonku-
renční obraz, hybridní vysílání atd. Cena do-
hodou, tel.: 737 957 822.
 Prodám dvě péřové prošívané deky. Velmi 
málo používané. Cena 2.500 Kč. Tel.:  
724 757 545.
 Prodám zánovní repro soustavu domácího 
kina JBL, 5x repro, 1x subvorfer, vynikající dy-
namický zvuk, příznivá cena. Tel.: 737 957 822.
 Prodám motorovou pilu Oleo – Mac 936, 
ruční okružní pilu FERM KS – 160 – nová,  
ostřičku řetězu POR 250 – nová, řezačku  

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

PROVEDU VE VAŠEM LESE 
KÁCENÍ DŘEVA 

A VYTAHÁNÍ 
S MOŽNOSTÍ POŘEZU. 

Vše po domluvě 
na tel.: 601 179 530. 

Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdcích zůstávají.

Je	to	21	let,	kdy	26.	září	1998	zemřel
pan	FERDINAND JUŘINA z	Klepačova.

Kdo	jste	ho	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Drahomíra,  

syn Luboš s rodinou a dcera Marie s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.

Je	tomu	již	8	dlouhých	a	smutných	let,	kdy	1.	10.	2011	
ve	věku	29	roků	vyhasl	život	našeho	milovaného

syna	a	bratra	Ing. MARKA ŠKRABALA,
učitele	na	průmyslové	škole	v	Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.

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

Dne	7.	10.	2019	jsme	vzpomněli	8.	výročí	umrtí
manžela,	tatínka,	bratra,	strýce,	švagra	

pana	PAVLA TRÁVNÍČKA	z	Blanska.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, syn Marek, 

Michal a bratr Ladislav s rodinou.

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdcích zůstávají.

Je	to	15	roků,	kdy	9.	října	2004	zemřel

pan	JOSEF NOVOTNÝ (roz. Kňazoučík)	z	Blanska.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 

vzpomínky na Tebe tatínku, však stále stejně bolí.

Dne	10.	října	2019	jsme	vzpomněli	5.	smutné	výročí	
od	úmrtí	milovaného	tatínka	a	dědečka	

pana	Ing. JAROSLAVA KAŠPÁRKA	z	Boskovic.

S láskou v srdci vzpomínají dcera Peka s manželem  
a vnoučata Vena, Dominik a Matouš. 

VZPOMÍNKA
Dne	21.	srpna	2019	jsme	vzpomněli	čtvrté	

smutné	výročí,	co	nás	navždy	opustila	

paní	ZDEŇKA GRÉNAROVÁ	
ze	Žárné.	

Dne	23.	října	2019	uplyne	20	roků,	
co	nás	navždy	opustil	

pan	ANTONÍN GRÉNAR	ze	Žárné.		

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají synové s rodinami.

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

obkladaček délka řezu 400 mm,  stolovou pilu 
– cirgulu, pásovou brusku. Cena dohodou, při 
rychlém jednání možná sleva. Tel.: 723 560 615.
 Prodám dva stojanové ventilátory bílé, 
sadu hrnců Ballarini, 3 dílná sada i s poklička-
mi – nové, starší počítač kompletní, plně 
funkční, hrnec a struhadlo na zelí. Ceny doho-
dou. tel.: 723 560 615.

KOUPÍM
 Koupím rotoped. Tel.: 606 931 795.
 Koupím starší - funkční pračku. Čím užší, 
tím lepší (malá koupelena).SMS a zavolám. 
720 565 037.
 Koupím koloběžku Mezeq YEDOO pro  
dospělé, kola 16/20“. Tel.: 606 931 795.
 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.
 Větve stříbrného smrku a tůjí. Tel.: 
737 569 841.

DARUJI
 Daruji za odvoz dvě válendy s úložným 
prostorem a část obyvákové stěny. Info na 
tel.: 606 931 795.
 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
 Hledám muže na vážný, trvalý vztah,  
s vyřešenou minulostí, na vztah ve dvou  
se vším, co k tomu patří. Nejlépe 45–55 let  
a z okresu Blansko. Auto vítáno! Samota je zlá, 
tak co to zkusit spolu změnit, ve dvou se to lépe 
táhne. E-mail : sance.lasce@seznam.cz
 Osamělý Jarda hledá přítelkyni k vážnému 
seznámení střední postavy. Je mi 48 let – ozvi 
se mi. Tel.: 606 527 534.
 185 cm/68 roků – muž hledá přítelkyni 
k seznámení. Je mi samotnému smutno, za-
volej. Blansko a okolí, tel.: 702 380 755. 
 60-ti letá žena hledá spolehlivého muže 
– motoristu pro společné chvíle u kávy nebo 
na výletě. Tel.: 721 123 334.
 Žena středního věku hledá muže na vážný  
i nezávazný vztah a společné chvíle. Letovice. 
Tel.: 737 100 746.
 Blanka 54/160/75 kg z Blanska hledá přítele. 
Samota tíží, tel.: 722 955 018.
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59,-

Písek
podsypový
Balení: 25 kg

99,-bal.
lED zdroje 
8,5 W/806 lm/2 700 K
Balení: 3 ks

Fukar –
vysavač listí
elektrický
RBV3000CESV
Příkon: 3 000 W
Sací výkon: 16 m3/min.
Objem vaku: 45 l 
Hmotnost: 5,1 kg

1690,-

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2019.

Pro větší plochy
Výkon: 4,1 kW
Pracovní záběr: 55–85 cm
Počet nožů: 6 
∅ nožů: 35 cm 
Hmotnost: 56 kg

8690,-
Kultivátor benzínový 
RPT 8556 R

Dlažba zámková
HollanD
Rozměry: 4 x 10 x 20 cm, 6 x 10 x 20 cm
Barva: přírodní, červená

Dlažba zámková
H-profil
Rozměry: 6 x 16,5 x 20 cm
Barva: přírodní

cena od

3, ks90 5, ks70

Domov Olga v Blansku oslavil 25 let
	 Ve	čtvrtek	26.	září	2019	bylo	nádher-
né,	 teplé	 podzimní	 odpoledne.	 Počasí	
jako	na	objednávku.	Domov	Olga	po-
zval	 zástupce	 města,	 podporovatele,	
sponzory	a	v	neposlední	řadě	také	přá-
tele	 Domova	 na	 slavnostní	 odpoledne	
při	příležitosti	oslav	25.	výročí	založení	
tohoto	denního	stacionáře	pro	mentálně	
postižené	spoluobčany.	
	 Po	slavnostním	zahájení,	kdy	se	slo-
va	ujali	zakladatelé	domova	Olga,	man-

želé	 Kratochvílovi,	 zasadil	 starosta	
města	Blanska	Jiří	Crha	společně	s	mís-
tostarostou	Ivo	Polákem	krásný	kaštan,	
který	 nese	 jméno	 Jany	 Kratochvílové,	
ředitelky	neziskového	spolku	Hnutí	hu-
manitární	pomoci,	který	provozuje	Do-
mov	OLGA	a	Centrum	VELAN.		Ná-
sledoval	bohatý	kulturní	program,	kde	
se	 představili	 i	 klienti	 domova.	 Jana	
Kratochvílová	 v	 přátelské	 atmosféře	
poděkovala	všem,	kteří	domovu	pomá-

hají	a	obdarovala	je	krásnými	taškami		
a	keramickými	růžičkami,	které	klienti	
v	 terapeutických	 dílničkách	 vyrábějí.	
V	samotném	závěru	klient	Michal,	kte-
rý	jak	říká,	„do	domečku“	dochází	už	
mnoho	 let,	 poděkoval	 krásnou	 kyticí	
jejich	„tetě“	Janě	za	všechny	spokojené	
klienty,	kterým	je	pospolu	moc	dobře.	
Někteří	z	nich	bydlí	v	Centru		VELAN	
na	Klepačově,	což	je	chráněné	bydlení,	
které	funguje	už	15	let.	
	 Všichni	 zúčastnění	 si	 pochutnávali	
na	 výborné	 kávě	 a	 občerstvení,	 které	
také	připravili	klienti	domova	a	ujali	se	
bravurně	i	obsluhy.	
	 Janě	Kratochvílové	společně	s	man-
želem	patří	velký	dík	za	lidský	a	lásky-
plný	 přístup	 k	 postiženým	 spoluob-	
čanům.	 Za	 25	 roků,	 co	 domov	 Olga	
funguje,	 byly	 i	 těžké	 okamžiky,	 kdy	
musela	Jana	Kratochvílová	bojovat	jako	
lev	nejen	o	finanční	podporu	na	vyšších	
místech.	Když	ale	člověk	vidí	tu	spoko-
jenost,	pohodu,	dobrosrdečnost	a	pozi-
tivní	 energii,	 která	 v	 „domečku“	 je,	
stála	ta	všechna	námaha	za	to.	
	 Klienti	si	užili	 také	výlet	v	polovině	
září	do	Bowling	centra	Brno,	kam	je	po-
zval	pan	Ing.	Vlastimil	Chládek,	ředitel	
a	jednatel	firmy	Dopravní	stavby	Brno,	
který	 bowlingové	 centrum	 vybudoval.	
Klienti	Domova	OLGA	si	zahráli	ven-

mediálně
podporují 

Domov OlgaPoděkování klientů domova Olga Janě Kratochvílové za péči

Jiří Crha při odhalení památeční desky 
ke stromu Jany Kratochvílové

kovní	golf,	který	je	součástí	centra	a	také	
si	zasoutěžili	v	bowlingu.	Po	společném	
(sponzorském)	 obědě	 si	 prohlédli	 celý	
vnitřní	 i	 venkovní	 areál	 centra	 a	 plni	
krásných	zážitků	odjeli	zpět	do	Blanska.
	 Domov	Olga	mohou	podpořit	i	spo-
luobčané	mimo	jiné	třeba	tím,	že	si	za-
jdou	do	Kafárničky	na	domácí	zákusek	
a	výbornou	kávu,	kterou	jim	naservírují	
klienti	domova.	

Text a foto: Renata Kuncová Polická
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V blanenské nemocnici mají nový laboratorní přístroj 
	 Ve	 čtvrtek	 26.	 září	 2019	 došlo		
v	 prostorách	 oddělení	 klinických	 la-
boratoří	 ke	 slavnostnímu	 zahájení	
provozu	nového	analyzátoru.	Akce	se	
zúčastnilo	 jak	 vedení	 blanenské	 ne-
mocnice,	 vedení	 města	 Blansko,	 tak		
i	vedení	společnosti	Siemens	Healthi-
neers,	 která	 je	 dodavatelem	 tohoto	
přístroje.	
	 Důvodem	pro	pořízení	nového	ana-
lyzátoru	bylo	ukončení	technické	pod-

pory	několika	starších	biochemických	
analyzátorů.	 Nemocnice	 Blansko	 na	
základě	 této	skutečnosti	vypsala	v	ro-	
ce	2018	výběrové	řízení	na	nový	ana-
lytický	systém.	Právě	na	základě	výbě-
rového	 řízení	 byl	 vybrán	 systém	
Atellica	 Solution	 od	 společnosti	 Sie-
mens	Healthineers.
	 Systém	 Atellica	 Solution	 je	 novin-
kou	 na	 poli	 přístrojové	 techniky	 pro	
biochemické	laboratoře.	Jedním	z	uni-

kátních	 řešení	 je	 elektromagnetický	
transportní	 mechanismus	 Magline,	
který	je	patentem	společnosti	Siemens	
a	jako	jediný	na	trhu	umí	přepravovat	
vzorky	oběma	směry.	Nehrozí	tak,	že	
by	 např.	 urgentní	 vzorky	 čekaly	 ve	
frontě	za	rutinními.	Výdej	výsledků	je	
tedy	 mimořádně	 rychlý.	 Na	 rychlosti	
vydávání	 výsledků	 se	 podílí	 i	 zcela	
nová	technologie	citlivějších	a	kratších	
testovacích	 metod.	 To	 je	 velmi	 pod-
statné	pro	efektivní	provoz	celé	labora-
toře.	Díky	možnosti	nastavení	automa-
tické	 údržby	 stroje	 a	 také	 provádění	
kontroly	kvality	se	pracovníkům	v	la-
boratoři	 významným	 způsobem	 zre-
dukovaly	běžné	činnosti.	Ti	se	mohou	
nyní	 věnovat	 více	 své	 odborné	 práci	
při	klinickém	hodnocení	a	interpretaci	
výsledků.
	 Sample	Handler	zvládne	zpracovat	
až	500	vzorků	za	hodinu.	Biochemic-
ké	 analyzátory	 zvládnou	 provést	 až	
3600	 testů	 za	 hodinu	 při	 použití	 až	
140	 metod	 na	 palubě.	 Imunoche-	
mický	analyzátor	si	poradí	s	440	testy	
za	 hodinu	 s	 využitím	 42	 metod	 na		
palubě.
	 Nový	 analytický	 systém	 Atellica	
Solution	 pro	 vyšetření	 chemických		
a	imunochemických	parametrů	v	lid-
ské	 krvi	 nebo	 moči	 umožnil	 zvýšit	

Nový analyzátor Atellica Solution od 
společnosti Siemens Healthineers

kapacitu	a	rychlost	testování	pacient-
ských	 vzorků.	 Zkrátil	 dobu	 odezvy	
naší	 laboratoře	minimálně	o	20	pro-
cent.	V	některých	závažných	stavech	
je	 důležitá	 každá	 minuta,	 o	 kterou		
lékař	 dostane	 dříve	 laboratorní	 vý-
sledky	 a	 může	 včas	 rozhodnout		
o	vhodné	léčbě	pro	pacienta.
	 Věříme,	 že	 služby	 laboratoře	 bla-
nenské	 nemocnice	 s	 novým	 integro-
vaným	 systémem	 Atellica	 Solution	
využijí	 nejen	 všechna	 oddělení	 Ne-
mocnice	 Blansko,	 ale	 také	 praktič-	
tí	 lékaři	 a	 ambulantní	 specialisté		
z	okruhu	cca	25	kilometrů.

Text: Bc. Kateřina Ostrá
Foto: Renata Kuncová PolickáPředstavitelé města, nemocnice a dodavatelské firmy Siemens

Hyundai
Assistance

Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba:  4,8‒5,8 l/100 km, CO2: 109‒132 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Již od 499 990 Kč*

Hyundai prémie  70 000 Kč

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Sada zimních
kol zdarma

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Slevová tankovací karta
na 5 let zdarma

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

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.z

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům!

•  Limitovaná edice Hyundai Tucson IceBreaker Vám přináší atraktivní výbavu,
ve které nechybí vyhřívání sedadel i volantu a další prvky včetně bezklíčového 
vstupu do vozu. 

• Pohon 4x4 můžete mít se zvýhodněním 50 %. 

•  Zcela zdarma získáte kompletní sadu zimních kol a balíček zimního příslušenství!

Hyundai
Assistance
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TECHNOLOG
Požadujeme:	Vzdělání	SŠ/VŠ	textilní	nebo	chemické,	nástupní	plat	od	24	000	Kč	
	 Schopnost	 jednání	 s	 lidmi,	 práce	 na	 PC,	 rozhodnost,	 spolehli-	
	 vost,	svědomitost
Nabízíme:	 Práci	na	plný	pracovní	úvazek	v	tradiční	české	společnosti,	finanční		
	 bonusy	k	životním	a	pracovním	jubileím,	příspěvek	na	penzijní	po-	
	 jištění,	stravenky,	týden	dovolené	navíc,	zaškolení,	možnost	karier-	
	 ního	růstu	
Náplň práce:	 Zpracování	technologických	postupů	pro	zušlechťování	textilií,	kon-	
	 trola	dodržování	technologické	kázně

Nástup možný ihned  •  Platové podmínky dle dohody

Životopis posílejte na e-mail: pstrakova@tylex.cz 
Tel.: 516 801 204

Tylex Letovice, a.s.
Brněnská 20/3, Letovice

Hledáme do svého týmu kolegu na pozici:
Gymnázium Rájec-Jestřebí 

bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu třídu šestiletého 
studia (pro žáky za sedmých tříd) a jednu třídu čtyřletého studia 
(pro žáky z devátých tříd). O všech aktivitách se můžete dovědět  
z webových stránek školy a také doporučujeme návštěvu školy. 

PRVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BUDE 
V PÁTEK 15. LISTOPADU 2019 A DALŠÍ 17. LEDNA 2020. 

INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT 
na tel. číslech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás můžete 

kontaktovat e-mailem: kancelar@gymnaziumrajec.cz.
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s. Komenského 240,

 679 02 Rájec-Jestřebí, www.gymnaziumrajec.cz.

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

25. ročník Půlmaratonu Moravským krasem 

Dárečky pro seniory

	 Letošní,	jubilejní	ročník	ELEVEN	
Půlmaratonu	Moravským	krasem	byl	
po	 sedmileté	 odmlce	už	druhým	 ro-
kem	v	režii	ASK	Blansko.	Sportovci	
měli	jako	vloni	vše	připraveno	na	vý-
bornou.	 V	 sobotu	 28.	 září	 bylo	 tedy	
na	náměstí	Republiky	v	Blansku	opět	
rušno.	
	 Kromě	Dětského	půlmaratonu	a	Li-
dového	běhu	na	800	m	se	běžel	i	tradič-
ní	Běh	městem	–	2,4	km	a	Běh	mladých	
také	 na	 2,4	 km.	 V	 16.00	 odstartoval	
Půlmaraton	 Moravským	 krasem	 na	

21,1	 km.	 Pro	 návštěvníky	 byl	 připra-	
ven	bohatý	doprovodný	program,	pro-
dej	 sportovního	 vybavení,	 bohaté	 ob-
čerstvení,	 ukázka	 policejní	 techniky.	
Pořadatelé	mysleli	i	na	děti,	kterým	jis-
tě	 udělalo	 radost	 malování	 na	 obličej	
nebo	skákací	hrad	a	trampolína.	O	kul-
turní	vystoupení	se	postaral	DJ	Robert	
Juřek,	skupina	APF	a	skupina	Velvet.	
	 Stupně	vítězů	Půlmaratonu	Morav-
ským	krasem	letos	patřili	„keňanům“,	
kdy	jako	první	doběhl	Elijah	Mutuku	
Wambua	a	to	s	časem	01:09.29.	Dru-	

hý	byl	Hosea	Kiplagat	Tuei,	který	byl	
pomalejší	 jen	 o	 2	 sekundy.	 Pro	 třetí	
místo	si	doběhl	také	„keňan“	Nelson	
Kipkogei	Cheruttic	se	ztrátou	na	vítě-
ze	 56	 sekud.	 Z	 domácích	 reprezen-	
tantů	byli	nejlepší	dva	běžci	z	klubu	
Fénix	sport	Blansko.	Pátý	doběhl	Ro-
man	Hančl	a	šestý	Jan	Kohut.	
	 Je	nutno	poděkovat	všem,	kteří	 se	

aktivně	 podíleli	 na	 zorganizování	
této	akce	a	také	spoluobčanům,	kteří	
přišli	fandit.	

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Ondřej Požár

byly mediálním 
partnerem

Dětský půlmaraton a Lidový běh na 800 m

	 1.	října	se	v	Dělnickém	domě	kona-
la	 celoměstská	 oslava	 Dne	 seniorů.	
Pro	 důchodce	 byl	 připraven	 bohatý	
program	 a	 každý	 účastník	 obdržel	
malou	pozornost.	Již	třetím	rokem	se	
na	výrobě	dárečků	podílí	děti	a	hlav-

ně	 paní	 vychovatelky	 ze	 školní	 dru-	
žiny	ZŠ	Blansko,	Erbenova	13.	Jejich	
snahou	je,	aby	byly	originální	a	slou-
žily	k	potěšení	a	radosti.

Text: Šárka Hasová                                                              
Foto: Ivana Šikulová
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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z RD/CHALUPA 
Újezd u Boskovic

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

BYT V OV 3+KK 
v Boskovicích

po rekonstrukci, 
zděné bytové jádro, 

parkety, 
nová prostorná lodžie, 

CP 75,10 m2.
Cena: 2.700.000,– Kč

krásné místo, prostorná 
zahrada s možností STP, 

stodola, chlévy, uzavřený 
dvůr, kachl. kamna, 

2x sklep, CP 1 447 m2. 
Cena: volejte makléři

HLEDÁM pro své klienty 
byty – Adamov, Blansko. 
Prosím nabídněte. 
Předem děkuji. Silvie

Jak pracujeme a co nabízíme?  
Více na: https://www.reality- 
hynstova.cz/sluzby/co-nabizime

G G

Výzva – odměna
Dne	29.	8.	2019	
v	popoledních	
hodinách	
v	lokalitě	Černá	
Hora	uletěla	
andulka,	která	
slyší	na	jméno	
Petr	Petřík,	
ochočený	na	prst.	
Staří	cca	11	let,	
odměna.	
Tel.:	723	105	913.

Ivo Koblasa přivezl další medaile

	 V	polovině	září	se	konalo	v	holanském	Emme-
nu	silniční	MS	handicapovaných	cyklistů.	
	 Ivo	Koblasa	z	Černé	Hory	se	řadí	mezi	nejlepší	
handicapované	 cyklisty	v	ČR.	 Od	 roku	2011	 se	
pravidelně	umísuje	na	předních	pozicích	Evrop-
ského	 poháru,	 Světového	 poháru	 a	 Mistrovství	
světa.	Dvakrát	vyhrál	světový	ranking.
	 MS	v	Emmenu	Ivo	zvládl	na	výbornou.	První	
závod,	náročná	časovka	proběhla	v	okolí	zoolo-
gické	zahrady	a	přírodního	parku	v	Emmenu.	Byl	
to	 boj	 s	 větrem,	 technickými	 nástrahami	 trati,	
mimo	 jiných,	 se	 jelo	 i	 po	zpevněné	polní	 cestě.	
Ivo	 do	 svěho	 souboje	 vyrážel,	 jako	 4	 závodník		
od	konce,	protože	se	pohybuje	ve	světovém	ran-
kingu	na	3.	místě,	což	skýtá	určitou	výhodu,	pro-
tože	si	 Ivo	může	kontrolovat	odstupy	od	nejlep-
ších	soupeřů	startujících	před	ním.	Ivo	od	prvních	
metrů	nasadil	průměrné	tempo	nad	hranicí	42	km	
/	hod.,	toto	tempo	postupně	stupňoval	až	do	cíle,	

kam	přilétl	na	svém	zatím	nejlepším	umístění	na	
MS	v	časovce	a	to	na	6.	místě.	
	 Po	jednodenním	odpočinku	se	Ivo	postavil	na	
start	 s	 dalšími	 74	 závodníky	 a	 to	 do	 silničního	
závodu.	Letošní	MS	bylo	zajímavé	tím,	že	se	ne-
mohlo	 trénovat	před	závodem	na	uzavřené	 trati,	
což	bývá	jindy	pravidlem.	I	proto	byl	silniční	zá-
vod	velmi	dramatický,	nejen,	že	se	místy	jelo	ve	
velmi	úzkém	silničním	pruhu	vyhrazeném	zábra-
nami,	ale	navíc	závodníci	byli	v	každém	kole	za-
vedeni	 do	 místního	 parku,	 který	 je	 nádherný		
k	vycházkám,	ale	jeho	hrubá	dlažba	je	velmi	ne-
bezpečná	pro	závodníky.	Kolik	odjíždělo	sanitek	
s	 naloženými	 závodníky,	 nepamatujeme.	 Ivo	 se	
šikovně	 vyhnul	 mnoha	 těžkým	 pádům	 a	 sváděl	
neuvěřitelné	 souboje	 s	 těmi	 nejlepšími	 cyklisty	
světa.	Zachytil	správný	okamžik	a	pohlídal	si	ná-
stup	ve	druhém	kole,	který	rozdělil	závodní	pole	
na	více	skupinek.	Od	tohoto	okamžiku	Ivo	bojo-
val	v	čelní	skupince.	Závodníci	se	přiřítili	do	po-
slední	pravotočivé	zatáčky	200	metrů	před	cílem,	
mezi	spurtujícím,	k	potěše	českých	fanoušků,	byl	
český	dres	a	v	něm	Ivo,	který	do	spurtu	dal	vše		
a	cílem	prolétl	na	vynikajícím	4.	místě.	
	 Ivo	má	dobře	našlápnuto	na	Paralympijské	hry	
do	Tokia,	kde	pevně	věříme,	že	zazáří.	

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Iva Koblasy

Mtb Skalička 2019

SOUTĚŽ O DRESY 
IVO KOBLASY
V KOLIKA DISCIPÍNÁCH 

STARTOVAL IVO 
NA PARALYMPIÁDĚ V RIU?

Pro první tři čtenáře, kteří správ-
ně odpoví, je připraven dres Iva. 

Odpovědi posílejte na: 
listyregionu@seznam.cz 

a nezapomeňte 
přidat své telefonní číslo.


