
„Zádvorská lepa”, tak se v míst-
ním náfieãí fiíká poslední Lípû svo-
body z roku 1918, která se ve
Velk˘ch Opatovicích zachovala
z pÛvodních 16 lip vysazen˘ch pfii
vzniku âeskoslovenska. UÏ 100
let pfiipomíná vznik samostatného
státu a ukonãení první svûtové vál-
ky. Vysadil ji místní voják, Jan
Pospí‰il, po ‰Èastném návratu
z války pfied sv˘m domem jako
symbol svobody. Stojí uprostfied
kfiiÏovatky pûti cest v místní ãásti
Zádvofií. Ve Velk˘ch Opatovicích
jsou na svÛj strom náleÏitû hrdí

a vÏdy byl strom místem setkávání
lidí i pofiádání kulturních akcí.
Lípa se vyhnula kácení a sousedící
vinárna nese název U lípy.

V celonárodní anketû pofiádané
Nadací partnerství obdrÏela lípa ti-
tul Strom roku 2018. Nyní bojuje
v konkurenci dal‰ích 14 evrop-
sk˘ch státÛ v soutûÏi Evropsk˘
strom roku 2019. Hlasovat pro
ãesk˘ národní strom je moÏné na
internetu od 1. 2. do 28. 2. 2019
na www.evropskystromroku.cz.

Text: Dalibor Badal
Foto: Marek Olbrzymek

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 8 ãíslo 1 únor 2019
17 800 ks

Lípa svobody 
jako Evropsk˘

strom roku 2019

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

V posledních lednov˘ch dnech jsme ukonãili akci nazva-
nou „KaÏdá koruna pomáhá”. V rámci ní nám lidé do po-
kladniãek v jednotliv˘ch mûstech regionu pfiispûli celkem 10
986 korun. Peníze pouÏijeme na konkrétní sluÏby, které v re-
gionu pomáhají. Dûkujeme vám v‰em, ktefií jste se zastavili

u pokladniãek. I drobné dary jsou dÛleÏité, 
abychom mohli pomáhat dál. 

Dûkujeme také Jednotû COOP Boskovice,
která nám pokladniãky umístila ve sv˘ch pro-
dejnách, dále Informaãnímu centru Ole‰nice,
Domu pfiírody Blansko a v‰em dárcÛm.

V akci „KaÏdá koruna pomáhá” jste
nám darovali pfies 10 tisíc korun

Podûkování
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V úter˘ 15. ledna 2019 v dopoled-
ních hodinách probûhla preventivní ak-
ce, kdy se policisté z Obvodního oddû-
lení Letovice spoleãnû s jízdní policií
zamûfiili na rekreaãní a chatové oblasti
v okolí Letovic a Velk˘ch Opatovic. Pro
danou lokalitu se zapojili také místní
stráÏníci z mûstské policie. Bûhem kon-
trol se hlídky zamûfiily pfiedev‰ím na
pfiístupové cesty a moÏné naru‰ení ob-
jektÛ. Preventivní akci zhodnotili pfií-
tomní policisté pozitivnû. Zkontrolovali
témûfi sedm desítek chat a rekreaãních
objektÛ a pouze ve dvou pfiípadech zjis-
tili nedostateãné zaji‰tûní, kdy o tomto
stavu telefonicky zkontaktovali majite-

le. Ostatní majitelé objektÛ byli formou
kontrolních lístkÛ informování o prove-
dené kontrole objektÛ. 

Tímto v‰ak kontrolní akce nekonãí.
V prÛbûhu zimy budou policisté v rám-
ci bûÏného v˘konu sluÏby rekreaãní
a chatové oblasti nadále monitorovat. 

Pár uÏiteãn˘ch rad pro majitele
rekreaãních objektÛ
Pachatelé krádeÏí vloupáním si vybírají
odlehlé nezabezpeãené objekty, proto
policie radí následující
- zabezpeãte si rekreaãní objekt doko-
nal˘mi bezpeãnostními zámky

- nezapomeÀte zabezpeãit okna do ob-
jektu napfiíklad okenicemi
- objekt mûjte správnû poji‰tûn˘ nejen
proti krádeÏi, ale i proti poÏáru
- nikde se nechlubte jak˘ majetek máte
v objektu
- pro pfiípad vloupání, je dobré mít foto-
grafie cenn˘ch vûcí a zaznamenána v˘-
robní ãísla elektroniky
- v objektu nenechávejte pfies zimu cen-
nûj‰í vûci 

- rekreaãní objekt nepravidelnû nav‰tû-
vujte i v zimû, uklizen˘ sníh budí zdání
neustálé kontroly
- pfii podezfiení z vykradení zásadnû ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte po zlo-
dûjích a vûc oznamte neprodlenû policii
- v‰e dÛleÏité pro vypátrání odcizen˘ch
vûcí a dopadení pachatele uveìte do po-
licejního protokolu

Text: prap. Lenka KoryÈáková
Foto: archiv PâR

Policisté zkontrolovali rekreaãní objekty

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

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

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

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

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

• zapÛjãíme vám vysavaã na mokré ãi‰-
tûní kobercÛ a ãalounûného nábytku •
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V páteãní odpoledne 18. ledna
se studenti a nûktefií pedagogové
Gymnázia Rájec-Jestfiebí zúãastni-
li nácviku umûní Krav maga. âtyfi-
hodinov˘ kurz byl veden uznáva-
n˘m izraelsk˘m odborníkem na
bezpeãností rizika a sebeobranu
Davidem Bohbotem, kter˘ jiÏ léta
Ïije v Praze. 

První ãást byla zamûfiena na kri-
zové situace. Cílem bylo  nauãit se
tyto situace vyhodnocovat a fie‰it.
Zbylé dvû hodiny byly vûnovány
praxi boje zblízka. Je‰tû neÏ zaãa-
li úãastníci trénovat, okusili cviky,
které praktikují izraelské speciální
jednotky a armáda. Potom byli
rozdûleni do párÛ a zkou‰eli si 
údery a jejich vykr˘vaní. V po-

slední ãásti spolu v tûchto párech
zápasili. 

Cviãili jsme zpÛsoby, jak se ho-
l˘ma rukama ubránit tfieba i pistoli
nebo noÏi a bez ohledu na fyzickou
kondici si zvykli na vûdomí, Ïe ten-
to systém mÛÏe zachránit Ïivot
nám nebo jinému ãlovûku. Kromû
tûl na Ïínûnkách jsme pouÏívali
i mozek. David nás nutil pfiem˘‰let
jinak. Navíc jsme si s ním a jeho
sestrou, která byla v âeské republi-
ce na tfiídenní náv‰tûvû, procviãili
angliãtinu. JakoÏto jeden ze zúãast-
nûn˘ch shledávám tento kurz zají-
mav˘m a velmi pfiínosn˘m a jsem
rád, Ïe jsem ho mohl proÏít.

Text: Kry‰tof Nûmec, student 4. roãníku 
Foto: archiv ‰koly

Izraelsk˘ expert vedl
kurz sebeobrany na

Gymnáziu 
v Rájci-Jestfiebí

Tfii králové nav‰tívili i MÚ v Blansku

Socha v blanenském zámeckém par-
ku - Venu‰e BoÏská, postava z fiecké
i fiímské mytologie

Tfiíkrálová sbírka 2019
Dûkujeme vám v‰em, ktefií jste na

poãátku nového roku pfiijali tfiíkrálové
koledníky ve mûstech a obcích na
Blanensku. V leto‰ním roce jsme

v Tfiíkrálové sbírce získali 2 234 633
korun z 432 pokladniãek. Je to o 128
553 korun víc, neÏ v loÀském roce, kdy
jste nám darovali 2 106 080 korun.

Za tyto peníze bychom
chtûli koupit auto pro Mobilní
hospic svatého Martina, aby-
chom mohli dál pomáhat tûÏ-
ce nemocn˘m v jejich domá-
cím prostfiedí po celém okrese
Blansko. Dále plánujeme po-
moci seniorÛm a zdravotnû
postiÏen˘m, matkám s dûtmi
v nouzi a podpofiit Charitní
záchrannou síÈ – pomoc nej-
potfiebnûj‰ím v regionu.

Dûkujeme dárcÛm za
‰tûdrost a v‰em lidem, ktefií
se na sbírce a na doprovod-
n˘ch tfiíkrálov˘ch akcích
jakkoliv podíleli. Velk˘ dík
patfií také v‰em králÛm, kte-
fií nám vûnovali svÛj ãas
a vy‰li koledovat do ulic.

Text: Ing. Pavel Kolmaãka,
fieditel Oblastní charity Blansko

Foto: archiv Oblastní 
charity Blansko

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (11)
Blanenské umûlecké lití 

Rozmach umûleckého lití v Blansku
nastal na poãátku 19. století za starohrabû-
te Huga Franti‰ka Salma-Reiffercheidta
(1766 – 1836), jenÏ velk˘mi inovacemi
pozvedl zaostalou hamerskou v˘robu
k moderní prÛmyslové velkov˘robû.
Napoleonská doba a desetiletí po ní se sta-
ly vrcholem umûleckého zpracování litiny.
Dal‰ím impulsem pro rozmach blanen-
sk˘ch Ïelezáren a lití bylo pÛsobení v˘-
znamného nûmeckého chemika Karla
Ludvíka Reichenbacha (1788 – 1869). Za
jeho vedení nastal velk˘ rozvoj v˘roby li-
tinového zboÏí, kromû uÏitkové litiny se
zaãalo i s litím umûlecké litiny, pfiedev‰ím
soch podle antické, biblické ãi germánské
mytologie.

Po dobu druhé poloviny 19. století
blanenská umûlecká litina dobyla cel˘
svût. Ke konci 19. století v‰ak zaãaly
salmovské Ïelezárny postupnû upadat,
a do‰lo i k omezení produkce umûlecké
litiny. V roce 1896 získává blanenské
Ïelezáfiské závody firma Breitfeld-
Danûk a.s.

Umûlecké lití, do kterého pronikl no-
v˘ umûleck˘ prvek secese, se jako jedi-
né v ãesk˘ch zemích rozvíjelo dále. Po
skonãení první svûtové války nachází
blanenská umûlecká litina uplatnûní pfie-
dev‰ím díky korpusÛm UkfiiÏovan˘ch
pro padlé vojáky.

K definitivnímu útlumu produkce umû-
leckého lití do‰lo vlivem druhé svûtové
války.

Po osvobození byl cel˘ podnik zná-
rodnûn a umûlecké lití se omezilo pouze
na uãÀovské dílny Slévárenského závo-
du n.p. âKD Blansko.

Poãátkem 60. let 20. století se zv˘‰il
zájem o umûleckou litinu, mimo jiné
také pro secesní prvky, které se dosta-

ly zpût do módy. Blanenské Ïelezárny
se rovnûÏ musely postarat o rekon-
strukce historick˘ch budov s litinovou
v˘zdobou, napfiíklad Národního diva-
dla v Praze ãi lázeÀské kolonády
v Mariánsk˘ch lázních.

Ani po sametové revoluci nebyla 
umûlecká litina v blanensk˘ch Ïelezár-
nách ukonãena.

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie Joná‰ Blansko
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S· André Citroena Boskovice zorga-
nizovala charitativní sbírku pro dûti
Studenti stfiední ‰koly spoleãnû

se sv˘mi pedagogy uspofiádali vá-
noãní charitativní sbírku pro dûti
s tûÏk˘m Ïivotním osudem. âlovûk
má doma spousty vûcí, které nevy-
uÏívá, a pfiitom by je s radostí vyu-
Ïili jiní. Této my‰lenky se chytli
studenti na‰í ‰koly a cel˘ t˘den
pfied Vánoci pfiebírali od dárcÛ 
obleãení, hraãky, dûtské kníÏky, hy-
gienické a v˘tvarné potfieby ãi 
cokoliv jiného, co se hodí dûtem.
Vûci pro dûti pfiiná‰eli studenti i za-
mûstnanci ‰koly z rÛzn˘ch fiad – 

pedagogové, fieditel ‰koly, paní
uklízeãka i pan vrátn˘. S pfiib˘vají-
cí kupou vûcí byla atmosféra ve
‰kole ãím dál víc pozitivnûj‰í.
Získané vûci studenti poslední
‰kolní den pfied Vánoci nad‰enû
pfiedali charitativnímu zafiízení
Centrum „PRO” Boskovice. V rám-
ci této charity vûci putují dûtem po
celém Boskovicku. V‰em patfií 
obrovské podûkování. Sbírka se po-
vedla na jedniãku s hvûzdiãkou.
Dûláme rádi dobré skutky.

Text a foto: Mgr. Jana Kotlanová

Lehko se to fiekne a je‰tû lehãe-
ji napí‰e – jen tak – o nûkom dru-
hém. KdyÏ si to ãlovûk fiekne sám
o sobû, tak se lekne – co to blábo-
lím? To pfiece není pravda! MoÏná
trochu víc piju, nûkdy mû to „uje-
de”, ale já ne, urãitû NE!!! To ti
druzí, ti co leÏí u Kauflandu na ze-
mi, nebo zvracejí pfied hospodou,
to jsou alkoholici.

Já kdyÏ jsem pil, tak jsem se za
alkoholika nepovaÏoval. Byl jsem
pfiesvûdãen˘, Ïe to mám pod kon-
trolou – Ïe piju jen kdyÏ chci a kdyÏ
chtít nebudu, tak se jednodu‰e ne-
napiju. Vûfiil jsem tomu bezv˘hrad-
nû a hodnû dlouho se zdálo, Ïe je  to
pravda. Pak jsem se zaãal docela
nenápadnû propadat do baÏiny al-
koholizmu. Zaãal jsem doma dolí-
vat vodou, nebo ãajem upité lahve
alkoholu. Zaãal jsem si alkohol
schovávat do rÛzn˘ch skr˘‰í, zaãal
jsem lhát a pfietvafiovat se. Proã
jsem to zaãal dûlat nevím – ani dnes
po mnoha letech nevím. Jen si na to
vzpomínám. Chodil jsem do hospo-
dy si pokecat, ale pak jsem i do té
hospody pfiestal chodit a pil radûji
tajnû doma.

Dfiív jsem byl zábavn˘m spoleã-
níkem a platil druh˘m, pak jsem si
spí‰ pÛjãoval a ãekal, kdo mû pozve
na rum. Úplnû ke konci jsem pil ro-
vnou z fla‰ky, protoÏe se mnû ‰íle-
nû tfiásly ruce. A jen rum – dnes se
divím, Ïe jsem se neotrávil, protoÏe
to nebyl rum z BoÏkova, ale kdoví

odkud. Úplnû nakonec jsem uÏ mu-
sel pít po pár hodinách – ve dne,
v noci. Prakticky jsem vÛbec nevy-
stfiízlivûl – byl jsem nepfietrÏitû
„pod vlivem”. Dodnes si nevzpomí-
nám i na celé t˘dny, dokonce mûsí-
ce. To uÏ nebyly „okna”, ale stav
nepfietrÏitého deliria...... No, ale al-
koholik jsem nebyl – a byl jsem
o tom aÏ do konce pfiesvûdãen˘.

Skonãil jsem na DTOXu a v blá-
zinci v âernovicích, kde jsem si po-
byl 3,5 mûsíce. Z toho DTOXu si
moc nepamatuju, i kdyÏ jsem tam
byl 14 dní, tak zbylo jen pár útrÏkÛ
vzpomínek.

I na oddûlení ã. 4, kde jsem pro-
Ïil 3 mûsíce, jsem byl pfiesvûdãen˘,
Ïe já alkoholik nejsem.

Myslel jsem si, jakej jsem hrdi-
na, Ïe jsem to tam vydrÏel a od
manÏelky ãekal podûkování.

No, a jako z nûjaké kníÏky o al-
koholicích jsem se i já uÏ za t˘den
napil piva a za mûsíc znovu oÏral
jako prase. A teprve tehdy jsem si
nûjak uvnitfi sebe uvûdomil, Ïe asi
ten alkoholik jsem.

Nûjak˘m zázrakem jsem na‰el
kontakt na AA, zavolal, jestli
mÛÏu pfiijít a pak i sám osobnû
pfii‰el. No a na tom sv˘m prvním
mítinku jsem nahlas fiekl to, ãeho
jsem se tak dlouho bál – ahoj,
jsem Tomá‰, alkoholik. Fakt mnû
staãila ta hodinka, kdy jsem sly-
‰el poprvé v Ïivotû mluvit nepijí-
cí, stfiízlivé alkoholiky. Nûkolik

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

skupina AA PROMùNA Blansko
Oblastní charita
Komenského 19

Jirka: 603 170 835

Tomá‰: 603 781 471

blansko@aamail.cz

mítinky kaÏdou stfiedu od 17:30

skupina AA Svitavy
Fara âCE
Poliãská 3
Lenka: 608 050 840
Petr: 775 187 155
svitavy@aamail.cz 
mítinky kaÏdé úter˘ od 17:30

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.   Foto: RePo

mûsícÛ trvalo, neÏ mû pfie‰lo to
„baÏení” a my‰lenky na alkohol.
A nûkolik let trvalo, neÏ se z mé
hlavy „vykoufiily” v‰echny ty ‰í-
len˘ nesmysly, kter˘m jsem vû-
fiil.

Dnes uÏ fiadu let nepiju alko-
hol vÛbec, dokonce ani to pito si
nedám, ale i dnes se povaÏuju za
alkoholika.  Îiju úplnû normální,
v‰ední Ïivot, uÏívám si vnouãat
a dokonce si i víc rozumím
s manÏelkou. Tak nûjak si rozu-
mím i sám se sebou. âím dál tím
víc si povaÏuju té nové svobody.
No, a docela rád jsem i za toho
Boha, kter˘mu dûkuju kaÏdej den
za stfiízlivost. Kdybych to totiÏ
dokázal já sám (svojí vlastní sí-
lou), byl bych na sebe tak py‰nej,
Ïe uÏ bych se dávno „odmûnil”
alkoholem a znovu bych se topil
v té baÏinû. Takhle to v‰echno
beru jako dar – váÏím si toho,

vím, Ïe jsem proto nic moc neu-
dûlal a tak mû netrápí ta p˘cha
a mÛÏu klidnû a spokojenû Ïít. Se
mnou taky má rodina, kamarádi,
spolupracovníci.

To oznaãení „alkoholik” kter˘
mû dfiív tak pálilo, dnes beru
v klidu a s úsmûvem.

A tû‰ím se z toho, Ïe mÛÏu po-
máhat i druh˘m – alkoholikÛm,
jejich pfiíbuzn˘m, atd.

Dnes je asi málo lidí, co tuto
nemoc neznají z vlastního blízké-
ho okolí. A kaÏd˘, koho toto 
‰ílenství jen trochu zasáhne, tro-
chu postra‰í, dobfie ví, co to je za
bolest a trápení.

Rád bych pozval na PROMùNU
kaÏdého, kdo má potfiebu nûjak fie-
‰it svÛj problém, nebo má tento
problém v rodinû, anebo jen by rád
vûdûl, co jsme vlastnû zaã.

Tomá‰ alkoholik
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Diskuze o kvalitû vzdûlávání
V na‰í spoleãnosti se dlouhodobû dis-

kutuje celkov˘ prÛbûh vzdûlávání, v˘sled-
ky ÏákÛ, pozice pedagogÛ ve spoleãnosti
a jejich platová ohodnocení a dal‰í. Tímto
se zab˘vá V̆ roãní zpráva â·I za ‰kolní
rok 2017/2018, kterou projednával V̆ bor
pro vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva
a petice. Zpravodajkou V̆ roãní zprávy by-
la senátorka Jaromíra Vítková.

„V̆ roãní zpráva â·I obsahuje závaÏná
zji‰tûní, uvádí fiadu doporuãení, jak pro
‰koly, tak doporuãení systémov˘ch. Mezi
nejvût‰í problémy patfií pfiehlcené rámcové
vzdûlávací programy. Nûkdy je to na úkor
základních znalostí a dovedností, které by
se mûly dûti ve ‰kole nauãit.  Problémem
se jeví nesprávné pouÏívání digitálních
technologií, ‰patná spolupráce rodin se
‰kolou, spolupráce vedení ‰koly s jednotli-
v˘mi pedagogy, neustále rostoucí admi-
nistrativa, nízk˘ poãet kvalifikovan˘ch
odborníkÛ, neodpovídající odmûny a dal-
‰í,” uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

V̆ roãní zprávu â·I v úter˘ 29. 1. 2019
projednal V˘bor pro vzdûlávání, vûdu,

kulturu, lidská práva a petice v Senátu.
Senátorka Vítková jednotlivé kapitoly za-
mûfiené na stupnû vzdûlávání konzultovala
s odborníky z praxe. 

„Navrhla jsem sjednat schÛzku se zá-
stupci M·MT a pfiípadnû dal‰ími odbor-
níky. V usnesení V˘boru jsem poÏádala,
aby M·MT navrhlo fie‰ení a ãasov˘ har-

monogram naplnûní doporuãení citova-
n˘ch ve V˘roãní zprávû â·I za ‰kolní
rok 2017/2018,” uvedla senátorka. 

DÛleÏit˘m bodem jednání Senátu dne
31. 1. 2019 byla v rámci novely ‰kolské-
ho zákona problematika pfiípravn˘ch
tfiíd. Pfiípravné tfiídy Z· by se mûly opût
otevfiít i dûtem, které mají tzv. odklad
vûkem, tedy dosáhnou ‰esti let od záfií
do prosince. Návrh novely ‰kolského zá-
kona pro‰el poslaneckou snûmovnou
a byl zafiazen na programu schÛze
Senátu. Zpravodajkou tohoto tisku byla
urãena senátorka Vítková, která novelu
podpofiila. „Jedná se o návrat do stavu,
kter˘ dfiíve platil. ¤ada pfiípravn˘ch tfiíd
zanikla a nepodafiilo se je znovu otevfiít.
Mûlo by to pomoci zejména dûtem ve
velk˘ch mûstech,” zakonãila Vítková.
V˘bor pro vzdûlávání doporuãil Senátu
návrh zákona schválit a Senát jej na své
schÛzi schválil.

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv Jaromíry Vítkové

Senátorka Vítková na jednání „V˘boru pro vzdûlávání” v Senátu 29. 1. 2019

Fotografická soutûÏ v rámci
Blanenského ãtyfilístku

Stfiední ‰kola cestovního ruchu
a gastronomie pofiádá letos 2. roãník
soutûÏního festivalu Blanensk˘ ãtyfi-

lístek. V rámci tohoto festivalu, kte-
r˘ probûhne v bfieznu, (své ãtenáfie
budeme blíÏe informovat v bfiezno-
v˘ch Listech regionÛ) uÏ nyní je
moÏné se pfiihlásit do fotografické
soutûÏe pro vefiejnost s tématem
Moravsk˘ kras a okolí. 

SoutûÏ probíhá od 20. 1. 2019 do
10. 3. 2019. Zúãastnit se jí mohou
v‰ichni obyvatelé regionu Moravsk˘
kras a okolí bez ohledu na vûk.

Pfiihlá‰ení do soutûÏe probíhá for-
mou vyplnûní registraãního formu-
láfie, kter˘ je ke staÏení na www.cer-
gas-bk.cz. Takto vyplnûn˘ formuláfi
úãastník soutûÏe za‰le spolu se sou-
tûÏní fotografií v elektronické podo-
bû na: ctyrlistekBK@seznam.cz.
Dále soutûÏící za‰le jedno ti‰tûné
vyhotovení ve formátu A3 na adresu
pofiadatele. BliÏ‰í informace jsou na
www.cergas-bk.cz. KaÏd˘ soutûÏící
mÛÏe do soutûÏe pfiihlásit nejv˘‰e 2
fotografie v maximální velikosti
5MB (je vhodné vyuÏít komprimo-
vané formáty). Téma soutûÏní foto-
grafie je volné, snímek ale musí b˘t
pofiízen v regionu Moravsk˘ kras
a okolí. Do soutûÏe nebudou zafiaze-
ny fotografie s nezákonn˘m, vulgár-
ním ãi jinak nevhodn˘m obsahem. 

O vítûzích soutûÏe rozhodne po-
rota sloÏená ze zástupcÛ pofiadatele,
odborné i laické vefiejnosti a mûsta
Blanska, jehoÏ vedení pfievzalo nad

soutûÏí zá‰titu. Vyhlá‰ení vítûzÛ
probûhne v rámci festivalu Bla-
nensk˘ ãtyfilístek 19. bfiezna 2019
v Dûlnickém domû v Blansku.
Ocenûny budou tfii nejlep‰í fotogra-
fie. Více: ctyrlistekBK@seznam.cz,
www.cergas-bk.cz.

Text: Renata Kuncová Polická

Volejte 800 20 40 20

Ryze ãeská investiãní spoleãnost 
hledá nemovitosti 

- domy, byty, pozemky ve Va‰í lokalitû. 

www.nwdgroup.cz

Koupíme Va‰i nemovitost
za maximální moÏnou cenu!

jsou mediálním
partnerem 

festivalu

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.
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Silvestrovsk˘ pochod Skály 2018 uÏ po desáté
K nejvy‰‰ímu bodu Drahanské 

vrchoviny, k chatû na Skalách dora-
zilo pfies 200 úãastníkÛ Silvestrov-
ského pochodu. Ten se tû‰í stále 
vût‰í oblibû. Jeho smyslem je pfiede-
v‰ím setkávání lidí z okolních obcí.
Ti vyráÏejí v danou hodinu ze sv˘ch
vesnic. Nûkteré z obcí se v urãitém
lesním úseku k sobû pfiipojují a dále
pokraãují spoleãnû. Jako tfieba tu-
risté ze Suchého, Îìárné, Valchova,
Protivanova. Tentokrát bylo, kromû
stál˘ch úãastníkÛ jako je Bene‰ov
zaznamenáno nûkolik v˘letníkÛ
z Malého Hradiska ãi Bukové atd. 

K pochodu neodmyslitelnû patfií
také nûkolik obãerstvovacích zasta-

vení. V‰e vrcholí na Skalách opéká-
ním párkÛ, zápisem do knihy 
náv‰tûvníkÛ s pfiáním v‰eho nejlep-
‰ího do Nového roku. K dispozici je
svafiené víno, hork˘ ãaj, jeÏ zaji‰Èuje
pod bedliv˘m dohledem paní strost-
ky B. Krénarové obec Protivanov.
Jubilejnímu vydafienému desátému
roãníku pfiálo poãasí. Tentokráte za-
lité sluncem s teplotami tûsnû nad
bodem mrazu. Protáhnout kosti, pro-
‰lápnout boty, popfiát si se v‰emi do
nadcházejícího roku a zaÏít tu 
správnou Silvestrovskou atmosféru
mÛÏete i vy. Staãí jen pfií‰tû vyrazit
s námi.

Text a foto: Vladimír ·evãík 
Opékání ‰pekáãkÛ v cíli pochodu

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

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
je jako jediná za âeskou republiku,
aktivním úãastníkem právû probíhají-
cího projektu Cerasmus+, kter˘ vzni-
kl z iniciativy AEuCC – European
Grouping of Territorial Cooperation
Cities of Ceramics a jehoÏ v˘konn˘m
koordinátorem je italská vzdûlávací
instituce TUCEP – Tiber Umbria
Comett Education Programme. 

Projekt byl zahájen na podzim
2017 jako jedna z mnoha aktivit na
podporu a rozvoj keramického fie-
mesla napfiíã celou Evropou, které se
v mnoha zemích pot˘ká se stejn˘mi
problémy, napfiíklad celosvûtová kon-
kurence levnûj‰ích v˘robkÛ vytváfie-
n˘ch masovou produkcí, ãi ztráta fie-
mesln˘ch dovedností. 

Cílem projektu je tedy podporovat
a realizovat v evropském mûfiítku ak-
tivity vedoucí k zaji‰tûní a udrÏení
keramického fiemesla, k ochranû tra-
dic keramické v˘roby a k zachování
vzdûlávacích oborÛ keramického za-
mûfiení. 

V̆ ‰e zmínûné cíle jsou v první, pi-
lotní fázi naplÀovány formou  realiza-
ce  konkrétních  aktivit  jako je vy-
tvofiení sítû mezi národními a meziná-
rodními partnery. Vytvofiení národ-

V souãasné dobû má projekt za se-
bou úspû‰né splnûní sv˘ch zámûrÛ, ja-
ko napfiíklad vytvofiení webov˘ch
stránek Cerasmus+ (https://ceras-
mus.eu/), kde je moÏné nalézt infor-

mace o samotném projektu, ale hlavnû
je moÏné, v záloÏce NETWORKING
PLATFORM sdílet své zku‰enosti,
problémy, ãi hledat radu ohlednû v‰e-
ho, co se t˘ká keramiky. Také probûh-
lo pûtidenní setkání mezinárodních
projektov˘ch partnerÛ ve mûstû
Kecskemét v Maìarsku. Náplní setká-
ní byla pfiíprava nov˘ch osnov, sezná-
mení se s podmínkami pro tvorbu
v Maìarsku, seznámení se s tamûj‰ím
stfiedním ‰kolstvím a moÏnostmi, 
které jsou poskytovány zaãínajícím
keramikÛm. Dále jednotliví úãastníci
probírali problémové oblasti keramic-
kého fiemesla v zúãastnûn˘ch zemích. 

K dokonãení v‰ech úkolÛ a samot-
ného projektu dojde na podzim leto‰ní-
ho roku, ale uÏ teì se plánuje jeho 
pokraãování, tak, aby se znaãka CE-
RASMUS+ stala v budoucích letech
stejnû známou jako je  ERASMUS+
a mohla své aktivity rozvíjet smûrem
k propagaci a podpofie keramického fie-
mesla.

Text: Martina Brtnická
Foto: Mgr. Romana Pavlíãková

ních t˘mÛ sloÏen˘ch z partnerÛ ze
v‰ech sektorÛ zab˘vajících se kera-
mickou v˘robou a vzdûláváním, roz-
‰ifiování informací o tradiãních hod-
notách fiemeslné v˘roby v kaÏdé zú-
ãastnûné zemi, vypracování jednot-
n˘ch osnov do ‰kol na základû dotaz-
níku, kter˘ byl distribuován mezi ná-
rodní partnery projektu a vytvofiení
metodické pfiíruãky pro zavedení no-
v˘ch osnov do ‰kol. Garantem tvorby
metodické pfiíruãky je Masarykova
stfiední ‰kola Letovice. 

Mezinárodní keramické studio Kecskemét

Cerasmus+  k podpofie keramického fiemesla v Evropû
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Ilustraãní foto

V pátek 25. ledna 2019 probûhla v Mûstské kni-
hovnû v Blansku vernisáÏ v˘stavy prací ÏákÛ
V̆ tvarného oboru ZU· Blansko. Hudební program
stylov˘ch prvorepublikov˘ch písniãek zazpívalo
kvinteto pod vedením Dominika Pernici, na kytaru
doprovodil Milo‰ Pernica.

Do projektu Století módy - módní allegretto po-
sledních 100 let se zapojili témûfi  v‰ichni studenti
„v˘tvarky”. Prohlédli desítky ãasopisÛ a knih, ze
kter˘ch následnû ãerpali pro svou práci.
Nezapomnûli ani na na‰eho velkopodnikatele
Tomá‰e BaÈu. Na jeho poãest se pokusili vyrobit
obuv a zjistili, Ïe to není vÛbec snadné.

„Jeden si vÛbec neuvûdomí, Ïe tfieba velmi dÛleÏi-
t˘, intimní kousek dámského spodního prádla se zaãal
nosit aÏ v roce 1913, tedy krátce pfied vznikem na‰í
republiky. Kalhoty - ve Francii byl r. 1909 udûlen de-
kret, kter˘ je umoÏÀoval Ïenám nosit ve vyjímeãn˘ch
pfiípadech - jízda na koni, bicyklu a pozdûji pfii jízdû
v autech a pfii sportu. Madam Chanel zavedla módu

‰irok˘ch, tvz. námofinick˘ch kalhot. V Praze se první
kalhoty objevily  8. 3. 1911 a byl z toho velk˘ po-
prask, ba pfiímo fyzické napadnutí nositelky-modelky.
Dnes bez rozdílu Ïena – muÏ v‰ichni nosíme kalhoty.
Oblíbené rifle spatfiily svûtlo svûta pfied 145 lety (20.
5. 1873 Levi Strauss je u‰il ze stanové plachty). V âe-
chách riflománie  propukla v 60. letech 20. století.
Velk˘mi propagátory byli Hippies. A tak mÛÏeme po-
kraãovat i dále” fiekla v úvodu vernisáÏe E. Juraãková.

V̆ tvarné práce jsou instalovány tak, aby bylo
zfiejmé, jak jednotlivé dekády na sebe navazují, jak
se prolínají. Ukazují pestrost v˘tvarn˘ch prostfied-
kÛ - kresbu, akvarel, koláÏ, keramiku i kaligrafii.
Od mal˘ch kreseb po dvou metrové figury.

V̆ stava je zajímavá a potrvá v Mûstské knihov-
nû v Blansku do 6. bfiezna 2019. Více informací
o v˘stavû získáte na www.knihovnablansko.cz,
fcb nebo tel.: 516 410 101.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Antonín Juraãka

V˘stava prací ÏákÛ ZU· v blanenské knihovnû

Karta z lednice, která pomÛÏe se záchranou Ïivota star‰ím
lidem je od 1. února 2019 k dispozici jiÏ i v Letovicích

V Boskovicích tfiídí odpad
dal‰í ‰kola

V rámci projektu „Tfiídûní odpadu na ‰kolách
a osvûtová ãinnost obãanÛ mûsta Boskovice v ob-
lasti tfiídûní odpadÛ”, kter˘ ve mûstû Boskovice
probíhá ve spolupráci se spol. EKO-KOM a.s. jiÏ
od roku 2003, provádí sbûr a separaci papíru, pla-
stu, skla a kovu dále i Matefiská a Základní ‰kola
Boskovice, pfiíspûvková organizace, Gymnázium
Boskovice a Stfiední ‰kola André Citroena
Boskovice. 

Rada mûsta Boskovice novû schválila i zapoje-
ní Stfiední pedagogické ‰koly Boskovice, p.o. do
tohoto projektu. Vytfiídûné komodity odevzdávají
zástupci ‰kol do sbûren (SUEZ VyuÏití zdrojÛ, a.s.,
Remat Letovice, Kovo‰rot Hensl). Za odevzdané
komodity je odevzdávajícímu ve sbûrnû vyplacena
ãástka odpovídající hmotnosti a stanovené cenû za
komoditu.

Finance lze vyuÏít na ekologickou v˘chovu Ïá-

kÛ, odpadové hospodáfiství, pfiípadnû jiné akce souvi-
sející se Ïivotním prostfiedím.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

Karta z lednice, která pomÛÏe se záchranou Ïi-
vota star‰ím lidem je od 1. února 2019 k dispozi-
ci jiÏ i v Letovicích.

Po Blansku a Boskovicích je I.C.E. KARTA
(„In Case of Emergency”, tzn. „v mimofiádném
pfiípadû nebo v pfiípadû nouze”) tzv. Seniorská 
obálka, k dispozici i v Letovicích, a to díky inici-
ativû Komise Projektu Zdravého mûsta a MA21,
kterou po komunálních volbách na podzim loÀ-
ského roku novû vede paní Daniela Ottová.

A jak ona sama fiíká: „Urãitû pokraãujeme dál
ve smûru, kter˘ zde jiÏ v r. 2001 nastavil pan
Bohuslav Kuda, kterému bych chtûla touto cestou
velice podûkovat za to, Ïe my‰lenku zvy‰ování
kvality Ïivota obyvatel, zvy‰ování jejich zájmu
o Ïivotní prostfiedí ve mûstû a jeho okolí, spolu-

práce s vefiejností, propagace zdravého Ïivotního
stylu a zavádûní zásad udrÏitelného rozvoje na
místní úrovni pfiivedl do na‰eho mûsta”.  

A jak to bude fungovat?
Lékafi záchranky pfiijede pomoci star‰í osobû

v tísni a v bytû se podívá na ledniãku ãi na
vnitfiní stranu vstupních dvefií. Zde totiÏ najde
kartu s lékafisk˘mi údaji o zachraÀované osobû.
To je ve zkratce projekt seniorské obálky, která
vznikla v rámci projektu „Stárneme ve zdraví”,
na kterém spolupracovali odborníci z minister-
stva práce a sociálních vûcí, Krajského úfiadu
Jihomoravského kraje, krajské záchranky a tís-
Àové sluÏby Girasole z Hustopeãí.

Informace shromáÏdûné na jednom místû mohou

znamenat úsporu ãasu v minutách, coÏ pak pomÛÏe
záchrann˘m sloÏkám velice rychle získat informa-
ce a mÛÏe vést k záchranû Ïivota. Integrované sloÏ-
ky záchranného systému Jihomoravského kraje
(zdravotnická záchranná sluÏba, hasiãi a policie)
jsou o umístûní karty informováni a budou ji hledat
vÏdy na tûchto místech. 

Seniorskou obálku (I.C.E.KARTU), vãetnû instruk-
cí, najdete ke staÏení a tisku na webov˘ch stránkách
mûsta www.letovice.net v sekci „DÛleÏité odkazy”.

Vyti‰tûnou kartu vã. instrukcí získají zá-
jemci zdarma na distribuãních místech ve
mûstû (odbor sociálních vûcí MûÚ, podatelna
MûÚ, mûstská knihovna, informaãní cent-
rum, Mûstsk˘ klub dÛchodcÛ, Nové sdruÏení
zdravotnû postiÏen˘ch, Místní organizace
Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v âR, Centrum so-
ciálních sluÏeb mûsta Letovice a praktiãtí lé-
kafii).

Text: Renata Kuncová Polická
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Klapzubáci 
bodují!

Kniha vy‰la v roce 1922 a je jasné, Ïe
Bass chtûl touto skoro pohádkou s vy-
snûnou fotbalovou jedenáctkou ukázat,
co jsme, a co se od nás dá oãekávat.
VÏdyÈ nová republika má necelé ãtyfii
roky a ve svûtû jsme povaÏováni vût‰i-
nou za Raku‰any - národní hrdost byla
pro Basse dÛleÏitá, a to nejen v této kni-
ze. Co tedy mÛÏeme prostfiednictvím
hry zvané fotbal ukázat a nabídnout?
Pfiedev‰ím obûtavost, soudrÏnost, smysl
pro fair-play a velkou sílu kolektivu.

Chud˘ chalupník Klapzuba má za 
u‰ima, a kdyÏ uÏ mu osud nadûlil jede-
náct synÛ, pfiem˘‰lí co s nimi. Nejdfiív
to zkou‰í s ‰achy, ty ale pfiestávají kluky
brzo bavit, protoÏe se u nich jen sedí
a oni potfiebují pohyb. Jedna v˘jimka
mezi nimi je - Mireãek, ten by hrál od
rána do veãera. Kdyby vûdûli, jak jim to
jednou zachrání Ïivot! A tak Klapzuba
po poradû s maminkou prodá kozu, kou-
pí dva míãe, z louãky za chalupou udû-
lá hfii‰tû a zaãnou se dít vûci. Klapzuba
je trénuje, ale kluci v sobû objeví talent

pro mimofiádnû umnou fotbalovou hru,
která je pohání k vítûzství nad kaÏd˘m
klubem v okolí. Od fotbalového svazu
získávají zápis do tfietí tfiídy, jedou do
Prahy, vyhrávají a vrací se jako hráãi
druhé tfiídy. Po dal‰ím vítûzství jsou
v první lize. To je pfiíleÏitost pro ‰íbra
Vincence Mace‰ku. Zafiizuje jim turné
po Evropû -Nûmecko, ·panûlsko, Itálie,
Anglie. Nûkde je líp, nûkde hÛfi, ale ví-
tûznû táhnou v‰emi stadiony v˘znam-
n˘ch klubÛ. Chytr˘ anglick˘ král jim
svûfií syna, prince Waleského, aby ho
trochu pfiiuãili hfie a otrkali v Ïivotû.
Kluci ho pfiijmou, máma Klapzubová
ho se slovy „takové chcípáãek!” pfiijme
jako vlastního a Ïivot jde dál. Krize pfii-
jde po setkání s partou klukÛ, ktefií ãuta-
jí za dûdinou a odmítnou si s Klapzubáky
zahrát – „jste profesionálové, hrajete za
peníze a s tûmi my nehrajem”.
Jedenáctka je pfied rozpadem. Mace‰ka
navrhuje rozprodat kluky do svûtov˘ch
klubÛ, Klapzuba mlãí. Mlãí dlouho,
a kdyÏ je klukÛm nejhÛfi, vytáhne

pozvánku od fotbalového svazu na
mistrovství do Austrálie. V tu ránu jsou
na hfii‰ti a je to zase ten star˘ dobr˘ t˘m.
Ale zaãínají se nûjak moc zajímat, co
táta s tûmi penûzi, co vykopou, vlastnû
dûlá?

Jestli to chcete vûdût a taky jak do-
padli na mistrovství a jak se jim vedlo
u lidojedÛ, tak na to si zajdûte do diva-
dla, to uÏ neprozradím.  Maminka
Klapzubová (Alena Antalová) nakonec
tatínka Klapzubu nezabije, jak mu sli-
bovala u rádia pfii hlá‰ení o nezdaru 
v˘pravy na mofii. K slzám nás dojme
komentátor (Alan Novotn˘), komentu-
jící zápas v Austrálii. Nechybí ani láska

a hezká dûvãata a happy end s kupou
vnouãat, zatím jen v pefiinkách.

Pfiedstavení natrénoval Stano Slovák,
takto fotbalov˘ trenér i v civilu. Vût‰ina
hercÛ-fotbalistÛ, hraje fotbal ve sv˘ch
klubech, takÏe nebyly tfieba ani trénin-
ky. Dûj divákovi posouvá dûda
Klapzuba (Zdenûk Junák), sedící na la-
viãce pfied domkem. 

Nenechte si ujít tuto rodinnou hru
s laskav˘m humorem a nádhernou
swingovou hudbou ve stylu 20. let z hu-
dební dílny Jifiího Levíãka.

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová

Foto: archiv MdB

Mûstské divadlo Brno opût pfiichází s autorskou hrou troji-
ce Slovák - ·otkovsk˘ - ·tûpán, tentokrát na motivy kníÏky
Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka.
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Slavnostní vyhla‰ování v˘sledkÛ
soutûÏe Národní ceny kvality, které se
konalo 27. listopadu ve ·panûlském sá-
le PraÏského hradu, znamenalo velk˘
úspûch pro VODÁRENSKOU AKCIO-
VOU SPOLEâNOST, a.s., - získala v˘-
znamné ocenûní v programu Start Plus
v kategorii velk˘ch firem. 

Národní cena kvality âR patfií mezi
nejprestiÏnûj‰í ocenûní udûlované
v âeské republice; vyhla‰uje ji
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu. Její
prestiÏ vypl˘vá z komplexnosti hod-
nocení. U VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEâNOSTI, a.s., nezávislí hod-
notitelé ocenili zejména kvalitu pitné
vody, její sledovanost i to, jak je spo-
leãnost pfiipravená kvalitu pitné vody
garantovat. Dále pozitivnû hodnotili
vlastnick˘ systém, v nûmÏ jedin˘m
akcionáfiem spoleãnosti je Svaz

VKMO s.r.o., jehoÏ prostfiednictvím
tak spoleãnost ovládají pouze obce,
mûsta a jejich svazky. Porotci ocenili
skuteãnost, Ïe firma je fiízena na 
základû reáln˘ch strategick˘ch do-
kumentÛ a Ïe pravidelnû provádí
srovnávání v˘sledkÛ nejen v rámci
spoleãnosti, ale také formou ben-
chmarkingu s ostatními obdobnû
velk˘mi spoleãnostmi na tuzemském
trhu. Firma také vûnuje v˘znamnou
péãi sv˘m zamûstnancÛm, podílí se
mnoha rÛzn˘mi formami na spole-
ãenském Ïivotû v lokalitách, kde
provozuje vodovody a kanalizace,
tyto aktivity plánuje a vyhodnocuje
jejich úspû‰nost.

Program START PLUS, jehoÏ se
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâ-
NOST, a.s., úãastnila, je modelem
stfiední obtíÏnosti a vede organizace,

které se do nûho zapojí k systematické-
mu a pravidelnému porovnávání 
ãinností organizace s Modelem EFQM.
Pfiispívá tak k neustálému zlep‰ování
v˘konnosti a efektivnosti v‰ech jejich
ãinností. Sebehodnocením a následn˘m
hodnocením nezávisl˘mi hodnotiteli
získává firma kompaktní pfiehled popi-
sující jak stav organizace, tak i hodno-
cení stavu.

Cílem programu Národní ceny kvali-
ty je vefiejnû ocenit nejv˘konnûj‰í orga-
nizace v âeské republice. Vzhledem
k tomu, Ïe Národní cena kvality âeské
republiky – program EXCELENCE je
plnû harmonizován s mezinárodním
Modelem EFQM Recognised for
Excellence, získala VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., taktéÏ
mezinárodní ocenûní Committed to
Excellence (2 hvûzdy). 

Ing. Petr Fiala, fieditel divize
Boskovice VAS, a.s. k tomuto ocenûní
dodává: „Ocenûní si samozfiejmû velice
váÏíme. Podle stejn˘ch modelÛ jsou
hodnoceny firmy v zahraniãí a model
nám tak umoÏÀuje nejen vidût, co dûlá-
me dobfie, ale zavazuje nás k tomu na‰i
kvalitu udrÏet podle aktuálních zahra-
niãních trendÛ. Myslím, Ïe pro na‰e zá-
kazníky mÛÏe b˘t zapojení se do podob-
n˘ch hodnotících systémÛ signálem, Ïe
se nebojíme vefiejnû ukazovat na‰e v˘-
sledky, na‰i ãinnost, a Ïe v‰e, co dûláme,
je transparentní a umíme to doloÏit.”

V neposlední fiadû je podle nûj
Národní cena kvality jasn˘m signálem
toho, Ïe voda i ve‰keré ãinnosti, které
VAS obyvatelÛm i obcím poskytuje,
jsou velmi kvalitní a splÀují i ty nejná-
roãnûj‰í poÏadavky odbûratelÛ.

Text: ph

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s.,
získala Národní cenu kvality 2018

Jedno z nejprestiÏnûj‰ích ocenûní udûlované v âeské republice, Národní
cenu kvality, získala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s.

telefon: +420 775 904 110
e-mail: lambiservis@post.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONÒ A LODÎIÍ
Bezrámov˘ i rámov˘ systém 

LAMBI PLAST SERVIS s.r.o.
www.plast-servis.cz

15% sleva
na zasklení do konce února

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

pfiijmeme 
zahradníka/zahradnici
tel.: 737 475 290, 732 940 763
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Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

RD se zahradou a garáÏí,

po ãást. rekonstrukci 

o CP 815 m2 v Boskovicích.

Cena 5 400 000 Kã 

+ provize RK.

PENB ,,F”

Tel: 733 713 239

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov u âerné Hory
Hledáme na dvousmûnn˘ provoz:
• manipulaãního dûlníka
• smûnového mistra 

Nabízíme:
• zázemí silné firmy pÛsobící ve svém oboru jiÏ více jak 10 let    • zajímavé a motivující ohodnocení
• benefity: dotované stravování, u vybran˘ch pozic sluÏební vozidlo

Hledáme na jednosmûnn˘ provoz: 
• asistentku péãe o zákazníky                       
• provozního technika - údrÏbáfie   

BliÏ‰í informace o na‰í spoleãnosti a o námi nabízen˘ch pracovních pozicích najdete na www.atomo.cz, záloÏka volná místa nebo
na tel. ãísle 516 412 635, 775 564 997- pí. NároÏná. Email s Va‰ím Ïivotopisem zasílejte na adresu narozna@atomo.cz

V t˘dnu od 14. do 21. fiíjna 2018 se na
rájeckém gymnáziu uskuteãnilo první pro-
jektové a mezinárodní setkání zarámované
tématem MINIMALISMUS: Je zjednodu-
‰ování cestou pro na‰i planetu? Jde o novû
schválen˘ projekt v programu Erasmus+,
za kter˘m hledejme pfiedev‰ím Mgr.
Katefiinu Pernicovou z Gymnázia Rájec-
Jestfiebí, du‰i a hlavní koordinátorku.
Zahraniãními úãastníky jsou ·panûlé
(Sevilla), Nûmci (Hannover) a Francouzi
(Pau). Hlavními hrdiny projektu jsou sa-
mozfiejmû studenti ze ãtyfi spolupracují-
cích evropsk˘ch ‰kol. Cílem v‰ech v˘-
mûnn˘ch setkání v‰ak není jen fie‰ení úko-
lÛ dan˘ch tématem a rozvoj jazykov˘ch

pin tak, aby odev‰ad znûl jen oficiální jazyk
projektu, tedy angliãtina, si pod vedením
Mgr. Barbory Honzátkové vyzkou‰eli na-
pfiíklad tvofiit umûlecká díla z odpadkÛ.
Následnû nav‰tívili boskovick˘ obchÛdek
Bez obalu paní Filipové, kde po pfiedná‰ce
i ochutnávali, a v závûru t˘dne se jim dosta-
lo praktické ukázky z domácího vermikom-
postování. Pomysln˘m vrcholem pracovní
ãásti projektu pak byla v˘roba domácí kos-
metiky z kvalitních pfiírodních surovin do-
dan˘ch sponzorsky firmou Míãa a Hara‰ta.

Minimalismus v‰ak lze uplatnit i jinde,
nejen v ekologickém pfiístupu ke svûtu.
Ostatnû minimalistická filosofie vznikla
v umûní, a tak si na‰i i zahraniãní studenti
vyzkou‰eli minimalistickou fotografii a pro-
hlédli si údajnû nejuÏ‰í hotel v Evropû, kte-
r˘ je postaven podle plánÛ architekta
Fuchse v Brnû na âeské a jmenuje se Avion.
âe‰tí studenti na svém podílu v projektu
pracovali je‰tû pfied projektov˘m setkáním,
kdyÏ se snaÏili aplikovat klíãové minimalis-
tické pravidlo – ménû je více – ve sv˘ch
skfiíních, pokojících, toaletních a pracov-
ních stolcích a stolech. Své zku‰enosti a na-
byté znalosti vyfotografovali, nafilmovali,
sepsali a následnû shrnuli do dvacetiminuto-
vého, anglicky mluveného filmu (bez titul-
kÛ), kter˘ nasnímal Nicolas Bezdûk ve 
spolupráci s Adamem VaÀurou, Klárou
Jelínkovou a nûkolika dal‰ími spoluÏáky.

V˘sledek je k dispozici na YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=N4FkP
uAzIlA&feature=youtu.be.

Úspûch u studentÛ sklidila i náv‰tûva tzv.
treehouses (stromov˘ch domÛ) v oblasti
Babího lomu. Jde o názorn˘ pfiíklad úspor-
ného a souãasnû ekologického bydlení.
Treehouses obvykle fungují jako hotely, pro-
to dûkujeme LesÛm mûsta Brna za mimo-
fiádnou moÏnost prohlídky. Studenti i uãitelé
také bûhem mezinárodního projektového
t˘dne háãkovali ta‰ky, aby do nich v pátek
na Zelném trhu v Brnû bezobalovû nakoupi-
li. Zahraniãní uãitelé si uÏili i domácí pohos-
tinnosti na‰ich uãitelÛ, za coÏ patfií díky pfie-
dev‰ím Mgr. Milenû Míãové, ale nejen jí.
V pátek veãer se pak ve ‰kole odehrál roz-
luãkov˘ veãírek, kter˘ byl pln˘ domácích
dobrot a intenzivních emocí. Na tomto ve-
ãírku uÏ mohli v‰ichni úãastníci a jejich ro-
diny sledovat video projektového t˘dne -
https://www.youtube.com/watch?v=ME2G
AKFoEhE. Ná‰ student, Michal ·am‰ula, za
nû mûl potlesk ve stoje! V nedûli jsme se
s mil˘mi hosty rozlouãili, abychom se s nimi
opût setkali: na jafie 2019 v nûmeckém
Hannoveru, na podzim 2019 ve francouz-
ském Pau a na jafie roku 2020 v Seville.
Práce ani pfiátelství tak zdaleka nekonãí…

Text: Mgr. Petr Janãík, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s. 

Foto: archiv ‰koly

dovedností, ale i vzájemné poznání kultur-
ních a Ïivotních podmínek a odli‰ností.

Zahraniãní studenti v doprovodu sv˘ch 
uãitelÛ pfiicestovali do âeské republiky jiÏ
v nedûli 14. fiíjna ve veãerních hodinách.
Letecky, autobusem, vlakem. U nás je pfievza-
ly hostitelské rodiny ãesk˘ch studentÛ a od-
vezly si je k sobû domÛ, aby se o nû cel˘ t˘den
staraly. A staraly se dobfie, za coÏ patfií zejmé-
na rodiãÛm velké, opravdu velké podûkování.

Smyslem dvouletého projektu je nejen
zjistit, co je vlastnû minimalismus a v ja-
k˘ch oblastech jsou principy zjednodu‰ová-
ní a úspornosti uplatnitelné, ale i vyzkou‰et
si, jak minimalistické zásady fungují.
Studenti, rozdûlení do mezinárodních sku-

Náv‰tûva tzv. treehouses (stromov˘ch domÛ) v oblasti Babího lomu

Minimalismus jako Ïivotní projekt
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➨ Prodám slivovici – ‰vestka (53%). 
Cena 300 Kã/1 litr. Tel.: 607 507 157. 
➨ Prodám kuchyÀskou linku 
vãetnû nerez dfiezu a nové desky. Délka 180
cm, cena 2 700 Kã. Tel.: 606 931 795. 
➨ V Blansku - Tûchovû, 
v lokalitû „Na slunku” prodám stavební pozem-
ky pro v˘stavbu RD. V‰echny IS a pfiístupová
komunikace pfied pozemky. Tel.: 736 529 239. 
➨ Prodám prvorepublikovou vilu 4+1
v Kun‰tátû. Pozemek 952 m2, tel.: 605 022 928. 
➨ Prodám palivo SM, BO.
Cena 490Kã/prm. Tel.: 606 494 335.
➨ Prodám jídelní stÛl (ovál) a 4 Ïidle, 
bílá barva. Cena dohodou, tel.: 702 591 648.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám kameru JVC na kazety 
za 2 500 Kã + rÛzné doplÀky, nacenûné zvlá‰È.
Tel.: 777 450 543.
➨ Prodám magnetofonové pásky 
za 50 a 60 Kã/kus. Tel.: 777 450 543. 
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám staroÏitn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
tel.: 606 397 488.
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
moÏno i s poráÏkou, tel.: 704 449 608.
➨ Prodám kvalitní jablka Gloster a Ontario
z domácího sadu. Vût‰í mnoÏství pfiivezu, tel.:
603 945 673.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz televizor zn. Panasonic, 
úhlopfiíãka 98 cm. Tel.: 728 480 686.

DARUJI

➨ Kdo daruje nebo levnû prodá men‰í sánû
pro jednu, max. dvû osoby? Tel.: 606 931 795. 
➨ Hledám paní  na obãasné pohlídání 
maminky v Blansku. Info na tel.: 720 182 897.
➨ Hledám pronájem zahrady Blansko 
a blízké okolí. Chata a pfiípadná elektrická pfií-
pojka vítána, nejlépe dlouhodob˘ pronájem.
Cena dohodou. Tel: 733 670 455.
➨ Vymûním byt v OV 2+1 
po celkové rekonstrukci v Boskovicích za byt
3+1 v Boskovicích ve zv˘‰eném pfiízemí. Tel.:
775 991 148. 
➨ Hledám pomocnici do domácnosti, 
2x t˘dnû – jen z Boskovic. Tel.: 604 667 186. 
➨ Naléhavû hledáme podnájem v Blansku
nebo blízkém okolí. 2+1-2+kk max. do 11 000
Kã vãetnû poplatkÛ. Jen ãásteãnû vybaven˘ ne-
bo bez. Jsme bezproblémoví dva dospûlí pra-
cující se synem 14 let. Tel.: 732 192 531.
➨ MuÏ 56 rokÛ hledá práci. 
Jsem drÏitelem prÛkazu OZZ. Blansko a nejbliÏ-
‰í okolí.  Prosím nabídnûte. Tel.: 732 192 531.

HLEDÁM

➨ 65/170 zaji‰tûn˘ dÛchodce 
rád pozná Ïenu do 60ti let. Samota tíÏí a dvûma
je líp neÏ jednomu. Odepí‰i v‰em, jen SMS,
731 378 170. 
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy, s dcerou 13 a více let.
Tel.: 777 450 543.
➨ Vdova 175/67 rokÛ hledá 
vy‰‰ího pfiítele k váÏnému seznámení do 70 ro-
kÛ, kter˘ také nechce b˘t sám, Blanensko. Tel.:
724 836 518. 
➨ Hledám ‰tíhlou Ïenu z Blanska 
pro váÏn˘ vztah, vûk 70 i více let. Tel.: 720 141 133.
➨ MuÏ 66 let, bez závazkÛ, nekufiák, 
hledá Ïenu 60 – 70 rokÛ, blond vdovu stfiední
postavy bez závazkÛ. Tel.: 606 861 556.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím staré filmové plakáty, 
ale i dal‰í druhy plakátÛ (divadelní, v˘stavní, re-
klamní apod.). V‰e pouze z období 1900-1990.
Tel.: 775 246 824. Klidnû pi‰te SMS, zavolám
zpût. Dûkuji.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat,
MT, TK atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte
prosím, dûkuji. Tel.: 731 487 850.
➨ Koupím li‰tovou / bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru
se seãením. Koupím i po‰kozené nebo nekom-
pletní. Dûkuji, tel.: 731 487 850.
➨ Koupím kmen ofie‰áku, 
sám si i pokácím vhodn˘ na pofiez. Tel.: 601
179 530.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

VZPOMÍNKA
Dne 9. 2. 2019 to byly tfii roky, 

co nám ode‰el pan Eduard ·enkefiík z Blanska, 
b˘val˘ fotbalista a také rybáfi. 

Vûnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manÏelka. 

VZPOMÍNKA
Dne 11. 2. 2019 jsme si pfiipomnûli 

první smutné v˘roãí úmrtí manÏela, tatínka, 
dûdeãka, kamaráda

pana Vladimíra Tlamky z Boskovic.

Stále vzpomíná rodina a pfiátelé.

VZPOMÍNKA
Ode‰el jsi, ale místo v na‰ich srdcích Ti bude náleÏet navûky.

Dne 9. 2. 2019 by se doÏil 91 rokÛ 
pan Josef Vyskoãil z Blanska.

Kdo jste jej znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Vzpomíná manÏelka a dcera s rodinou.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 1. února 2019 oslavil 

krásné Ïivotní jubileum 90 let 
pan Miroslav Starycha 

z Blanska.

Narodil se v Blansku, zde také vychodil
základní ‰kolu a dál pokraãoval ve stu-
diu v Brnû na První státní prÛmyslové
‰kole, kde roku 1947 odmaturoval s vy-
znamenáním. Je‰tû téhoÏ roku nastoupil
jako konstruktér do podniku Metra
Blansko. âasem zaãal pracovat ve „v˘-
zkumáku Metry”, kde za své pracovní
nasazení a úspûchy získal ocenûní „Za
vynikající práci”, které udûloval prezident âeskoslovenské republiky.
Cel˘ Ïivot se zajímal o vûdu, techniku a historii. Pfiispíval do regionál-
ních novin, publikoval v závodním ãasopise Metry Blansko, zajímal se
o vlastivûdu, spolupracoval s krouÏkem Klubu mlad˘ch ãtenáfiÛ pfii Z·
Dvorská. Spoleãnû s Ing. Blahomilem Grundou napsal Miroslav
Starycha knihu o Ïivotû zakladatele Metry Blansko Ing. Erichu
Rouãkovi. Kniha má název Îivot a dílo „moravského Edisona”, vyda-
lo ji Technické muzeum v Brnû a získala zvlá‰tní ocenûní v Národní
soutûÏi muzeí – Gloria musaealis.

Byl dlouholet˘m ãlenem spoleãnosti SPRIMT, kde spoleãnû s kolegy
vytvofiili unikátní sbírku mûfiících pfiístrojÛ. Spoleãnost SPRIMT celou
sbírku vûnovala Muzeu mûsta Blanska.

V souãasné dobû Ïije pan Starycha u dcery v Doubravici nad Svitavou. 

V‰echno nejlep‰í k Ïivotnímu jubileu, hlavnû zdraví a spokojenost
pfiejí dcery Xavera, Ludmila a Mirka s rodinami.

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

Chcete vymûnit Vá‰ 
stávající vÛz za novûj‰í?

Ráda Vám pomohu.
Volejte 775 731 779

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 
údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz

tel.: 777 072 947

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

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

více zpráv na
www.listyregionu.cz
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Vnitfiní pohled na hfii‰tû  

Zápis do Z· Erbenova v Blansku v roce 2015

Sportovní hala Svitávka

Stolní tenis

Posilovna

Sport bar (K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

Zveme Vás k náv‰tûvû nového sportovního zafiízení do Svitávky. Nabízíme hfii‰tû o rozmûru 40 x 20 m
s v˘‰kou 9 m, kde je moÏné hrát florbal, futsal, tenis, volejbal, kolovou, badminton, nohejbal atd. Mal˘ sál
je vybaven 3 stoly na stolní tenis. Souãástí haly je i modernû vybavená posilovna a Sport bar. Halu lze vyuÏít
i na celodenní akce: turnaje, firemní akce atd. Více: www.halasvitavka.cz nebo tel.: 724 097 622

KdyÏ jsme v listopadu 2017
poprvé zvali na akci, o které
v‰ichni vûdûli jen to, Ïe se set-
kají s trojicí hostÛ se zajímav˘m
povoláním nebo koníãkem, ne-
tu‰il nikdo z nás, kolik mil˘ch,
krásn˘ch a zajímav˘ch setkání
nás v rámci této akce ãeká. Za
více neÏ rok na akci zavítala té-
mûfi padesátka hostÛ. 

Ten dûlá to a ten zas tohle... 

Termíny zápisÛ 
do Z· a M·

Letos jsme se poprvé se‰li 30. ledna.
Akce probíhala tak, jak je zvykem. Hosté
Renata, RosÈa a manÏelé Lada a Radek by-
li pro zaãátek jako vÏdy tro‰ku anonymní.
Úkolem pfiítomn˘ch bylo za pomoci nápo-

S vedením blanensk˘ch ‰kol ozna-
mujeme termíny zápisu k pfiijetí do 1.
roãníkÛ základních ‰kol a podání pfii-
hlá‰ek k pfied‰kolnímu vzdûlávání.  

Termín zápisu do Z·: úter˘ 9. 4.
2019 v dobû od 14:00 do 17:00 hodin,
náhradní termín ve stfiedu 10. 4. 2019
v dobû od 14:00 do 16:00 hodin.

Termín zápisu do M·: ãtvrtek 2. 5.
2019 v dobû od 9:00 do 16:00 hodin,
M· v Dolní Lhotû od 13:00 do 16:00
hodin.

MÚ Blansko - odbor ‰kolství, kultury, 
mládeÏe a tûlov˘chovy

Foto: RePo

vûdy a kladení otázek zjistit, co hosté dû-
lají, nebo jakého provozují koníãka.
Tentokrát byla nápovûda asi jednoduchá,
protoÏe v‰echny hosty odhalili náv‰tûvníci
akce za chvilku. Paní Renata nás seznámi-
la s prací vydavatele ListÛ regionÛ, pan
RosÈa vyprávûl o tom, co ãeká uchazeãe
o práci u Policie âR a manÏelé Lada
a Radek nám pfiipomnûli dobu, kdy jsme
nav‰tûvovali hodiny taneãních, poradili,
jak se pfiipravit na ples a na závûr nechy-
bûla ukázka jejich taneãního umûní. 

Hodina a pÛl utekla v pfiíjemné atmo-
sféfie hodnû rychle, ale ani v únoru nebude
pozvání na dal‰í setkání chybût. Dûkuji
v‰em hostÛm, ktefií nûkdy mezi nás zavíta-
li. A 28. února se tû‰ím na vidûnou... 

Text: Jitka Králíãková, 
fieditelka MKS Adamov

Foto: Eva Králíãková
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Spoleãnost ELIM zaji‰Èuje
aktivity pro dûti a mládeÏ
Podafií se získat prostory b˘valého

klubu FABRIKA?

Zajímavá v˘stava 
v Chrudichromech

Historie ELIMU sahá do roku 2006;
pÛvodnû se jednalo o klubovou ãinnost
spojenou s divadelním spolkem a pofiá-
dáním letních campÛ. V roce 2011 
uspofiádal ELIM multiÏánrov˘ festival
LetFest, zamûfien˘ na dûti a mladé, kte-
r˘m zaãaly prázdniny.  Akce se setkala
s pfiízniv˘m ohlasem a pofiadatelé se
pustili do dal‰í práce - trvalého organi-

zování volnoãasov˘ch aktivit dûtí
a mládeÏe. Vznikla nezisková spoleã-
nost ELIM Letovice, o.p.s., která bû-
hem pÛsobení na Letovicku (a nyní
i v Boskovicích) získala mnoho uznání
za svou prospû‰nou práci. MÚ
v Letovicích podporuje ãinnost ELI-
MU jiÏ fiadu let a napfiíklad senátorka
Ing. Vítková nejen vysoko hodnotí
práci této spoleãnosti, ale vûnovala jí
i osobní pfiíspûvek. Co je ale hlavní -
roste poãet dûtí, které se zapojují do
ãinnosti ELIMU, coÏ svûdãí o tom,
Ïe nabízená forma aktivit je pro nû
zajímavá. ¤editelem spoleãnosti je
Pavel Kratochvíl, kterého jsem se ze-
ptal: 

Pane Kratochvíle, mÛÏete struãnû
popsat jaké pravidelné nebo jednorá-
zové akce pro dûti a mladé pofiádáte?

V Letovicích a v Boskovicích máme
klubovny, které jsou kaÏd˘ t˘den otevfie-
ny dva dny v odpoledních hodinách; v˘-
bava (ping-pong, stolní fotbal, kuleãník
a dal‰í hry) umoÏÀuje zde trávit voln˘
ãas i v pfiípadû nepfiíznivého poãasí.
Nabízíme moÏnost úãastnit se tfieba v˘-
uky angliãtiny zábavnou formou s rodi-
lou mluvãí, rÛzn˘ch, pro dûti zajíma-
v˘ch pfiedná‰ek a besed. To samozfiejmû
není v‰e - pofiádáme v˘lety, závody na
kolech, dobrodruÏné pfiespávací akce,
turnaje, letní tábory a vlastnû v‰e, co se
nám podafií spoleãnû s dûtmi vymyslet.
Tento projekt naz˘váme „Plán B” a je
urãen pro dûti a mladé od 7 do 20 let; pro
ty, ktefií nechtûjí sedût sami doma u po-

ãítaãe, nebo se jen tak poflakovat po
mûstû. Dûti k nám mohou pfiicházet i od-
cházet zcela libovolnû, úãast je naprosto
dobrovolná.

Realizujeme dal‰í projekty:
„Zdravá mládeÏ” - pfiedná‰ky pro

Ïáky základních a stfiedních ‰kol na
téma vztahy v rodinû i kolektivu, se-
xualita, ‰ikana, koufiení a jiné závis-
losti, Facebook a dal‰í sociální sítû.

„Ateliér Agapé” - volnoãasové ak-
tivity pro dospûlé zdravotnû znev˘-
hodnûné osoby. Dále je to jiÏ zmínûn˘
multiÏánrov˘ festival LetFest a pod-
porujeme i zahraniãní mise; na‰e dûti
se skládají drobn˘mi pfiíspûvky na 
pomoc konkrétním kamarádÛm v roz-
vojov˘ch zemích.

To je znaãnû ‰irok˘ zábûr ãinností;
kolik máte zamûstnancÛ a jak jste fi-
nancováni? 

Jsme jen dva trvale placení za-
mûstnanci, ale pomáhá nám fiada
dobrovolníkÛ. Máme pronajat˘ ob-
jekt v Letovicích na âeskobratrské
ulici a v Boskovicích v b˘valé disko-
téce Maják. Vût‰ina finanãních pro-
stfiedkÛ pochází z darÛ sponzorÛ, ale
napfiíklad pfiedná‰ková ãinnost získá-
vá nadaãní pfiíspûvky. Nejvût‰ími
sponzory jsou právû dobrovolníci,
ktefií práci s dûtmi vûnují mnoho své-
ho volného ãasu. Dále máme systém
takzvan˘ch polovedoucích, coÏ jsou
star‰í dûti, které zde jiÏ získaly zku-
‰enosti a pomáhají s organizací
v klubech. 

V souãasnosti se snaÏíte získat
prostfiedky na zakoupení objektu b˘-
valé diskotéky Fabrika v Letovicích;
jaké máte s touto nemovitostí plány?

Jedná se o to, abychom mohli ãin-
nost provozovat ve vlastních prosto-
rách, dostateãnû velk˘ch pro na‰e po-
tfieby; a to objekt Fabriky splÀuje. Ze
stávajícího Sportbaru chceme vytvofiit
nealko bar pro setkávání teenagerÛ,
v dal‰í ãásti bychom rádi postupnû
vybudovali (kromû místa pro samot-
nou klubovou ãinnost) workoutovou
tûlocviãnu, hudební zku‰ebnu a tfieba
i prostor pro dal‰í akce pro ‰irokou
vefiejnost. V blízkosti Fabriky je ska-
tepark, kter˘ je v souãasnosti místem
s nedobrou povûstí; chceme pfiispût
k navrácení pÛvodní funkce této loka-
lity - tedy bezpeãného místa pro spor-
tovní vyÏití mlad˘ch. 

Vyhlásili jste sbírku pro získání
Fabriky, o jakou ãástku se jedná?

Cena nemovitosti je cca 5,5 mil.

Kã. Co se t˘ká nutn˘ch oprav a vyba-
vení, pak poãítáme s v˘raznou svépo-
mocí; máme jiÏ zku‰enosti s úprava-
mi v boskovickém klubu Maják.
Právû tam jsme zjistili, Ïe pokud se
na‰i mladí aktivnû zapojují do práce
na budování a opravách, velmi pro-
spû‰nû se to projevuje na jejich bu-
doucím pfiístupu ke spoleãnému ma-
jetku. 

Pfiispût do sbírky mÛÏe kdokoliv,
máme zaloÏen transparentní úãet
u Fio banky: 2101535302/2010.
Mnoho podrobností o na‰í ãinnosti
najdou zájemci na stránkách www.e-
lim-letovice.cz, informace o projektu
Fabrika pro ELIM jsou na webov˘ch
stránkách www.fabrikaproelim.cz,
pfiípadnû je moÏno zavolat na telefon
739 324 416.

Pane Kratochvíle, dûkuji za rozho-
vor a pfieji Vám hodnû úspûchÛ ve
Va‰i zásluÏné práci.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Elimu

V sobotu druhého druh˘ ve dvû ho-
diny odpoledne zaãala v˘stava „50 let
ma‰karních prÛvodÛ v Chrudichro-
mech”, kterou pofiádá spolek Chrudi-
chromsk˘ ‰ípek. 

Na vystaven˘ch fotografiích je vi-
dût nejen v˘voj ve v˘tvarném pojetí
masek, ale i zmûny ve vzhledu obce
a jejích obyvatel. 

Kromû fotek náv‰tûvníky zaujaly
také ukázky ma‰karních kost˘mÛ.
Zatímco dfiíve v masopustním prÛvo-

du pfievaÏovali ‰a‰ci, kuchafii,
Karkulky, vodníci a kominíci, postu-
pem let pfiib˘valo stra‰ideln˘ch ma-
sek – ãarodûjnice, upífii, ãerti.
Oblíbené zaãaly b˘t i masky zvífiátek. 

Prohlídku v˘stavy zpestfiily soutûÏe
nazvané Ostatkov˘ trojboj, ve kter˘ch
nemohly chybût koblihy a masky.
Pobavili se v‰ichni, i ti co nesoutûÏili.

Za Chrudichromsk˘ ‰ípek 
Radomíra Mûkutová a Iva Unãovská

Foto: Radka Mûkutová

Pavel Kratochvíl, fieditel ELIMU

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

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

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY*  MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA*  THAJSKO*  VIETNAM*  ZANZIBAR aj
LÉTO – VYUÎIJTE VâAS = v˘bûr hotelÛ, záloha jen 1.500Kã!   

DÍTù 12/15 LET ZCELA ZDARMA nebo SLEVY AÎ 47% aj.!!!
LETY Z BRNA: BULHARSKO, â. HORA, EGYPT, KALÁBRIE, 

MALLORCA, ¤ECKÉ OSTROVY, S. KYPR, TUNISKO, TURECKO
POBYTOVù-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V âR, EVROPOU I EXOTIKOU

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA*AMERICATOURS*BLUESTYLE*BRENNA*
âEDOK*EXIM*ESO* FIRO* FISCHER*NECKERMANN*
NEV-DAMA*RIVIERA*TRAVEL2002*VICTORIA*VTT AJ.
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Podle plánÛ profesora Siegfrieda
Marcuse ho vyrobili ve firmû Märky,
Bromovsk˘ & Schulz v Adamovû
a mÛÏete ho vidût v publikaci Historie
Adamova a jeho strojíren v obrazech
1. Zhlédnete zde i chladicí zafiízení, 

kter˘mi adamov‰tí na zaãátku 20. sto-
letí vybavili Rakousko-Uherskou 
flotilu bitevních lodí.  Uvidíte také lo-
komotivy fiady 423.0, kter˘ch byl
Adamov nejvût‰ím dodavatelem pro
âSD. Seznámíte se i se zbrojní v˘ro-
bou 20. století, s ofsetov˘mi tiskov˘mi
stroji, ãerpací technikou pro v˘dej po-
honn˘ch hmot i s mnoha dal‰ími 
v˘robky. Neoddûlitelnou souãástí pub-
likace jsou historické obrázky a foto-
grafie Adamova v prÛbûhu témûfi dvou
století. Vût‰ina fotografií, kter˘ch je
zde pfies 600, nebyla nikdy publiková-
na. Knihu ve velkém reprezentativním
provedení je moÏno zakoupit v poklad-
nû Mûstského úfiadu v Adamovû,
v Mûstském kulturním stfiedisku
v Adamovû a v Blanenské informaãní
kanceláfii Blanka.

Text: PhDr. Jaroslav Budi‰

První automobil na svûtû se ãtyfidob˘m spalova-
cím motorem byl vyroben v Adamovû v roce 1889

Fotografie Marcusova vozu Foto: archiv autora

Franz Richter – Celkov˘ pohled na
Adamov, 1828

Foto: Moravská galerie v Brnû

P¤IJëTE SE PORADIT
Odborné poradenství v na‰í lékárnû.
Domluvte si zdarma konzultaci v na‰í lékárnû 
nebo na telefonu 516 491 267.
Nabízíme odborné poradenství garantované 
âeskou lékárnickou komorou.

Lékové konzultace
- jak správnû uÏívat léky, neÏádoucí úãinky, vzájemné ovlivÀování 

lékÛ, nevhodné potraviny pfii léãbû

Podpora ve sniÏování nadváhy
- zásady zdravého a bezpeãného sniÏování nadváhy, individuální
plány pro zmûnu Ïivotního stylu

Odvykání koufiení
- individuální plán odvykání koufiení, jak pfiekonat abstinenãní 

pfiíznaky, vyuÏitím odborné pomoci se úspû‰nost zvy‰uje o 30 %!

Hojení ran 
- prevence a pouÏívání koÏních ochrann˘ch krémÛ, o‰etfiení drobn˘ch

poranûní, péãe o pooperaãní jizvy, vyuÏití oplachov˘ch roztokÛ 

Lékárna Masarykovo námûstí Boskovice Lékárna Nemocnice Boskovice
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âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a fotografie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

Dnem 31. 1. 2019 konãí v âeské republice platnost dálniãních známek na rok 2018 a od 1. 2. 2019 je tfieba mít na motorov˘ch
vozidlech do 3,5 tuny s nejménû ãtyfimi koly pfii uÏívání zpoplatnûn˘ch úsekÛ dálnic vylepenu dálniãní známku na rok 2019. 

Ilustraãní foto

Pro více informací pi‰te na info-stomatologieletovice@seznam.cz,
pfiíp. telefon: 792 325 591.

Do novû otevfieného, modernû vybaveného
stomatologického centra v Letovicích 

pfiijmeme dentální hygienistku 
na ãásteãn˘ úvazek.

Cena dálniãních známek na rok
2019 zÛstává stejná jako v pfiedcho-
zích letech – za roãní kupón je to 
1 500 Kã, za mûsíãní 440 Kã a za dese-
tidenní 310 Kã. Mûní se pouze prvky
zabezpeãení proti padûlání a grafická
podoba známek. Platnost roãních dál-
niãních známek na rok 2019 zaãala jiÏ
1. 12. 2018 a skonãí 31. 1. 2020.

Dálniãní známky lze zakoupit
v provozovnách âeské po‰ty, na vût-
‰inû benzinov˘ch ãerpacích stanic,
vybran˘ch novinov˘ch stáncích ãi
obchodech (seznam oficiálních 
prodejních míst je dostupn˘ na webo-
v˘ch stránkách Státního fondu 
dopravní infrastruktury v odkaze:
<http://www.sfdi.cz/dalnicni-kupo-
ny/dalnicni-kupony-2018/seznam-
prodejnich-mist/>). 

Zpoplatnûné úseky dálnic jsou na
zaãátku oznaãeny dopravní znaãkou
„Dálnice” (ã. IZ 1a) a na konci znaã-

kou „Konec dálnice” (ã. IZ 1b). Úse-
ky dálnic, které lze uÏít i bez vylepe-
né dálniãní známky, jsou oznaãeny
dopravní znaãkou „Dálnice” s dodat-
kovou tabulkou „Bez ãasového 
poplatku” (ã. E 11a), která zachycuje
symbol pfie‰krtnuté dálniãní známky.
Nezpoplatnûné úseky dálnic slouÏí
pfiedev‰ím jako obchvaty velk˘ch
mûst a od 1. 1. 2019 ke stávajícím 
úsekÛm pfiibyly dal‰í tfii zcela nové,
a to dva v okolí Hradce Králové na
dálnicích D11 a dokonãeném úseku
dálnice D35 a jeden u Fr˘dku-Místku
na dálnici D48. V souãasnosti je tak
v âeské republice celkem 199 km ne-
zpoplatnûn˘ch úsekÛ dálnic.

Kontrolu dodrÏování povinnosti
mít vylepenu dálniãní známku na zpo-
platnûn˘ch úsecích dálnic mÛÏe pro-
vádût jak Policie âR, tak Celní správa
âR. MotoristÛm, ktefií tuto povinnost
nedodrÏí, hrozí na místû uloÏení blo-

kové pokuty do 5 000 Kã a ve správ-
ním fiízení aÏ do v˘‰e 100 000 Kã.

Do budoucna plánuje Ministerstvo
dopravy zavést elektronické dálniãní
zámky, jako je tomu jiÏ nyní napfi.

v Rakousku nebo na Slovensku.
Jejich zavedení se v‰ak v âeské re-
publice stále odsouvá a poslední avi-
zovan˘ termín je rok 2021.

Text: Ing. Jaroslav Parma

Ve stfiedu 16. ledna se konala ve
Svitávce na námûstí Svobody u ka‰-
ny malá pietní pfiipomínka 50. v˘roãí
mimofiádného ãinu Jana Palacha.
Úãastníci uctili památku minutou ti-
cha, poloÏením kvûtin a zapálením

svíãek. Zaznûlo i nûkolik slov o v˘-
znamu Palachova poselství v dne‰ní
dobû. Na závûr pfiítomní pamûtníci
zavzpomínali, jak tuto událost tehdy
proÏívali. 

Text a foto: Marcela Holasová

Informace k dálniãním známkám na rok 2019

Pietní akt ve Svitávce

OBEC VRANOVÁ vyhla‰uje v˘bûrové fiízení

na pronájem obecního pohostinství,
se zaãátkem pronájmu IHNED 

Podrobnosti sdûlíme na tel. ãísle 724 005 892.
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