
V t˘dnu od 22. ãervence v Letovicích
probûhl 20. roãník Festivalu 3+1
Letovice. Festival, kter˘ i letos vznikl za
finanãní podpory Jihomoravského kraje,
Nadace mûsta Letovice pro rozvoj kultu-
ry a Ïivotního prostfiedí a samozfiejmû
mûsta Letovice, se za dobu své existence
stal nedílnou souãástí kulturního dûní na
Letovicku. Festival ale nejsou jen sobot-

ní koncerty populárních kapel. Obrovsk˘
úspûch zaznamenal napfi. LetÀák
u Havla. Po tfii veãery se v parãíku u bus-
ty Václava Havla se‰lo neãekané mnoÏ-
ství divákÛ, ktefií si pod letní oblohou
uÏili filmové trháky poslední doby. „âekal
jsem, Ïe nejvût‰í pecka bude Bohemian
Rhapsody, ale davy, které se se‰ly na Îeny
v bûhu, neãekal asi nikdo,“ uvádí jeden

z pofiadatelÛ Radek Musil. „Musíme podû-
kovat ZU· Letovice a hlavnû jejímu fiedi-
teli Petru Kfiivinkovi. Bez této podpory by
Ïádné promítání nebylo,” dodává Musil. 

âtvrtek tradiãnû patfiil vernisáÏi v˘-
stavy Klubu moravsk˘ch fotografÛ.
„Tato v˘stava patfií k festivalu po celou
dobu jeho existence, coÏ jen dokazuje
skvûlou vzájemnou spolupráci”, fiíká
dal‰í z pofiadatelÛ Radka K‰icová.
V̆ stavu je moÏné v kulturním domû
nav‰tívit aÏ do 22. srpna.

Vzhledem k leto‰nímu dvacetiletému
v˘roãí festivalu se pofiadatelé rozhodli pro
dvoudenní hudební program na koupali‰ti.
V pátek si na svoje pfii‰li vyznavaãi tvrd‰í

muziky, ktefií mohli porovnat vystoupení
hudebních legend Progres 2, které na podiu
vystfiídala mladá, ale kritiky i publikem 
oceÀovaná skupina The Atavists. V drama-
turgicky klidnûj‰í sobotû k sobû skvûle la-
dilo vystoupení vlídného písniãkáfie Pavla
Helana s koncertem BratrÛ Ebenov˘ch.
„Poslouchat Ebeny je úÏasn˘ záÏitek.
Skvûle odehrané, inteligentní, vtipné, dáv-
kované s úÏasnou lehkostí. Je nádhera vi-
dût, jak se publikum na muzikanty napojí,”
fiíká Musil. Pofiádnou tancovaãku následnû
rozpoutala kapela Sto zvífiat. 

Sobotu na koupali‰ti doplÀují tradiãní
dílniãky, prezentace neziskov˘ch organiza-
cí, debata zastupitelÛ. JiÏ nûkolik let je
s festivalem také spojen architektonick˘
workshop, kter  ̆se letos zamûfiil na moÏné
vyuÏití lokality b˘valého Bytexu. „Tohle je
právû smysl a zvlá‰tnost na‰eho festivalu.
Nejde jen o kulturu, ale dÛleÏité je setkává-
ní v rámci obãanské spoleãnosti. Nápady,
které z toho vzejdou, vÏdy Letovice rozh˘-
bou a mohou mûsto posunout dál a to je
skvûlé,” zakonãuje K‰icová.

Text: Radek Musil
Foto: Petr ·vancara

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 8 ãíslo 6 srpen 2019
20 800 ks

Letovice Ïily 
Festivalem 3+1

MIMO¤ÁDN¯ NÁKLAD 20 800 KUSÒ V¯TISKÒ
– Blansko, Boskovice, Letovice, Adamov a 11 obcí - zde najde kaÏd˘
srpnové ãíslo ListÛ regionÛ ve své po‰tovní schránce a v dal‰ích 42
obcích jsme na pfiedem smluven˘ch místech.

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

Koncert BratrÛ Ebenov˘ch

MIMO¤ÁDN¯ NÁKLAD 
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Leto‰ní rok 2019 je pro cyklistu
Iva Koblasu z âerné Hory velmi dÛ-
leÏit˘m. Stejnû, jako ostatní sportov-
ci i Ivo ve‰kerou sportovní pfiípravu
a následnou úãast na závodech pod-
fiizuje jedinému cíli a to je zisk 
maxima bodÛ do mezinárodního po-
fiadí cyklistÛ. Pfied kaÏdou paralympi-
ádou se body z jednotliv˘ch závodÛ
(Mistrovství svûta, Svûtového poháru
a Evropského poháru) poãítají i do
pofiadí národÛ, na základû kterého
jsou potom dané nominaãní kvóty na
poãet sportovcÛ pro jednotlivé státy. 

Ivo svoji sezonu zahájil intenzivním
silniãním soustfiedûním na Mali
Lo‰inju v Chorvatsku odkud se pfiesu-
nul na Mistrovství svûta na dráze do
Holandského Apeldoornu. Na tomto
mistrovství potvrdil svoji formu a to
pfiedev‰ím v závodû na 3 km s pevn˘m
startem, kter˘ spolu se silniãní ãasov-
kou by mûl b˘t tím nejdÛleÏitûj‰ím na
paralympiádû v Tokiu. Ivo na dráho-
vém mistrovství svûta zlep‰il ãeské 
rekordy na 1 km a na 3 km, kdy se je-
ho ãasy pohybují v absolutní svûtové
‰piãce a jsou velk˘m pfiíslibem pro 
jeho úãast v Tokiu. Z Apeldoornu se
Ivo pfiesunul na soustfiedûní do Itálie,
kde se v rámci pfiípravy zúãastnil

Evropského poháru ve Verolanuovû
u Lago de Garda, Ivova zlep‰ující se
forma vygradovala silniãní ãasovkou
na Svûtovém poháru v Corridonii, na
které vybojoval skvûlé 5. místo a ná-
slednû pfiedev‰ím ziskem stfiíbrné me-
daile v silniãním závodû. Z Itálie Ivo
pokraãoval se sv˘m teamem do
Belgického Oestende na dal‰í díl svû-
tového poháru, zde v de‰ti Ivo vybojo-
val 2 x 5. místo. Tûmito v˘sledky se
Ivo zafiadil na 3. místo ve svûtovém
pofiadí jednotlivcÛ. 

Po úspû‰ném vystoupení na svûto-
v˘ch pohárech se Ivo zúãastnil etapo-
vého závodu v Rakousku v okolí mûs-
ta Salzburg, kter˘ vyhrál. Pro znaãnou
únavu z cestování a závodÛ, IvÛv 
realizaãní team zvolil k regeneraci
a nabrání nov˘ch sil do dal‰ích závodÛ
tréninkov˘ camp u Rakouského jezera
Weissensee, tento trénik splnil oãekává-
ní na 100 %. Ivo se do závûru prvního
pololetí cyklistické sezony vrátil ve v˘-
borné formû a dominoval na evropsk˘ch
pohárov˘ch závodech v Nûmeckém
Elzachu a Slovenském Púchovû, oba ty-
to závody Ivo vyhrál. Díky v˘born˘m
v˘sledkÛm se Ivo posunul na 2. místo
svûtov˘ch tabulek nejlep‰ích handicapo-
van˘ch cyklistÛ.

Nyní na Iva ãeká v mûsíci srpnu zá-
vod svûtového poháru v Kanadském
Bai - Comeau. Ivova sezona potom
vyvrcholí jeho úãastí na silniãním
Mistrovství svûta v Holandském
Emmenu. Nyní Ivo sbírá potfiebné síly
tréninkem v okolí âerné Hory, kde ho
mÛÏete kaÏd˘ den potkat na tréninku
a tfieba mu i tro‰ku zafandit, Ivo svojí
skromností a v˘sledky reprezentuje
nejen âeskou republiku, ale také ná‰
nádhern˘ okres a partnery a za to pat-
fií Ivovi velké podûkování. 

Pozornû sledujte Ivovi v˘sledky na
jeho stránkách www.ivokoblasa.cz,
protoÏe v posledních ãíslech leto‰ních
ListÛ regionÛ bude pro pravidelné ãte-
náfie pfiipravena soutûÏ o milé ceny.

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

Smûr Tokio...

mediálnû 
podporují 

Iva Koblasu

Himmer, s.r.o. na nové adrese
Otevfieli jsme 5. 8. 2019

Blansko,
Masarykova 868/2
na rohu s ul. Tovární

www.himmer.cz
e-mail: himmer@himmer.cz

tel.: 516 414 696 

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

• prodej - zapÛjãení ãistících strojÛ •
• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární 

Svûtov˘ pohár Corridonia, Itálie 2019

Evropsk˘ pohár v Elzachu,
Nûmecko 2019
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Mezigeneraãní klub pfii Stfiední ‰kole
cestovního ruchu a gastronomie s.r.o.
v Blansku mûl ve stfiedu 19. ãervna 2019
„v˘jezdní zasedání”. 

V ranních hodinách se v‰ichni shromáÏ-
dili v Blansku na nádraÏí a po pfiepoãítání,
Ïe nikdo nechybí, nás zájezdov˘ autobus
odvezl do Agrocentra Ohrada ve Vískách
u Letovic. Po krátkém pfiivítání a úvodní
fieãi paní Truhláfiové, fieditelky ‰koly byla
pfiipravena bohatá snídanû. Letní dopoled-
ne ubûhlo rychle, exkurze místního minipi-
vovaru s ochutnávkou potû‰ila nejen 
pfiítomné pány. V‰ichni jistû ocenili 
komentovanou prohlídku agrocentra a pak

následoval oblíben  ̆ kvíz o ãinnosti klubu
tentokrát zamûfien˘ na ‰kolní rok
2018/2019.  Samozfiejmû jak jinak neÏ o ce-
ny. Na závûr pfiíjemnû stráveného dopoled-
ne jsme si mohli zakoupit domÛ místní pivo. 

Mezigeneraãní klub funguje pfii ‰kole
uÏ sedm let a stále se registrují noví ãleno-
vé. Cesta do Vísek byla slavnostním 
zakonãením leto‰ního roãníku, a jak se
shodli v‰ichni pfiítomní, uÏ se tû‰í na zá-
fií, kdy se uskuteãní setkání ve ‰kole
a budou následovat dal‰í naplánované
ãinnosti klubu.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Pavel Wetter

Vísecké matiné

Dne 1. 6. 2019 jsme v na‰í obci
Krasová spoleãnû s SDH Krasová uspo-
fiádali dûtsk˘ den s tématem Pevnost
Boyard. SnaÏili jsme se, aby se v‰e ode-
hrávalo témûfi jako v originální soutûÏi.
A tak dûti po splnûní v‰ech úkolÛ na je-
denácti stanovi‰tích získaly indicie, ze
kter˘ch sestavily heslo. Po zadání pís-
men tvofiící heslo, se ze zlaté pokladnice
sypaly Boyardy. Ty pak, o celkové hmot-
nosti 22,35 kg, promûnila obec Krasová
na reálné peníze v hodnotû 1 033 Kã. 

V̆ tûÏek, kter˘ dûti dokázaly nasbí-
rat a vysoutûÏit, jsme se rozhodli 
vûnovat právû útulku pro zvífiátka
v Blansku. Dne 24. 6. 2019 jsme 
útulek nav‰tívili a pfiedali granule,
konzervy a deky. Dûti si mohly pro-
hlédnout a i pohladit pejsky. Náv‰tûva
útulku se nám moc líbila. Dûkujeme
paní Jurové, která se o pejsky stará za
pfiíjemné pfiijetí.

Text: Michaela ·Èastná
Foto: Jarmila Jurová

Dûti z Krasové
pomohly útulku

Oblíben˘ kvíz o ceny

Dûti z Krasové v blanenském útulku

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Jsme firma, ve které je spojena tradice strojírenské v˘roby v Blansku a síla majoritního
‰v˘carského majitele spoleãnosti. Chceme rÛst, a proto hledáme: 

1. Sváfieãe            2. Obsluhu strojÛ
Není nutné mít praxi a zku‰enosti, staãí ochota uãit se a zodpovûdnost. 
SváfieãÛm zaji‰tujeme státní zkou‰ky. 

Nabízíme: 
• mzdu dohodou (umíme ocenit Va‰e dosavadní zku‰enosti a praxi). Absolventi

u nás mají také dvefie otevfiené.
• závodní stravování, pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní a dal‰í. ZároveÀ nabízíme

nástupní bonus aÏ do v˘‰e 10 000 Kã.

Pfiijìte se zeptat na podrobnosti. Tû‰íme se na Vás
Kontakt:

PraÏská 2521/7 Blansko, 724 566 205, jurankova@etampa-metra.cz 
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Boskovick˘ zpravodaj je nejlep‰ím 
mûstsk˘m zpravodajem v âeské republice

·éfredaktor Jaroslav Parma a pfiedse-
da redakãní rady Jaroslav Oldfiich pfie-
vzali ve ãtvrtek 4. ãervence ve
Velehradû z rukou ministrynû práce
a sociálních vûcí Jany Maláãové
Diplom pro Boskovick˘ zpravodaj za 1.
místo v 8. roãníku celostátní soutûÏe
„O nejlep‰í mûstsk˘ zpravodaj 2018”.

Tuto soutûÏ spoleãnû pofiádají
Katedra politologie a evropsk˘ch studií
FF Univerzity Palackého v Olomouci,
Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus
Aureus o.p.s., SdruÏení místních samo-
správ âR v kategoriích nejlep‰í mûstsk˘
a nejlep‰í obecní zpravodaj.

Do leto‰ního roãníku bylo pfiihlá‰eno
celkem 325 zpravodajÛ. V hlavní kate-
gorii mûstsk˘ch zpravodajÛ se na dru-
hém místû umístily Semilské rozhledy
a na tfietím místû PRIO – Porubská rad-
nice informuje obãany (mûstsk˘ obvod
Ostrava Poruba). Kategorii nejlep‰í 
obecní zpravodaj vyhrály Bílovice nad
Svitavou.

Jaroslav Parma a Jaroslav Oldfiich po pfievzetí diplomu

Sedmiãlenná porota, ve které byli zá-
stupci vyhla‰ovatelÛ a profesionální novi-
náfii, zhodnotila pfiihlá‰ené zpravodaje
nejen po stránce obsahové pestrosti, gra-
fické pfiehlednosti, ale brala v potaz i cel-
kov˘ dojem zpravodaje. Pfiedseda poroty
Pavel ·aradín prozradil, Ïe Boskovick˘
zpravodaj byl urãen na první místo jedno-
znaãnû v‰emi porotci. SoutûÏ má podle
organizátorÛ podpofiit obce a mûsta v ak-
tivitû, kterou organizátofii povaÏují za 
velmi dÛleÏitou zvlá‰tû v dobû jisté bulva-
rizace médií. Zpravodaje tak zÛstávají
vûrny pÛvodnímu poslání tisku, tedy infor-
mování obãanÛ. Podmínkou úãasti v sou-
tûÏi bylo zaslat dva v˘tisky dvou rÛzn˘ch
ãísel zpravodaje z roku 2018. Boskovice
se této soutûÏe zúãastnily poprvé.

Podûkování za tento úspûch zaslouÏí
i redaktorky Jana Ondruchová a Ivana
Pernicová a Grafické studio Artron
Boskovice, jmenovitû Veronika Holasová.

Text: Jaroslav Parma
Foto: archiv MÚ Boskovice

Pozvání z MKS Adamov:
• 16. 8. 2019 u kostela sv. Barbory v Adamovû mal˘m i velk˘m divákÛm bu-

de ãíst a zpívat pohádku O Zlatovlásce Zdenûk Junák. Zaãátek v 17:00 h. 
• 27. 8. 2019 Biograf Láska - na hfii‰ti u ‰koly Ronovská. Od 20:00 h je

pfiipravena pohádka âertí brko a po ní, od 21:45 h, film pro dospûlé
Teroristka. 

• 30. 8. 2019 vystoupí na prostranství u kostela sv. Barbory v Adamovû
Petr Gazdík - herec z MDB s koncertem nazvan˘m „Písnû, které mám rád...”.
Zaãátek v 18:30 h. Na vidûnou se s vámi tû‰í MKS Adamov

Požadujeme:
Vzdělání min. vyučen s maturitou ve strojním oboru.
Znalost a orientace ve výrobní dokumentaci.
Znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
SAP výhodou. Znalost anglického jazyka výhodou.

Pracovní náplň: 
Příprava a údržba technologických postupů.
Zavádění nových technologií.
Spolupráce při plánování výroby.
Příprava podkladů pro cenové kalkulace.
Spolupráce na zavádění a řízení projektů.

Bližší informace na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 774 757 128,
e-mail: personal@novibra.com

Informace o zpracování osobních údajů na www.novibra.com

Technolog

Hledáme nového kolegu /
kolegyni na pozici:
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Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ 
LAKOVNY

➔ PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ OBSLUHA CNC 
OHRAŇOVACÍHO LISU

➔ OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA
➔ KONTROLOR SVAŘOVNY 

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

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

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

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

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

LAST MINUTE – odlety z Brna,
dûtské slevy, podzim pro 55+ 

HURÁ NA LYÎE: P¤EDVÁNOâNÍ 
* JARNÍ PRÁZDNINY *

CESTY ZA POZNÁNÍM* EUROVÍKENDY:
VELK¯ V¯BùR LET I BUS!

! FIRST MINUTE 2019/2020 JIÎ V PRODEJI !
V ZIMù K MO¤I + EXOTIKA = vyuÏijte 

vãas slevy aÏ -45 %

Budova s názvem PEPSIN, jejíÏ
stavba zapoãala v bfieznu 2018, se
skládá z montáÏní, logistické a
administrativní ãásti. Prostor pro mon-
táÏe zaujímá plochu 2800 m2 a logis-
tická plocha se rozkládá na 4000 m2.
Celkovû v závodû PEPSIN najde 
uplatnûní pfiibliÏnû 170 nov˘ch za-
mûstnancÛ. PÛvodní a nov˘ závod
oddûluje protipovodÀov˘ kanál. Ten
by mûl eliminovat pfiípadnou povo-
deÀ, která v minulosti jiÏ nûkolikrát
postihla severov˘chodní ãást mûsta
Jevíãka. V moderní budovû probíhají
montáÏe pro zákazníky, jak˘mi jsou

REHAU pÛsobí v âeské republice
jiÏ 27 let. V roce 1992 byla zaloÏena
obchodní centrála v Praze, v roce
1994 následovala v Moravské
Tfiebové v˘stavba prvního závodu.
O 17 let pozdûji byl otevfien závod
v Jevíãku. REHAU bûhem let opako-
vanû investovalo do sv˘ch ãesk˘ch
poboãek, které mají v souãasné dobû
pfies 1000 zamûstnancÛ. 

Firma REHAU investovala zhruba 6,8 milionu Eur do roz‰ífiení závodu v Jevíãku a vytvofiila tím tak desítky nov˘ch pracovních pfiíleÏi-
tostí v regionu. Oficiální otevfiení se konalo 19. ãervence 2019. REHAU Jevíãko je dodavatelem automobilového prÛmyslu jiÏ od roku
2011. S ohledem na rÛst poptávky byl postaven nov˘ závod PEPSIN zamûfien˘ pfiedev‰ím na montáÏe zadních spoilerÛ. 

REHAU je nezávislá a stabilní ro-
dinná spoleãnost s více neÏ 20 000
zamûstnanci ve více neÏ 170 poboã-
kách po celém svûtû. JiÏ více neÏ 70
let se REHAU soustfiedí na zpraco-
vání polymerÛ a usiluje o to, aby vy-
robené produkty byly stále lehãí, po-
hodlnûj‰í, bezpeãnûj‰í a efektivnûj‰í
a dodává inovativní produkty do ze-
mí celého svûta.

napfiíklad Porsche, Audi, ·koda,
Peugeot nebo Ford.

Slavnostní otevfiení se konalo 19. ãer-
vence 2019. Náv‰tûvníci a zamûstnanci
se mohli obãerstvit a absolvovat prohlíd-
ku závodu komentovanou zku‰en˘mi
pracovníky. Prohlídka umoÏnila zúãast-
nûn˘m nahlédnout na jednotlivá praco-
vi‰tû, skladovací plochy se systémem 
pojízdn˘ch regálÛ, prohlédnout si roboty,
samotné spoilery v rÛzn˘ch fázích mon-
táÏe a dozvûdût se více o technologii 
v˘roby. Mezi náv‰tûvníky patfiili také ãle-
nové vedení skupiny REHAU, hejtman
Pardubického kraje Martin Netolick˘
a starosta mûsta Jevíãka Du‰an Pávek. 

REHAU roz‰ifiuje závod v Jevíãku

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

Zavedená stravovací  firma v Letovicích
pfiijme do pracovního pomûru
• kuchafie, kuchafiky - na zkrácen˘ a i  hlavní pracovní pomûr
• pomocné pracovní síly do kuchynû - zkrácen˘ a hlavní 

pracovní pomûr
• pomocnou v˘dejáfiku obûdÛ pro Boskovice a Blansko 

- vhodné pro aktivní dÛchodce
• fiidiãe sk. B - 4 hod. dennû, vhodné i pro aktivního dÛchodce

Zamûstnanecké v˘hody Tel.: 603 540 336

NABÍDKA PRÁCE
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Na Kofienci se diskutovalo

T-mobile olympijsk˘ bûh
na Z· TGM v Blansku!

Okresní hospodáfiská komora Blansko
uspofiádala 5 ãervna 2019 dal‰í akci
v rámci svého programu „PODNIKATELÉ
A ·KOLY SPOLEâNù”.

Akce s názvem „Propojení studentÛ
stfiedních ‰kol a ÏákÛ základních ‰kol s
podnikatelskou sférou” se uskuteãnila
v prostorách GOLF &  SKI RESORTU,
Kofienec u Boskovic. Formou diskuze
se pfiedstavili studenti boskovick˘ch
stfiedních ‰kol, ktefií ÏákÛm 8. roãníku
základní ‰koly pfiednesli informace,
proã si vybrali právû svÛj uãební ãi stu-
dijní obor, zda si ho vybrali sami ãi spo-
lu s rodiãi, jak jsou spokojeni, co jim
pfiiná‰í a také jaké mají pfiedstavy, co
budou dûlat po studiu. Îáci základních
‰kol se  pfiedstavili s tím, co je baví, zda
jiÏ mají pfiedstavu, kam po ukonãení zá-
kladní ‰koly …

Pfiítomní hosté paní senátorka
Jaromíra Vítková, fieditel Krajské
hospodáfiské komory JM  Brno
Tomá‰ Psota, fieditel a zakladatel
projektu A PODNIKNI TO! Jakub

TíÏek pfiednesli velmi pfiínosné pfiís-
pûvky a také pfiedstavitelé firem
z ãlenské základny OHK Blansko
pfiispûli k tomuto tématu. Na základû
toho se Ïáci a studenti zaãali zajímat

o rÛzné informace a diskuze byla vel-
mi plodná. Tato akce byla uskuteãnû-
na za podpory JMK.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv OHK Blansko

Dne 19. 6. 2019 v âeské republice
v 10:00 vybûhlo 60 tisíc dûtí, kvÛli akci 
T-Mobile olympijsk˘ bûh. Akce se zúãastni-
la i ‰kola Tomá‰e Garrigua Masaryka
v Blansku. Tohoto bûhu se zúãastnili Ïáci 4.,
5., 6. a 7. tfiíd. KaÏd˘ Ïák dostal startovní ãís-
lo, s kter˘m se poté celá tfiída pfied vybûhnu-
tím vyfotila. Úãastníci bûÏeli 3 kola, tedy
600m. Pfiesto, Ïe se nejednalo o závod, nûk-
tefií bûÏeli naplno a dosáhli v˘born˘ch ãasÛ.
S nûkter˘mi tfiídami bûÏely i jejich tfiídní 
uãitelky V cíli Ïáci byli odmûnûni medailí,

diplomem a tuÏkou. S organizací bûhu po-
máhali Ïáci tfiídy 8. A. Tûm zkomplikoval Ïivot
vítr, kter  ̆jim rozfoukal (nûkolikrát) pfiiprave-
ná startovní ãísla a diplomy.  Cel  ̆bûh byl do-
provázen vesel˘mi písniãkami a nádhern˘m
poãasím. Úsmûvy na tváfiích vût‰iny úãastníkÛ
svûdãily o spokojenosti s touto akcí a dodávají
pofiadatelÛm elán a energii pro uspofiádání dal-
‰ího roãníku.

Autor: Jan Matûjãek
Foto: Jifií Havel Nejezchleb

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 14, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

RD s dílnou a dvorkem

o CP 326 m2 ve Vranové 

u Kfietínské pfiehrady

Cena Info v RK + provize RK.

PENB „G”

Tel.: 733 713 239

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763

PROJEKTANT/KA TZB P¤ÍPRAVÁ¤/KA ZAKÁZEK
PoÏadujeme
- S·/V· vzdûlání stavebního nebo technologického smûru
- zku‰enosti s pfiípravou stavební dokumentace a poloÏkov˘ch rozpoãtÛ
- technické znalosti postupÛ stavebních prací
Pracovní náplÀ
PROJEKTANTKA TZB: pfiíprava projektové dokumentace (plynové kotelny, tepelná ãerpadla, ZTI)
P¤ÍPRAVÁ¤KA ZAKÁZEK: zpracování poptávek, nabídek, poloÏkov˘ch rozpoãtÛ a harmonogramÛ

Vá‰ Ïivotopis za‰lete na e-mail prace@cergo.cz nebo nás kontaktujte na adrese:
CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 67801 Blansko | tel. +420 516 498 712

Hledáme nové kolegy/nû na hlavní pracovní 
pomûr pro ná‰ provoz v Blansku
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Nová kniha uÏ je
v prodeji

V roce 2019 si pfiipomínáme 170. v˘roãí spo-
jovací dráhy z Brna do âeské Tfiebové. Nová
celobarevná publikace „Îelezniãní traÈ Brno –
âeská Tfiebová na star˘ch pohlednicích”, plná
historick˘ch pohlednic, fotografií a plánkÛ
dráÏních staveb je vûnovaná této v˘znamné
dráze vinoucí se z jihomoravské metropole pro-
ti toku fieky Svitavy pfies Moravsk˘ kras do
âeské Tfiebové. Kolektiv autorÛ chce prostfied-
nictvím této (jiÏ jedenácté) publikace z fiady
„Îelezniãní tratû na star˘ch pohlednicích” pfii-

pomenout nejen nostalgii rakousko-uherské
a ãeskoslovenské prvorepublikové Ïeleznice,
ale také vzpomenout na mistrovství projektan-
tÛ, technikÛ a dûlníkÛ, ktefií v polovinû 19.
století tuto traÈ s jedenácti tunely vybudovali
a uvedli do provozu.

Knihu vydalo Nakladatelství TVÁ¤E, s.r.o.,
má vázanou vazbu, 144 stran je za 359 Kã k do-
stání v informaãní kanceláfii Blanka v Blansku. 

Foto: archiv nakladatelství
Foto popisek: Pfiebal knihy

Nábûr inzerce
volejte

606 931 785
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Gymnázium Boskovice 
pfiichází s nabídkou 

vzdûlávání pro vefiejnost

Pfii pfiíleÏitosti oslav 130. v˘roãí zaloÏení hasiãského sboru byl v sobotu 27. ãervence v Borotínû pfii-
praven pestr˘ program pro hasiãe a ‰irokou vefiejnost. Akce zaãala ve 13 hodin slavnostním prÛvodem
obcí z autobusové zastávky na náves, kde se odehrávalo hlavní dûní.

Hasiãi v Borotínû slavili 130. v˘roãí

hasiãské zbrojnici byl den otevfien˘ch
dvefií a náv‰tûvníci mohli vidût novû
zrekonstruované zázemí ‰atny, sprch,
toalet, klubovny i garáÏe. K tanci a po-
slechu hrála po celé odpoledne dechová
hudba Malohanaãka a v podveãer ji vy-
stfiídala skupina Merkur Konice. Pfiijelo
nás podpofiit celkem 18 sborÛ z blízka
i daleka - z Jihoãeského kraje dorazili
zástupci SDH Pikov a Borotín u Tábora,
coÏ je na‰e partnerská obec. Dále pfiijali
pozvání paní senátorka Jaromíra
Vítková, starostka Krajského sdruÏení

hasiãÛ Jihomoravského kraje Zdena
Jandová a starosta Okresního sdruÏení
hasiãÛ Blansko Milan Vykydal.
Náv‰tûvnost bûhem dne pfiekroãila 300
lidí i pfies nepfiízeÀ poãasí v odpoledních
hodinách, která v‰ak program neohrozi-
la.  Celkovû hodnotíme akci jako velmi
vydafienou a jsme vdûãní za hojnou 
úãast, za kterou bychom v‰em chtûli je‰-
tû jednou podûkovat.

Text: Libor Toul, 
starosta SH âSM - SDH Borotín 

Foto: Bára Palánová

Pfied nastoupen˘mi hasiãi bylo pa-
nem faráfiem Miroslavem Hfiibem
z Velk˘ch Opatovic slavnostnû poÏehná-
no nové zásahové vozidlo - Ford Transit
DA L1Z , které zajistila obec v loÀském
roce i za pomoci dotací ministerstva
vnitra a Jihomoravského kraje. Poté pro-
bûhla slavnostní schÛze, kde jsme 
seznámili v‰echny pfiítomné s historií
na‰eho sboru, následovalo pfiedání vy-
znamenání zaslouÏil˘ch ãlenÛ a vefiejné
podûkování dlouhodob˘m sponzorÛm
s pfiedáním pamûtních listÛ. Po schÛzi
následovala soutûÏ TFA - Nejtvrd‰í ha-
siã pfieÏije, které se zúãastnilo 16 závod-
níkÛ. Ostatní závodníci byly zejména z
hasiãského okrsku ·ebetov, kter˘ ãítá 13

okolních obcí. Zvítûzil Rostislav Hajn˘
z SDH Doubravice nad Svitavou, kter˘
se této disciplínû vûnuje více profesio-
nálnû v rámci TFA ligy. Na 2. místû se 
umístil Zbynûk Ziman z SDH Vanovice,
kter˘ se sv˘m ãasem vítûzi pfiiblíÏil nej-
více, 3. místo obsadil Tomá‰ Trmaã
z SDH Knínice. Nezapadli ani závodní-
ci 40+, nûktefií porazili i o 20 let mlad‰í
borce.  DoplÀkov˘ program byla static-
ká v˘stava historické i novodobé tech-
niky ve spodní ãásti návsi. Nejstar‰í 
exponát byla na‰e stále funkãní 
konûspfieÏná stfiíkaãka Hydrofor z roku
1900, dále rÛzné druhy historick˘ch ãer-
padel, k vidûní byla i v˘‰ková technika,
vypro‰Èovací zafiízení nebo cisterny. Na

·koly vÏdy b˘valy stfiediskem vzdû-
lanosti v regionech. V poslední dobû se
vrací trend otevfiít brány ‰kol vefiejnos-
ti, to je historicky posláním práce kan-
torÛ. Zájem o celoÏivotní vzdûlávání
a rozvíjení vlastních schopností doklá-
dá nárÛst poãtu studentÛ v otevfien˘ch
studijních a vzdûlávacích programech
na univerzitách i stfiedních ‰kolách.
S vûdomím své regionální zodpovûd-
nosti se vedení Gymnázia Boskovice
rozhodlo umoÏnit ‰ir‰í vefiejnosti vyu-
Ïít moÏností, kter˘ch se doposud do-
stávalo pouze interním studentÛm. 

Zpoãátku chce ‰kola nabídnout dlou-
hodobû poptávané jazykové vzdûlávání
formou speciální pfiípravy na mezinárod-
nû uznávané Cambridge zkou‰ky FCE 
úrovnû B2. Kurzy by mûly probíhat od
záfií 2019 intenzivnû dvakrát t˘dnû po 90
minutách v mal˘ch skupinách po 5 – 10

studentech. Cena kurzu závisí na poãtu
studentÛ, bude se pohybovat kolem 3500
- 7000 Kã/pololetí. Tento zpÛsob jazyko-
vého vzdûlávání v regionu dlouhodobû
chybí; pro srovnání brnûnské soukromé
jazykové ‰koly nabízejí prázdninové
zkrácené kurzy 2x90 minut v cenách ko-
lem 3000 – 5000 Kã/6 t˘dnÛ. 

Následovat by mûly kurzy astrono-
mie (8 setkání za rok s celkovou cenou
cca 800 Kã vãetnû vyuÏití hvûzdárny
v Boskovicích), historicko-cestovatel-
ské pfiedná‰kové cykly a dal‰í dle zá-
jmu vefiejnosti a moÏností ‰koly.

Podrobnûj‰í informace ke kur-
zÛm a pfiedná‰kám ‰kola zvefiejní na
pfielomu srpna a záfií, nicménû uÏ
teì je moÏné pfiedbûÏn˘ zájem a ná-
mûty na dal‰í témata pfiedná‰ek
a kurzÛ smûfiovat na adresu ‰koly:
jaromir.dvorak@gymbos.cz.

Kurz je koncipován jako celoroãní s pfiípravou na zkou‰ku Cambridge English:
First (FCE). Cambridge zkou‰ky jsou mezinárodnû uznávané a mají ãasovû
neomezenou platnost. FCE je urãen pro mládeÏ i dospûlé.

• Frekvence: 2 x 2 vyuãovací hodiny t˘dnû (2 x 90 minut)
• Start: záfií 2019
• Poãet studentÛ: 5 – 10 
• Místo: uãebny Gymnázia Boskovice

Cena kurzu: 3.500 – 7.000 Kã/pololetí - dle poãtu úãastníkÛ
V kurzovném není zahrnuta cena uãebnice a poplatek za vykonání zkou‰ky.

BliÏ‰í informace: jaromir.dvorak@gymbos.cz, www.gymbos.cz

FCE - Intenzivní kurz angliãtiny
pro stfiednû pokroãilé zájemce.
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Aerobic team Orel
Blansko dovezl zlato
z celorepublikového

mistrovství
Dûvãata z blanenského aerobiko-

vého t˘mu se mohou py‰nit titulem
mistryÀ âeské republiky, kter˘ letos
obhájily v Praze na soutûÏi âesko se
h˘be od asociace fisaf.cz.

Pod vedením trenérek Markéty
Koláfiové a Adély Bláhové se
Aerobic team Orel Blansko vûnuje
pfiedev‰ím aerobic show a step ae-
robicu. Letos v Aerobic show závo-
dila dûvãata v kategoriích 8-10let,
11-14let a 15 a více let. Jezdila na
rÛzné typy soutûÏí po celé âeské
republice, kde sbírala medailové 
umístûní. NejdÛleÏitûj‰ím závodem
jejich sezony byl v‰ak právû tenhle.

Na finalové kolo, které se konalo
v pátek, 7. ãervna 2019 v Praze se 
postupovalo z mûst z rÛzn˘ch koutÛ
na‰í republiky. Dûvãata se vydala na
postupové kolo do jednoho z mûst,
a to do blízkého Brna. 

Zde nejmlad‰í dûvãata se sesta-
vou „LoupeÏníci z pohádek” po-
stoupila ze 3.místa. Star‰í dûvãata
se sestavou „Volejte linku 155!” 

postupovala také ze 3.místa a nejstar-
‰í dûvãata se sestavou „Limonádov˘
Joe” postoupila z 1. místa. Tahle 
umístûní jim pomohla k postupu na
jiÏ zmínûné velké celorepublikové fi-
nále. 

Na finálovém kole se v kaÏdé ka-
tegorii pfiedvedly nejlep‰í vybrané
t˘my a konkurence byla opravdu
veliká. „LoupeÏníci z pohádek” si
vybojovali krásné 4.místo z 21 t˘-
mÛ. „Limonádov˘ Joe” si vybojo-
val bronzovou medaili. A sestava
„Volejte linku 155!” pod vedením
Adély Bláhové zaujala porotu nato-
lik, Ïe porazila 17 t˘mÛ a odvezla
si titul mistryÀ âeské republiky. 

Pro v‰echna dûvãata to bylo
krásné zakonãení závodní sezony
a po prázdninách budou trénovat
nové sestavy, se kter˘mi budou zá-
vodit a snaÏit se, aby jejich sezona
byla alespoÀ tak úspû‰ná, jako ta
leto‰ní.

Text: Veronika ·vábová
Foto: archiv Jednota Orel Blansko

Spoleãné foto blanensk˘ch t˘mÛ

Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. 
se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326, 67921 âerná Hora
Kontakt: pí. Monika NároÏná, tel. 516 412 635, narozna@atomo.cz

• Manipulaãního dûlníka VZV
NáplÀ práce: • pfiíprava dílÛ ke zpracování, manipulace

s díly pomocí VZV
• základní údrÏba a vedení evidence VZV

PoÏadujeme: • schopnost obsluhovat VZV

• manuální zruãnost a spolehlivost

Nabízíme: • zajímavé a motivující finanãní ohodnocení 

• pfiíspûvek na stravování
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Zbrusu nová prodejna ve Vavfiinci
není jedin˘m obchÛdkem, kter˘
Va‰e firma provozuje, ale je prvním,
kter˘ není „pouze” prodejnou. Jak
se rodil nápad vybudovat na men‰í
vesnici zafiízení, které v sobû spojí
více vyuÏití?

JiÏ del‰í dobu jsme vûdûli, Ïe na‰e
pÛvodní prodejna ve Vavfiinci nespl-
Àuje standard, kter˘ v rámci firmy
prosazujeme. Jednodu‰e fieãeno – by-
la zastaralá. Proto jsme hledali fie‰ení,
jak ve Vavfiinci prodejnu zmodernizo-
vat. Do toho se ale objevila moÏnost
vybudovat nedaleko zcela novou pro-
dejnu, na místû, kde nevyuÏitû chátra-
lo jedno z nejstar‰ích stavení v obci.
KdyÏ jsme se potom podívali na
v‰echny moÏnosti, nápad zrealizovat
prodejnu tímto zpÛsobem pfii‰el
v podstatû sám.

Co v‰e Vá‰ nejnovûj‰í „obchÛdek”
tedy zákazníkÛm nabízí? Sice se zda-
leka nejedná o Va‰i jedinou prodej-
nu - dal‰í provozovny ve Sloupû,
Blansku a Sudicích jiÏ nûkolik let ús-
pû‰nû fungují -, nicménû tato se od
nich velmi odli‰uje.

KdyÏ si k nám do Vavfiince pfiijde-
te nakoupit, ãeká Vás tro‰ku netradiã-
ní pohled – kromû klasického nákupu
si tu totiÏ mÛÏete dát také kvalitní 
kávu anebo nûkolik druhÛ stáãeného
vína z Mutûnic z jihu Moravy. Díky
partnerství se Sazkou u nás mÛÏete
dobíjet telefony nebo sázet sportku.
Vybudováno tu máme také maliãké
muzeum, kde se mÛÏe kaÏd˘ pfiesvûd-
ãit, jak vypadal Ïivot na‰ich pra-pra-
rodiãÛ a jak se mûnila obec Vavfiinec
v historii. K tomu u nás máme opra-
vdov˘ poklad i s permoníky, ktefií jej
stráÏí. O tom je ale nejlep‰í pfiesvûd-
ãit se na vlastní oãi.

V rámci v˘stavby byly provedeny
velmi rozsáhlé rekonstrukce objektu,

obyvatel obce Vavfiinec, ktefií ukáza-
li, Ïe jim na jejich Vísce záleÏí.
Nûkteré vûci jsme sice dokázali 
nashromáÏdit z pÛvodního stavení,
ale byla to ta men‰í ãást. Spoustu fo-
tografií a tiskovin nám poskytli páno-
vé Rostislav Burget, Milo‰ Novotn˘,
ale také SDH Vavfiinec – tûm v‰em
a mnoha dal‰ím patfií velk˘ dík.

Nyní uÏ je prodejna otevfiená – má-
te radost? A pociÈoval jste v období
pfied otevfiením nûjaké pochybnosti,
zda v‰e vyjde? Pfiece jen je v souãas-
nosti trh témûfi pfiesycen konkurencí
v podobû velkoobchodÛ…

VelkoobchodÛ je sice spousta, ale
na‰e vize je spí‰e taková, Ïe poskyt-
neme to, co velké markety neumí –
rychl˘ nákup od 6 do 18 hodin, sku-
teãnû osobní pfiístup, klidné pfiíjemné
prostfiedí a místo, kde se mohou lidé
setkávat. Proto jsme o úspûchu ani
pochybovat nemohli – vûfiíme na‰í
vizi. Z otevfiení prodejny mám sku-
teãnou radost – pohled na to, jak v‰e
zapadá a funguje je k nezaplacení.
Velmi rád se také setkávám se 
zákazníky pfiímo na prodejnû, kde
spoleãnû diskutujeme o minulosti
i souãasnosti.

Závûrem lze snad jen podûkovat
za rozhovor a pogratulovat k úspû‰-
nému otevfiení krásné prodejny. 

Není vÛbec zaã a velmi dûkuji za
gratulaci, nicménû bez podpory fiady
jednotlivcÛ a pfiedev‰ím celé obce
Vavfiinec bychom novou provozovnu
v této podobû nikdy nedokázali vybu-
dovat. TakÏe i jim patfií velk˘ dík. 

Pokud by také nûkoho zajímalo
více informací o na‰í firmû, mÛÏe
mrknout na na‰e webové stránky
www.novaduha.cz.

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Nová Duha

nicménû v˘sledkem je stavení, které
zachovává pÛvodní architektonick˘
styl a Vavfiineckou náves pûknû do-
plÀuje. Bylo zachování estetické
stránky jednou z priorit?

Jednoznaãnû to hrálo velmi dÛleÏi-
tou roli. Tím, Ïe jsem vyrÛstal na
venkovû a trávil spoustu ãasu u praro-
diãÛ, utkvûlo mi v pamûti, Ïe dfiíve se
lidé více setkávali osobnû – a pfiesnû
to jsme chtûli tady ve Vavfiinci vytvo-
fiit. Vybudovali jsme místo, kde si 
nejen nakoupíte, ale budete si tu pfii-
padat velmi pfiíjemnû a rádi se tu set-
káte se znám˘mi. Spousta pamûtníkÛ
nám poskytovala zpûtnou vazbu
a materiály v podobû fotografií a do-
bov˘ch tiskovin a díky tomu jsme
mohli interiér a exteriér upravit tak,
aby se na svoje místo hodil.

V˘stavba objektu probíhala nûko-
lik let. Objevily se nûjaké pfiekáÏky,
které zahájení provozu oddálily, ne-

bo v‰e probíhalo tak, jak jste plá-
noval?

Pfii rekonstrukci objektu jsme vyu-
Ïívali co nejvíce pÛvodních materiálÛ
tak, aby se v˘sledná stavba podobala
pokud moÏno co nejvíce svému pÛ-
vodnímu stavu. Právû to a také snaha
budovat v‰e peãlivû a postupnû se
tro‰ku podepsaly na dobû rekonstruk-
ce. Ve v˘sledku ale v‰e vypadá pfies-
nû tak, jak jsme chtûli a i ohlasy zá-
kazníkÛ dokazují, Ïe se vyplatilo si
poãkat a mít budovu takovou, jaká je.

Jak jste zmínil, prodejna se mÛÏe
pochlubit hezkou sbírkou historic-
k˘ch pfiedmûtÛ, dobov˘ch fotografií
a dal‰ích zajímav˘ch dokumentÛ
z minulosti. Jak se Vám tuto sbírku
podafiilo vytvofiit?

V tomto ohledu je tfieba podûkovat
pfiedev‰ím ochotn˘m sousedÛm,
znám˘m, pfiíbuzn˘m a také fiadû 

Nov˘ ãesk˘ obchÛdek ve Vavfiinci

Malé muzeum je pfiímo v obchÛdku

Jifií Sehnal zve k nákupu a posezení

Zastavte se ve Vavfiinci…
V dne‰ní dobû velkoobchodÛ, supermarketÛ a velk˘ch nadnárodních firem se mÛÏe zdát jako zjevení, Ïe se v nevelké

vesnici otvírá zbrusu nov˘ ãesk˘ obchÛdek. A ne jen tak ledajak˘ – ve Vavfiinci na kraji Moravského krasu se nedávno do-
ãkali slavnostního otevfiení prodejny, která v sobû snoubí jak klasickou moÏnost nákupu ãerstv˘ch potravin, tak pfiíjemné
posezení a dokonce i malé muzeum, které dá nahlédnout do historie nejen obce Vavfiinec. V dne‰ním rozhovoru jsem pro-
to vyzpovídala Jifiího Sehnala, jednatele firmy Nová duha s.r.o., kter˘ za podobou nové prodejny ve Vavfiinci stojí.
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➨ Prodám 2 matrace vhodné na chatu 
nebo chalupu. 5 let pouÏívané, cena za obû 
1 000 Kã. Tel.: 773 076 239. 
➨ Prodám benzinovou sekaãku ãtyfitaktní, 
zn. GRAFT FIEDL. Dva roky v provozu, v˘born˘
stav, cena 2 900 Kã. Tel.: 606 313 913. 
➨ Prodám knihy v‰ech ÏánrÛ od roku 1970, 
k nahlédnutí v Adamovû. Tel.: 608 058 791. 
➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám radiogramofon Tesla 1308A
cena dohodou. Tel.: 777 450 543. 
➨ Prodám CD a DVD country. 
Videokazety a audiokazety Kelly Family. Cena
dohodu, tel.: 777 450 543. 
➨ Prodám vchodové levé dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám kompletní kuch. linku, 
vã. dfiezu, pracovní desky, kombinovaného spo-
ráku Bosh a MW. 13 let stará, velmi zachovalá,
v‰e funkãní. Ihned k dispozici. Cena dohodou.
Fotky a rozmûry na vyÏádání. 725 415 008.
➨ Prodám kombinovan˘ sporák Bosh,
plynové hofiáky, elektrická trouba. 19 let star˘.
Ve‰keré funkce, vã. návodu. Cena 2 500 Kã,
tel.: 725 415 008. 
➨ Prodám dámskou obuv vel. 39,40,41, 
na v‰echna roãní období, kÛÏe i syntetika, no-
‰ená, ale velmi zachovalá 50-150 Kã. MoÏno
vyzkou‰et, tel.: 604 389 346.
➨ Prodám vyv˘‰enou postel se ‰uplíky. 
Dûlaná na zakázku, kvalitní bez po‰kození.
Dfievûn˘ ro‰t nosnost 90kg. Barva stfiíbrno‰edá
spoustu úloÏného prostoru. Je tfieba vlastní od-
voz z Boskovic. Cena 6 000 Kã, foto po‰lu. Tel.:
739 084 225.
➨ Prodám sekaãku na trávu „Blanice” 
na náhradní díly. Po‰kozen˘ motor. Cena 1 000
Kã, tel.: 608 845 408.
➨ Prodám luxusní ‰piãkovou televizi 
SAMSUNG QLED, 123 cm, brilantní obraz na
vy‰‰í úrovni neÏ bûÏné tv, HbbTV, nahrávání
USB, internet atd. Nutno vidût, cena dohodou.
Tel.: 737 957 822.
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

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

Blansko; tel.: 604 550 828.

DARUJI

➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8m x 4m x 3,40m. Tel.: 778 057 587.
➨ Pracující Ïena - nekufiaãka,
hledá levn˘ podnájem, nejlépe samostatn˘ 
pokoj v RD, nebo men‰í chatku. Dûkuji za na-
bídku na tel: 774 360 310 nebo e-mail: yve-
ta.papouskova@seznam.cz
➨ Pronájem men‰ího bytu v BK a okolí 
hledá dÛchodce-lékafi, ihned a dlouhodobû.
Tel.: 773 228 170.

HLEDÁM

➨ Zafiídím ekologickou likvidaci motorového 
vozidla, tel.: 737 372 634.
➨ Nabízím hezk˘, zafiízen˘, 
neprÛchozí pokoj s balkónem v mûstû Letovice.
K dispozici je nová kuchyÀ, sporák, mikrovlnka,
lednice, praãka v koupelnû. Wifi v cenû. Cena 
3 000 Kã mûsíãnû. Volné ihned po domluvû.
Tel.: 776 512 076.

NABÍZÍM

➨ Îila jsem krásn˘m rodinn˘m a láskypln˘m
Ïivotem. Hledám muÏe, kter˘ mû do Ïivota opût
vrátí, a já mu tím stejn˘m oplatím. Seniorka 65
let, tel.: 739 781 174.
➨ Hledám muÏe ve vûku 45-55 let
pro spoleãnû strávené chvíle a na v˘lety. Auto vítá-
no, okr. Blansko. E-mail: sance.lasce@seznam.cz. 
➨ Pavel 52/180 hledá 
váÏn˘ nebo intimní vztah (Letovice a okolí).
Zájmy – pfiíroda, sport. Tel.: 736 455 621. 
➨ PostiÏená dÛchodkynû Blanka K. 
z Blanska 54/160/80 hledá sympatického pfiíte-
le do 60 let s autem, k vycházkám a v˘letÛm,
tanci. Modrooká bruneta, uÏ babiãka. Káva pro-
zradí víc. Tel.: 722 955 018. 
➨ Slu‰n˘, zdrav˘ muÏ stfiedních let
hledá Ïenu na obãasné sexschÛzky v jejím sou-
kromí – Boskovicko. Tel.:  721 608 179.
➨ MuÏ 68/170 rozveden˘, moc rád pozná Ïenu 
stejného osudu, i vdovu. Vím, Ïe nûkde Ïije‰, 
odepi‰, zavolej, neãekej. Tel.: 731 378 170. 
➨ Hledám spolehlivého kamaráda 60-70 rokÛ
k obãasn˘m v˘letÛm. Tel.: 721 123 334. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím kolobûÏku Mezeq YEDOO 
pro dospûlé, kola 16/20". Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím Simson, Jawa, Stadion, Babeta,
Pafiez, Pion˘r, Mustang, âZ, aj. Tel.: 728 222 938.
➨ Koupím tera vari s pfiíslu‰enstvím.
MÛÏe b˘t i nefunkãní. Tel.: 731 487 850.
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím 2 kuchyÀské Ïidle star‰ího typu,
polstrované, tmavé, zachovalé. Tel.: 608 058 791. 

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

SATELITNÍ DOTACE 
na montáÏ nového 

satelitu jen za 300 Kã 
nebo naladûní karty se 

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

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

Tel.: 605 562 000

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

604 150 378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

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

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

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

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

VZPOMÍNKA
Ve stfiedu 14. srpna 2019 by oslavil 80 let 

pan Jaroslav Parma z Blanska.
Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

manÏelka NadûÏda, dûti Irena, Jaroslav 
a Petra s rodinami.

OPRAVY A PRODEJ ·ICÍCH
STROJÒ A OWERLOCKÒ

Miroslav Jelínek
Tel.: 602 553 203

e-mail: jelinekservis@seznam.cz

KOUPÍM MOTOCYKLY 
– jakékoliv – star‰í, neúplné,

pfiekáÏející, mopedy, díly, 
traktÛrky i jinou techniku. 

Tel.: 723 837 437 

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

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

Ráda se Vám budu vûnovat 
– kontakt 775 731 779

VZPOMÍNKA
...kdo jsi mûl rád, vzpomeÀ...

Dne 11. 8. 2019 uplynulo 20 let od úmrtí 

na‰eho tatínka pana Rostislava Boãka z Blanska.

Vzpomínají syn a dcera s rodinami.

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal, 

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…
Dne 8. 8. 2019 to bylo 8 let, co nás navÏdy 

opustil pan Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

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
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Chtûli bychom touto cestou podû-

kovat v‰em zamûstnancÛm MSSS na

ulici Sadové v Boskovicích za pfií-

kladnou péãi o na‰eho tatínka pana

Josefa JankÛ a v‰em pfiátelÛm a ka-

marádÛm, ktefií ho svou náv‰tûvou

podpofiili v posledních mûsících Ïi-

vota. Dcera a synové

VZPOMÍNKAPODùKOVÁNÍ

Po del‰í nemoci skonal ve vûku 67 let pan Josef Fabiánek, dlou-
holet˘ ãlen Jachetního oddílu TJ Sokol Letovice, b˘val˘ funkci-
onáfi, vynikající sportovec a kamarád. Pepa byl v‰eumûl; nejen Ïe
jezdil na WS plovácích a lodích rÛzn˘ch tfiíd, ale také v poãátcích
windsurfingu stavûl a opravoval plováky, ‰il plachty, vyrábûl
souãásti takeláÏe. Dodnes mají mnozí ãlenové oddílu uschován
nûkter˘ jeho v˘robek. Pfiedev‰ím to byl v˘teãn˘ kamarád, kter˘
s kytarou dovedl sedût u ohÀÛ aÏ do svítání. 

Za jachtafie z Kfietínky se s Pepou nerad louãí Petr Hanáãek.

více zpráv na
www.listyregionu.cz

V¯ZVA
Dne 20. 5. 2019 se ztratil z obce Vratíkov u Boskovic

pes sly‰ící na jméno Rocco, je to plemeno typu bull. Za

informace vedoucí k nalezení odmûna 10 000 Kã.

Informovat mne mÛÏete na tel.: 702 235 151.
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Sbírka star˘ch dûtsk˘ch koãárkÛ
Soni Jaro‰ové z Okrouhlé

JiÏ zhruba 12 let sbírá paní SoÀa
Jaro‰ová historické koãárky a dobové
doplÀky. Jen koãárkÛ má jiÏ kolem 60
kusÛ, pfiiãemÏ nejstar‰í jsou z konce
19. století. Sbírku má uloÏenou v ro-
dinném domû na Okrouhlé, kde jsem ji
nav‰tívil a zeptal se:

Paní Jaro‰ová, co v‰e patfií do Va‰í
sbírky?

Jsou to pfiedev‰ím koãárky a také pfií-
slu‰enství, které maminky v minulosti
pouÏívaly a které jim pomáhalo v péãi
o malé ratolesti. Napfiíklad zavinovaãky,
plyma, chrastítka, dudlíky a dobové ob-
leãky na miminka. Kromû toho mám ta-
ké pár kouskÛ dûtsk˘ch hraãek a zaãala
jsem sbírat i post˘lky a kolébky.

Nejstar‰í exponát mé sbírky byl vy-
roben kolem roku 1890 v Rakousku
Uhersku, je to proutûn˘ koãárek uloÏe-
n˘ na neodpérovaném podvozku s lou-
koÈov˘mi koly. Ve 20. století se uÏ 
koãárky pouÏívaly mnohem víc; v rÛz-
n˘ch obdobích mÛÏeme sledovat, jak
se mûnil jejich vzhled i funkãní vlast-
nosti. Nejmlad‰í exponáty pochází
z poãátku 90. let minulého století, tak-
Ïe celá sbírka dokumentuje v˘voj
zhruba v období 100 let. Vût‰ina po-
chází z na‰í zemû, ale mám koãárky
také z Francie, Nûmecka, Anglie...

Nejzajímavûj‰ím je ãeská Liberta se
vzorem pepito z r. 1964, vyrobeno jich
bylo omezené mnoÏství a zfiejmû ji ve
sbírce vlastním jako jediná v âR. 

Sbírat dûtské koãárky urãitû není
bûÏná sbûratelská ãinnost, jak jste se
ke svému koníãku dostala?

V roce 2007 jsem dostala pro tehdy
4 letou dceru proutûn˘ koãárek na pa-
nenky a také velk˘ koãárek, Libertu.
To byl základ mé sbírky, ale pÛvod
mého zájmu moÏná sahá aÏ do dûtství.
Já, jako druhorozená, jsem si koãárek
na panenku musela pÛjãovat od star‰í
sestry, takÏe teì vlastnû realizuji svÛj
dûtsk˘ sen - mít vlastní koãárek.

Tûch koãárkÛ mám nyní uÏ víc neÏ
dost, tedy alespoÀ co se t˘ká práce, kte-
rou sbírka vyÏaduje. Nové pfiírÛstky 
renovuji, nebo nûkdy staãí jen citlivá 

oprava, ale vÏdy se snaÏím, aby byl za-
chován pÛvodní vzhled. S koãárky je
nejen hodnû práce, ale zaberou také
mnoho místa; chci podûkovat manÏelo-
vi, Ïe mÛj koníãek toleruje a pomáhá
mi, i kdyÏ obãas brblá, Ïe koãárky jsou
v na‰em domû opravdu v‰ude.

Va‰e sbírka je velmi obsáhlá a za-
jímavá; kde se vefiejnost mÛÏe s ex-
ponáty seznámit?

To je právû docela problém.
Pozemek u na‰eho domu není velk˘,
jsem ráda, Ïe zde mohu koãárky ales-
poÀ skladovat - navíc jen v rozloÏe-
ném stavu. Nyní, kdy je sbírka uÏ 
opravdu velká, jsem se pokou‰ela 
dohodnout nûjakou stálou expozici,
nebo alespoÀ v˘stavu s del‰ím trvá-
ním. Zkou‰ela jsem v Boskovicích
muzeum, zámek, také zámek
v Lysicích a nûkterá dal‰í místa, o kte-
r˘ch si myslím, Ïe by pro nû tato 
expozice byla pfiínosná. V Muzeu regi-
onu Boskovicka jsem mûla loni 

dohodnutou tfiímûsíãní v˘stavu, ale
nakonec z toho se‰lo. Jinak po rÛzn˘ch
v˘stavách jezdím ãasto, ale protoÏe se
jedná jen o nûkolikadenní, nebo tfieba
i jednodenní akce, tak není moÏné 
pfiepravit a hlavnû pfiichystat nûjakou
rozsáhlej‰í expozici. Tûchto krátkodo-
b˘ch v˘stav jsem nav‰tívila uÏ pomûr-
nû dost, koãárky jsem mûla
v Boskovicích na Husích slavnostech,
na Jifiinkové slavnosti ve Velk˘ch
Opatovicích a na nûkter˘ch dal‰ích
místech v blízkém okolí. Také zde, na
Okrouhlé, jsem uspofiádala v˘stavu,
které mûla velmi pfiízniv˘ ohlas.
Jezdím ráda na sbûratelské srazy, které
pofiádá na‰e komunita; napfiíklad jsme
s kamarádkami uspofiádaly promenádu
s koãárky na zámku v Mikulovû, byly
jsme také v parku v Lednici...

ZÛstává Vám voln˘ ãas na nûjaké
dal‰í aktivity?

Já mám je‰tû jednoho koníãka, kte-
r˘ s koãárky souvisí. V poslední dobû

se vûnuji tvorbû reborn miminek, coÏ
je ale uÏ taková umûlecká tvÛrãí ãin-
nost, která vyÏaduje mnoho ãasu
a hlavnû preciznost a trpûlivost pfii 
ladûní vzhledu. Ale odmûnou je pÛso-
biv˘ dojem, kdyÏ tuto figurku obléknu
do retro obleãku a uloÏím do historic-
kého koãárku. Reborn miminka se 
totiÏ vyznaãují velmi realistick˘m
vzhledem, na první pohled jsou ãasto
k nerozeznání od Ïiv˘ch dûÈátek.

Mohli by pfiípadní zájemci si od Vás
zapÛjãit nûjaké dobové koãárky, pfií-
padnû dal‰í náleÏitosti, napfiíklad pro
fotografování, filmování, nebo tfieba
uspofiádání nûjaké retro akce?

Ano, koãárky, historické obleãky
a dal‰í doplÀky po pfiedchozí dohodû
pÛjãuji. BliÏ‰í podrobnosti a hlavnû
rozsáhlej‰í fotogalerii koãárkÛ (i kdyÏ
není úplná) najdou zájemci na m˘ch
webov˘ch stránkách na adrese
www.stare-kocarky.estranky.cz, pfií-
padnû mohu na dotazy odpovûdût tele-
fonicky na ãísle 733 510 410, nebo 
emailem: stare.kocarky@seznam.cz. 

Na tûchto kontaktech také mile ráda
uvítám kaÏdou nabídku k roz‰ífiení
sbírky a to jak koãárkÛ, tak doplÀkÛ,
jako stará chrastítka, dudlíky, plyma
do koãárku apod. Za tyto nabídky pfie-
dem dûkuji.

Paní Jaro‰ová, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

SoÀa Jaro‰ová s koãárkem z roku 1890...

... a se sv˘m v˘tvorem, reborn 
miminkem.

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!

AKCE - Sleva 1500 Kã na zasklení 
do konce srpna 2019
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Lípa svobody z Velk˘ch Opatovic v místní ãásti Zádvofií jiÏ od své v˘sadby v roce 1918 byla symbo-
lem svobody a novû vzniklého âeskoslovenska. Svûtovû proslulou se stala díky umístûní na 5. mís-
tû v anketû Evropsk˘ strom roku 2019 a je tak vÛbec nejslavnûj‰í Lípou svobody u nás. 

Díky vítûzství v národní anketû
Strom roku 2018 dostala lípa jako spon-
zorsk˘ dar odborné o‰etfiení od firmy
PROSTROM Bohemia s.r.o. z Plznû.
Z takové dálky pfiijeli akreditovaní 
arboristé, aby o‰etfiili tzv. „Zádvorskou
lepu”, jak se stromu v místním náfieãí fií-
ká. V sobotu 8. 6. 2019 bûhem akce
Víkend otevfien˘ch zahrad probûhla 

nejen ukázka stromolezectví a práce ve
v˘‰kách, ale i odborn˘ v˘klad k profesi-
onálnímu o‰etfiení stromÛ. Lípa byla od-
lehãena od nadbyteãn˘ch v˘mladkÛ
a such˘ch vûtví, byl proveden zdravotní
fiez, upraven prÛchozí profil kolem lípy
a zkráceny vûtve, které zasahovaly do 
elektrického vedení. 

Bûhem o‰etfiení na‰li stromolezci pfií-

mo ve vrcholu koruny ve v˘‰ce témûfi 20
metrÛ ukryté pfiekvapení. Byla jím stará
1,5 metru vysoká májka, kterou na ‰piã-
ku stromu pfied 45 lety umístili chlapci ze
Zádvofií. Pevné uchycení hliníkov˘m
drátem ke kmeni bylo zámûrné, aby máj-
ku nikdo ze sousedních vsí nevzal, tak
jak to b˘valo zvykem. To by byla velká
ostuda, proto bylo pouÏito uvázání na nû-
kolika místech. Byla to poslední májka,
která byla na strom umístûna, protoÏe dá-
le uÏ tato tradice nepokraãovala.
Pfiítomn˘ pamûtník, kter˘ májku na
strom jako patnáctilet˘ uvazoval, na tuto
skuteãnost dopfiedu upozornil. Dfievûná
májka po celou dobu odolala povûtrnost-
ním vlivÛm a byla z jednoho místa i
vidût. Drát byl jiÏ z ãásti vrostl˘ i do stro-
mu. Pfiesto se vût‰inu drátÛ i torzo májky
podafiilo uvolnit. V daném místû byla ale
na kmeni rána po úderu blesku, ke které-
mu pfiispûlo mnoÏství kovov˘ch drátÛ na
‰piãce stromu. Na‰tûstí je jiÏ rána zacele-
na, lípû se ulevilo a dal‰í po‰kození je
minimalizováno. 

Odborníci v‰echny pfiítomné ujistili, Ïe
je lípa v dobré kondici a Ïe kromû nad-
zemního vedení, které prochází pfiímo její
korunou, ji do budoucna nic neohroÏuje.
Proto také navrhovali pfiemístit stávající
elektrické vedení do zemû. Vysvûtlili také,
Ïe období fiezu bylo idální proto, aby
strom sv˘mi vitálními funkcemi v dobû
plné vegetace dobfie rány zacelil. Stejná
firma následnû provedla i nutn˘ pravidel-
n˘ ofiez u památné Opatovické lípy v zá-
meckém parku a o‰etfiili je‰tû dal‰í stromy
ve Velk˘ch Opatovicích, BrÈovû
a Korbelové Lhotû. Toto o‰etfiení je hraze-
no z grantu ankety Strom roku od Nadace
Partnerství z Brna.

Text a foto: Dalibor Badal

Lípa svobody 45 let ukr˘vala 
svûdectví - na‰li ho aÏ stromolezci

Odborné o‰etfiení „Zádvorecké lepy”
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