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Hyundai Accent 1.4
r. v. 2004, koupen nový v ČR, 

STK 9/2022, nehavarovaný, servisní 
knížka, 177 000 km, klima, 9/20 nové 

zimní pneu, brzdové destičky, 
tlumiče, světlomety, výměna 

oleje, filtrů. Letní pneu se vzorkem, 
centrální zamykání, posilovač. 

Co bychom měli dopřát svému tělu na podzim

	 Nastává	 podzim	 a	 s	 ním	 přichází	
vítr	a	déš.	Tělo	potřebuje	více	zahří-
vacích	substancí,	a	tak	mu	udělá	dobře	
teplá	 strava	 pikantní	 chuti.	 Ke	 slovu	
přichází	 letošní	cibule	a	česnek	v	 sy-	
rovém	stavu,	pepř,	chilli	či	zázvor,	kte-
ré	ocení	zejména	plíce.	Jídlo	by	mělo	
obsahovat	 kořenovou	 zeleninu,	 jako	
mrkev,	 pastinák,	 celer,	 ale	 třeba	 taky	
kořen	 pampelišky	 či	 černý	 kořen.	 To	
vše	 potěší	 zejména	 naše	 střeva.	 Pro-

spějeme	jim	také	dostatkem	vlákniny,	
např.	 přidáváním	 ovesných,	 ječ-

ných,	či	 žitných	vloček	do	ka-	
ší,	 karbenátků	 nebo	 polévek.	
Čas	je	taky	na	knedlíky,	kte-	
ré	 můžeme	 zvládnout	 vyro-	
bit	 třeba	 z	 celozrnné	 špal-	

dové	 mouky	 nebo	 jáhel		
a	 k	 nim	 si	 dát	 třeba	
koprovou	 omáčku.	
V	 čase	 babího	 léta,	

v	teplých	dnech	může-
me	 potěšit	 svůj	 žaludek	

sladkou	 chutí	 knedlíků	
třeba	se	švestkami	a	má-
kem.	 Použít	 můžeme	 na	

oslazení	 některý	 z	 obilných	
sirupů	 nebo	 jemně	 namletý	 třti-

nový	cukr.	Vyloupané	konopné	semín-
ko	 nás	 překvapí	 jako	 doplněk	 svou	
oříškovou	chutí	 a	můžeme	si	 jím	po-	
sypat	třeba	puding	nebo	obilnou	kaši.	
Je	bohaté	na	nenasycené	mastné	kyse-
liny,	vitamíny	i	minerály.	Pokud	se	ale	
necítíme	dobře,	jsme	nachlazení,	měli	
bychom	se	cukru	i	v	přírodní	podobě	
vyhnout	a	udržovat	svou	stravu	v	zá-	
sadotvorném	 módu,	 čehož	 docílíme	
především	 zeleninou	 a	 bylinkovými	
čaji.	Tam	se	k	sladké	chuti	dostaneme	
třeba	 pomocí	 dušené	 mrkve	 či	 dýně	

hokaidó,	 která	 je	 úžasná	 nejen	 svým	
působením	 na	 žaludek	 a	 slinivku,		
ale	 také	 má	 vliv	 na	 správnou	 funkci	
ledvin.	V	čase	zimy	a	nachlazení,	ze-
jména	s	působením	coronaviru	může-
me	 pro	 sebe	 objevit	 skvělý	 tužebník	
jilmový,	 který	 bývá	 součástí	 proti-
chřipkových	 čajů.	 Obsahuje	 podobně	
jako	 kůra	 vrby	 látky,	 které	 najdeme	
třeba	 v	 paralenu.	 Tužebník	 dokáže		
snížit	 teplotu	 a	 spolu	 s	 tymiánem,	 lí-
pou	či	bezem	je	skvělým	antivirovým	
nápojem.	Také	udělá	 tělu	 službu	 tím,	

že	proplachuje	vše	od	usazenin	a	kdo	
má	problémy	s	klouby	ocení	při	dlou-
hodobém	 pití	 jeho	 pročišující	 účin-	
ky.	 Sama	 si	 ho	 míchám	 ještě	 občas		
i	 s	vřesem	či	vrbovkou	nebo	zlatobý-
lem,	takže	ledviny	jásají,	protože	tyto	
tři	bylinky	mají	velmi	rády.	Vřes	také	
dokáže	čistit	velmi	dobře	tělo	od	růz-
ných	 metabolických	 zbytků	 a	 je	 jed-
ním	ze	skvělých	pomocníků	třeba	i	při	
borelióze.

Text: Markéta Laura Vladíková
Foto: Renata Kuncová Polická
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Zámečník

Svářeč
Obsluha CNC strojů a center
Programátor CNC strojů 

Na základě zvyšující se poptávky po našich produktech a zejména z důvodu zahájení
výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.kucerova@itab.com. 

Pracovník montáže pokladních boxů

Pracovník kvality - kontrolor
Pracovník balení a expedice

Lakýrník - vedoucí směny
Skladník
Servisní technik

(laser, ohraňovací centra)
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Charita Blansko opět zavádí 
nepřetržitý provoz Noclehárny

	 V	 Noclehárně	 pro	 muže	 Blansko	
můžou	od	pátku	16.	října	muži	bez	do-
mova	trávit	nejen	noci,	ale	pobývat	v	ní	
i	přes	den.	Tímto	krokem	chce	Charita	
Blansko	omezit	pohyb	lidí	bez	domova	
po	městě	a	eliminovat	tak	přenos	náka-
zy	koronavirem	u	klientů	i	veřejnosti.	
	 „Tímto	 rozhodnutím	 na	 sebe	 bere-
me	velkou	zodpovědnost.	 Jsme	si	vě-
domi	 toho,	 že	 v	 případě	 pozitivního	
nálezu	 infekce	 koronaviru	 by	 šlo	 do	
karantény	celé	zařízení	včetně	našich	
zaměstnanců	z	vícero	služeb,	kteří	se	
na	 nepřetržitém	 provozu	 podílejí.	 Na	
možné	komplikace	se	však	připravuje-
me	 a	 vše	 konzultujeme	 s	 blanenskou	

hygienou,“	 říká	 ředitel	 Charity	 Blan-
sko	Pavel	Kolmačka	s	tím,	že	k	nepře-
tržitému	 provozu	 noclehárny	 přistou-
pili	po	dohodě	s	městem	Blanskem.
	 Noclehárna	pro	muže	Blansko	takto	
fungovala	už	na	jaře,	kdy	ji	v	nouzovém	
stavu	otevřela	Charita	Blansko	v	24ho-
dinovém	režimu	po	dobu	dvou	měsíců	
jako	 jedinou	obdobnou	službu	v	 Jiho-
moravském	kraji.	Podle	vedoucího	noc-
lehárny	Jiřího	Papiže	se	tehdy	nonstop	
provoz	 v	 noclehárně	 osvědčil.	 „Muži		
z	noclehárny	odcházeli	 jen	na	nezbyt-	
né	nákupy,	vyřizování	na	úřadech,	pří-
padně	na	základě	potvrzení	zaměstna-
vatele	do	práce,“	doplňuje	Jiří	Papiž.
	 Na	noclehárně	platí	už	od	jara	zvý-
šená	 hygienická	 opatření.	 I	 nyní	 v	 ní	
budou	 muži	 bez	 domova	 pobývat	 za	
přísných	 hygienických	 podmínek.	
„Všichni	klienti	budou	povinně	v	noc-
lehárně	 i	 v	 přilehlých	 prostorách	 no-	
sit	 roušky,	 nebudou	 tvořit	 skupinky		
a	z	noclehárny	můžou	odejít	jen	ve	vy-
mezené	 době,“	 upřesňuje	 podmínky	
pobytu	vedoucí	noclehárny	Papiž.	
	 Hygienická	 opatření	 se	 týkají	 také	
zvýšené	 hygieny	 klientů,	 pracovníků,	

užívání	jen	vlastního	nádobí	i	pravidel-
ného	dezinfikování	společných	prostor.	
„Navíc	 klientům	 měříme	 několikrát	
denně	teplotu	bezdotykovým	teplomě-
rem.	 V	 případě,	 že	 bychom	 u	 někoho	
zaznamenali	projevy	infekce	koronavi-
ru,	uděláme	další	opatření	pro	zameze-
ní	šíření	nemoci,“	dodává	vedoucí	Jiří	
Papiž.

	 „Nepřetržitý	provoz	v	tomto	okamži-
ku	plánujeme	od	pátku	16.	října	po	dobu	
nouzového	stavu.	Podle	aktuální	situace	
bychom	uvažovali	o	jeho	prodloužení,“	
doplňuje	 ředitel	 Charity	 Blansko	 Pavel	
Kolmačka.

Text: Vladěna Jarůšková
Foto: archiv Charita Blansko
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Pojte s námi za poznáním!
AKCE PŘESUNUTA na JARO 2021

	 Kam?	 No	 přece	 do	 Boskovic,	
města	 s	 bohatou	 historií,	 četnými	
památkami	 a	 úchvatnými	 příběhy.	
Kdy?	No	vlastně	kdykoliv,	až	nám	
to	situace	v	zemi	dovolí.	Stačí	kon-
taktovat	 Městské	 informační	 stře-
disko	 Boskovice	 a	 domluvit	 si	 ně-
který	 z	 nabízených	 prohlídkových	
okruhů.	 Prohlídka	 boskovického	
historického	 centra	 je	 velmi	 vhod-
nou	 alternativou	 pro	 aktivní	 oby-	
vatele	 či	 návštěvníky	 Boskovic,	
kteří	se	v	omezeném	počtu	a	v	ne-
náročném	 terénu	 mohou	 seznámit	
se	zajímavostmi	našeho	města.
	 MIS	 Boskovice	 má	 pro	 vás	 při-
praveno	 několik	 základních	 pro-
hlídkových	 okruhů,	 které	 ovšem		
lze	 podle	 přání	 různě	 kombinovat		
a	 propojovat.	 Nejstarší	 a	 nejvyhle-
dávanější	z	průvodcovských	služeb	
jsou	 komentované	 prohlídky	 bos-	
kovického	 židovského	 ghetta.	 Mo-
mentálně	je	sice	uzavřena	synagoga	
i	židovský	obecní	dům,	avšak	pro-
cházka	židovskou	čtvrtí	s	výkladem	
o	pozoruhodných	objektech	a	fasci-

Kostel sv. Jakuba Staršího

Kašna na náměstí

nujících	lidských	osu-
dech	dokáže	i	s	tímto	
omezením	přinést	ne-
zapomenutelný	 záži-
tek.	 Trasa	 je	 oboha-	
cena	 i	 za	 stávajících	
podmínek	 o	 prohlíd-
ku	Minigalerie	Zwic-
ker	 a	 unikátní	 rituál-	
ní	 lázně	 mikve,	 lze	
domluvit	 i	 návštěvu	
židovského	 hřbitova	
(mimo	 sezónu	 uza-
vřen)	včetně	židovské	
obřadní	síně,	tzv.	ohe-
lu,	 která	 je	 přístupná	
pouze	s	průvodcem.
	 	 Komentované	 pro-
hlídky	kostela	sv.	Ja-
kuba	Staršího	pořádá	
MIS	Boskovic	jíž	tře-
tím	rokem.	Letos	byl	
zvláštní	 akcent	polo-
žen	 na	 dvě	 výročí,	
která	 s	 touto	 pozdně	
gotickou	 památkou	

souvisejí.	Především	bylo	připomí-
náno	 500	 let,	 která	 uplynula	 od	
úmrtí	 Ladislava	 z	 Boskovic,	 jed-	
noho	 z	 nejvýznamnějších	 předsta-
vitelů	 této	 moravské	 šlechty,	 který	
společně	 se	 svojí	manželkou	Mag-
dalenou	 Trčkovou	 z	 Dubé	 byl	 sta-
vebníkem	 boskovického	 kostela.	
Dále	zejména	věřící	vzpomínali	na	
mučednickou	smrt	sv.	Jana	Sarkan-
dera,	 který	 zemřel	 v	 březnu	 roku	

1620	 a	 několik	 let	 předtím	 kázal		
a	 působil	 v	 boskovickém	 svatoja-
kubském	chrámu.	Letošní	podzim-
ní	 a	zimní	prohlídky	budou	probí-
hat	především	v	exteriéru.		
	 Třetí	prohlídkový	okruh	Vás	se-

známí	se	zajímavostmi	historického		
i	současného	centra	města	–	Bosko-
vické	Masarykovo	náměstí	nenabí-	
zí	 sice	 příliš	 mnoho	 historicky	 či	
architektonicky	 cenných	 objektů,	
avšak	 narodila	 se	 zde	 a	 žila	 řada		
vynikajících	 osobností	 (např.	 ma-	
lířka	 Vlasta	 Vostřebalová,	 baletní	
mistr	 Augustin	 Berger,	 lékárník		
a	archeolog	František	Lipka	aj.),	na	
jejichž	 přínos	 a	 životní	 dílo	 je	 vý-
klad	především	zaměřen.
	 Výročí	úmrtí	Ladislava	z	Boskovic	

bylo	impulsem	pro	Muzeum	regionu	
Boskovicka	 k	 uspořádání	 velkoryse	
pojaté	výstavy	nazvané	„Páni	z	Bos-
kovic“	 (pokud	 jste	 ji	 nestihli,	 ne-	
zoufejte,	potrvá	až	do	dubna	příštího	
roku),	zároveň	inspirovalo	boskovic-

ké	MIS	k	vytvoření	nového	letošního	
produktu,	 jímž	je	komentovaná	pro-
hlídka	 městské	 památkové	 zóny.		
Zároveň	chceme	touto	novinkou	ve-
řejnosti	připomenout,	že	v	 listopadu	
2020	 uplyne	 již	 30	 let	 od	 vyhláše-	
ní	 boskovické	 Městské	 památkové	
zóny	 (MPZ).	 Tuto	 prohlídku	 absol-	
vují	účastníci	výhradně	v	exteriérech	
a	postupně	procházejí	 –	by	v	ome-	
zené	míře	–	všechny	 tři	 části	MPZ,		
tj.	 měšanskou,	 šlechtickou	 i	 židov-
skou	a	dozvědí	se	mnohé	o	řadě	z	37	
památkově	chráněných	objektů.
	 Všechny	 nabízené	 prohlídkové	
okruhy	 jsou	 fyzicky	 nenáročné,	
vhodné	pro	všechny	věkové	katego-
rie.	Aktuálně	je	pořádáme	pouze	na	
objednávku	pro	omezený	počet	osob,	
délka	 prohlídky	 se	 pohybuje	 od	 30	
minut	 až	 po	 dvě	 hodiny,	 vstupné	 je	
více	méně	symbolické.
	 Takže,	milí	přátelé,	pokud	chcete	
jít	do	toho	s	námi,	jste	srdečně	vítá-
ní!	Na	vaši	návštěvu	 se	 těší	 a	pro-	
zatím	vám	všem	hodně	zdraví,	síly	
a	optimismu	v	tomto	nelehkém	čase	
přeje

Helena Janíková, průvodkyně
Foto: archiv MIS Boskovice

Židovská čtvr
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Více zpráv na www.listyregionu.cz

POVINNÁ ZIMNÍ VÝBAVA 
silničních motorových vozidel 

Sedláčkova 10, 628 00 Brno-Líšeň, Tel.: +420 544 424 611

www.opportunity.cz
Autocentrum 
Brno-Líšeň

Skladové vozy Dacia
Mimořádná nabídka pro vás

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Dacia Duster: spotřeba 4,1–6,9 (l/100 km), emise CO2 108–140 (g/km). Dacia Sandero: spotřeba 3,6–6,6 (l/100 km), emise CO2 96–128 (g/km). 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou určené metodikou stanovenou podle platných právních předpisů požadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Zimní pneumatiky zdarma při financování
Roční dálniční známka jako dárek
LPG z výroby

	 Ačkoli	 astronomická	 zima	 začne	
až	21.	prosince,	musí	motoristé	v	Čes-
ké	republice	dbát	na	povinnou	zimní	
výbavu	 silničních	 motorových	 vozi-
del	již	od	1.	listopadu.	
	 Zákon	 o	 provozu	 na	 pozemních	
komunikacích	jim	totiž	v	období	od	
1.	 listopadu	 do	 31.	 března	 ukládá		
použít	 povinnou	 zimní	 výbavu	 za	
situace,	 kdy	 se	 na	 pozemní	 komu-	

nikaci	 nachází	 souvislá	
vrstva	 sněhu,	 led	 nebo	
námraza,	 nebo	 lze	vzhle-
dem	k	povětrnostním	pod-
mínkám	předpokládat,	že	
se	během	jízdy	na	pozem-
ní	 komunikaci	 souvislá	
vrstva	 sněhu,	 led	 nebo	
námraza	mohou	vyskyto-
vat.	V	takových	případech	
lze	užít	motorové	vozidlo,	
které	 má	 nejméně	 čtyři	

kola	a	používá	se	pro	dopravu	osob		
nebo	 nákladu,	 k	 jízdě	 v	 provozu		
na	pozemních	komunikacích	pouze	
za	podmínky	použití	zimních	pneu-
matik.	
	 U	 motorových	 vozidel	 s	 maxi-
mální	přípustnou	hmotností	nepře-
vyšující	 3	 500	 kg	 musí	 být	 zim-	
ní	 pneumatiky	 na	 všech	 kolech		
s	hloubkou	dezénu	nejméně	4	mm.	
U	motorových	vozidel	s	maximální	

přípustnou	 hmotností	 převyšující		
3	500	kg	pak	postačuje	jejich	umís-
tění	 pouze	 na	 kolech	 hnacích	 ná-
prav	s	trvalým	přenosem	hnací	síly	
s	hloubkou	dezénu	nejméně	6	mm.	
Použití	 zimních	 pneumatik	 je	 pak		
v	období	od	1.	listopadu	do	31.	břez-
na	 povinné	 v	 úsecích	 označených	
dopravní	 značkou	 C	 15a	 „Zimní	
výbava“	 za	 všech	 okolností	 bez	
ohledu	 na	 skutečný	 stav	 pozemní	
komunikace.	
	 Výjimku	 z	 těchto	 povinností	
představuje	použití	náhradní	pneu-
matiky	v	případě	nouzového	dojetí.	
Za	 nedodržování	 výše	 uvedených	
pravidel	 hrozí	 řidičům	 pokuta	 na	
místě	 do	 2	 000	 Kč	 a	 ve	 správním	
řízení	pokuta	v	rozmezí	od	1	500	do	
2	500	Kč.	Nazutí	zimních	pneuma-
tik	je	však	především	otázkou	bez-
pečnosti,	 nebo	 při	 jejich	 použití	
mají	 řidiči	 na	 povrchu	 pokrytém	 Ilustrační foto

Ilustrační foto

sněhem,	ledem	nebo	námrazou	za-
jištěnu	 lepší	 ovladatelnost,	 přilna-
vost,	brzdné	vlastnosti	 i	 jízdní	sta-
bilitu	vozidla.	 Text: odbor dopravy 

Městského úřadu Boskovice 

Foto: Renata Kuncová Polická
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NEMOCNICE BOSKOVICE
v průběhu pandemie COVID 19

Jednatel RNDr. Dan Štěpánský   

	 Nemocnice	v	Boskovicích	stojí	v	první	linii	boje	s	koronavirem	v	našem	regionu.	
První	vlnu	epidemie	na	jaře	zvládla	dobře	nemocnice	i	celá	naše	společnost;	avšak	
rychlý	nárůst	počtu	nakažených	koncem	léta	a	na	začátku	podzimu	je	 již	vážnější	
hrozba.	Zvládnou	lékaři	a	zdravotníci	v	boskovické	nemocnici	i	tuto	situaci?	Odpovídá	
jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	RNDr.	Dan	Štěpánský:

	 Potřebovali	bychom	křišálovou	kou-
li,	abychom	věděli,	kdy	a	jak	skončí	boj	
s	pandemií.	Koronavirová	infekce	Co-
vid	19	se	díky	globalizaci	rozšířila	způ-
sobem,	 se	 kterým	 nemá	 lidstvo	 zku-	
šenost.	Je	pravda,	že	na	jaře	byla	opa-	
tření	v	naší	nemocnici	úspěšná.	Poza-
stavení	 neakutní	 péče,	 kontrola	 všech	
příchozích	 na	 příznaky	 onemocnění,	
vytvoření	dostatečných	rezerv	pro	pří-
jem	nakažených	pacientů	–	to	vše,	spolu	
s	nízkým	výskytem	infekce	v	regionu,	
zaúčinkovalo	tak,	že	jsme	nakonec	měli	
jen	2	nakažené	pacienty,	kteří	ani	neby-
li	dlouhodobě	hospitalizováni.	
	 Bohužel	po	rychlém	letním	uvolnění	je	
současná	situace	mnohem	hrozivější...
	 Podzimní	vlna	má	opravdu	jiný	prů-

běh,	již	nyní	v	půli	října	se	v	regionu	
počty	 pozitivních	 pacientů	 zvedly		
z	 desítek	 na	 stovky.	 Další	 vývoj	 je	
otázkou	především	toho,	jak	se	poda-	
ří	zastavit	šíření	viru	omezením	styků	
v	komunitách.
	 Na	jaře	jsme	zakoupili	PCR	analyzá-
tor	pro	rychlé	testování	pacientů	s	pří-
znaky	 nákazy,	 který	 umožňuje	 získat	
výsledek	během	jedné	hodiny	po	ode-
brání	vzorku.	V	současnosti	je	bohužel	
na	trhu	nedostatek	testovacích	souprav	
a	proto	musíme	odebrané	vzorky	posí-
lat	 do	 laboratoře	 v	 Brně,	 což	 značně	
prodlužuje	testovací	dobu.	
	 Děláme	opatření	pro	případ,	že	bude	
nutno	bojovat	 s	 velkým	počtem	covid	
pacientů	 s	 těžkým	 průběhem	 nemoci;		
je	to	navyšování	počtu	lůžek	pro	infiko-
vané	 a	 s	 tím	 související	 omezení	 ne-	
akutní	lékařské	péče,	vyloučení	návštěv	
a	další	nutná	omezení.	Jelikož	dochází	
také	k	nárůstu	nemocnosti	mezi	zdra-

votnickým	personálem,	využíváme	na	
základě	vládní	vyhlášky	pomoc	medi-
ků,	 frekventantů	 zdravotních	 oborů	
VOŠ	a	také	kohokoliv,	kdo	má	potřebné	
znalosti	a	je	ochoten	pomoci.
	 Jak	velký	dopad	mají	omezující	opat-
ření	na	ekonomiku	nemocnice?
	 Po	jarní	vlně	vyšla	s	platností	k	1.	čer-
venci	vyhláška	MZ	č.	305/2020	Sb.,	tzv.	
„kompenzační	vyhláška“,	která	 reago-
vala	na	snížení	výkonů	hrazených	po-
jišovnami	z	důvodu	nařízených	restrik-
cí;	 v	 našem	zařízení	 tato	vyhláška	do	
značné	míry	vyrovnala	propad	příjmů.	
V	 současné	 situaci	 bude	 opět	 záležet		
na	tom,	jak	se	k	řešení	této	problemati-
ky	 postaví	 ministerstvo	 zdravotnictví.	
Jaká	bude	situace	na	konci	roku,	je	nyní	
nemožné	předjímat.
	 Daří	se	letos	i	přes	mimořádnou	si-
tuaci	zajišovat	potřebné	opravy,	údrž-
bu,	případně	realizovat	další	investič-
ní	akce?
	 Opravy	i	údržba	probíhají	podle	plá-
nu.	 Z	 investičních	 akcí	 jsme	 dokončili	
revitalizaci	zázemí	a	šaten	pro	zaměst-
nance,	 další	 modernizací	 prošlo	 oddě-	
lení	 rehabilitace	–	vodoléčba.	Byla	do-

končena	rozsáhlá	rekonstrukce	stravova-
cího	provozu;	vybavení	kuchyně	je	díky	
investicím	ve	výši	cca	7	mil.	Kč	na	úrov-
ní	odpovídající	současným	požadavkům	
kvalitního	stravování.	V	této	souvislosti	
bylo	třeba	upravit	také	systém	dodávek	
energií	 pro	 stravovací	 komplex.	 Město	
Boskovice	financuje	a	dokončuje	obno-
vu	energetických	zdrojů,	jedná	o	výmě-
nu	kotlů	a	dalších	technologií.	
	 Pokud	se	mám	vrátit	k	současné	si-	
tuaci,	tak	chci	požádat	veřejnost	o	po-
chopení	 a	 podporu	v	 této	 tíživé	době.	
Velmi	rádi	přijmeme	jakoukoliv	perso-
nální	 pomoc,	 především	 od	 bývalých	
zaměstnanců	nemocnice	a	důchodců.
	 Pane	 Štěpánský,	 děkuji	 za	 rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph

Vánoční soutěžje opět t
ady!

  DrOptikMoravia   dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz
Vánoční soutěž od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v prodejnách Doctor Optic.  

Pravidla soutěže najdete na www.doctoroptic.cz.

Rozdáme Kč
540.000 Každá prodejna soutěží  

samostatně o svého výherce!

A VYHRAJTE ŠEK NA 10.000 Kč
KUPTE SI U NÁS BRÝLE

Vánoční šek

pouze v

na10.000 Kč

Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko,  
tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

	  	MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

	   	LAKÝRNÍK
 

Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

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

	TECHNIK
 PROGRAMÁTOR 
 SVAŘOVACÍCH
 ROBOTŮ

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Od 15. listopadu 2020 do 15. března 2021 
ARBORETUM ZAVŘENO

Těšíme se na Vaši přízeň v roce 2021
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Za koláče půjde na hospic přes 114 tisíc korun

ONLINE OBJEDNÁVKA 
AŽ K VÁM DOMŮ 

krátká dodací lhůta

rychlé vyřízení

tisíce produktů skladem

ONLINE REZERVACE 
A VYZVEDNUTÍ
PŘÍMO NA PRODEJNĚ

zboží připraveno operativně
k rychlému vyzvednutí

lze rezervovat 
až na 1 týden

bezplatná služba

SVITAVY
U Tří mostů 969 | ☎ 244 029 610

UniHobby Inzerce 11 Listy regionu 194x128 t249.qxp  29.10.20  12:40  Stránka 1

	 V	benefiční	akci	Koláč	pro	hospic	
získal	Mobilní	hospic	sv.	Martina	re-
kordních	114	535	korun,	o	8	tisíc	více	
než	vloni.	Koláč	pro	hospic	pořádala	
Charita	Blansko	ve	druhém	říjnovém	
týdnu	letos	už	podvanácté.	Za	příspě-
vek	 na	 hospicovou	 péči	 kolemjdoucí	
dostali	koláče	v	Blansku	na	Rožmitá-
lově	ulici,	 na	náměstí	 v	Boskovicích		
a	v	Letovicích.
	 „Vzhledem	ke	stávající	situaci	s	pan-
demií	Covid	jsme	se	trochu	obávali,	že	
lidé	 nebudou	 letos	 tolik	 ke	 stánkům	
chodit.	 Ale	 dárci	 byli	 skvělí,	 štědří		
a	 milí.	 Bylo	 vidět,	 že	 sbírku	 už	 znají.	
Mnozí	k	nám	přišli	cíleně	a	věděli,	na	

co	přispívají.	Ke	stánku	v	Blansku	při-
šla	i	žena,	která	do	pokladničky	vhodila	
4	000	 tisíce	korun,”	 říká	vrchní	 sestra	
hospice	 Hana	 Kudová.	 Na	 Koláč	 pro	
hospic	lidé	darovali	celkem	61	135	ko-
run.	Na	hospicovou	péči	přispěly	i	fir-
my	z	Blanenska	a	Boskovicka	částkou	
53	400	korun.	
	 Za	výtěžek	Charita	Blansko	nakou-
pí	léky,	které	ulevují	klientům	Mobil-
ního	 hospice	 sv.	 Martina	 od	 bolesti,	
dušnosti	 a	 dalších	 projevů	 nemoci,	
které	 je	 trápí.	 Po	 zavedení	 klienta		
do	 služby	 Mobilního	 hospice	 hradí	
zdravotní	 výkony	 pojišovna	 paušá-
lem,	 který	 však	 nepokryje	 všechny	

náklady.	„Léků	potřebují	naši	klienti	
většinou	 víc,	 než	 jsme	 schopni	 za-	
platit	 z	paušálu,“	 říká	 vrchní	 sestra	
Mobilního	 hospice	 Hana	 Kudová		
a	vzpomíná	na	nedávnou	péči	o	klien-
ta	 hospice	 s	onkologickým	 onemoc-
něním	 žaludku,	 u	 kterého	 obrovské	
bolesti	 tišili	 velkou	 dávkou	 léků.	
„Péče	 o	 muže	 byla	 hned	 po	 přijetí		
intenzivní.	 U	 tohoto	 klienta	 jsme		
také	 poprvé	 v	 našem	 v	hospici	 za-	
váděli	 v	domácím	 prostředí	 pod		
ultrazvukem	hrudní	drén,“	vzpomíná	
Kudová.	
	 Děkujeme	 všem,	 kteří	 se	 na	 akci	
Koláč	pro	hospic	podíleli.	Děkujeme	

firmám	a	 jejím	zaměstnancům,	SKS	
s.r.o.,	Synthon	s.r.o.,	Alf	servis	s.r.o.,	
ITAB	Shop	Concept	CZ	a.s.	a	Shean	
s.r.o.,	které	akci	podpořily.	
	 A	 velmi	 děkujeme	 místním	 peka-
řům	 za	 koláče.	 Koláče	 nám	 letos		
darovala	 Římskokatolická	 farnost	
Blansko,	Pekárny	Blansko	a.	s.,	DO-
PES	 s.r.o.,	 pekárna	 Benešov,	 Zem-	
spol	 a.s.,	 pekárna	 Sloup,	 Pekařství		
U	Blažků	Ráječko	a	Kolářova	pekár-
na	Letovice.
	 Děkujeme,	že	i	díky	vám	můžeme	
pomáhat.

Text: Vladěna Jarůšková
Foto: archiv Charita Blansko
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PRONÁJEM 100 m2 nebytových 
prostor v suterénu domu 

17. listopadu 17 v Boskovicích
VCHOD Z RŮŽOVÉHO NÁMĚSTÍ, 

VHODNÉ PRO ORDINACE.
2 ordinace po 21 m2 + sociální zařízení, 

čekárna 38 m2 + sociální zařízení pro invalidy, 
celkový bezbariérový přístup

Informace tel.: 737 475 290

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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru
Více info na e-mailu: info@amica.cz

PRODÁVÁTE, PRONAJÍMÁTE, KUPUJETE DŮM,BYT NEBO POZEMEK?
Jsme Vaše realitní kancelář a jsme tu pro Vás

Zajistíme veškerý realitní a právní servis
u prodeje, pronájmu Vaší nemovitosti

dufek@vatoreal.cz
info@vatoreal.cz

774 559 093
800 100 994

WWW.VATOREAL.CZ

Dobrá zpráva pro rodiče malých dětí v Letovicích

Participativní rozpočet města Blanska – hlasování 

Hlasování o nejlepší projekt v participativním rozpočtu města Boskovice

Adamov

Adamov

Adamov

		Od	měsíce	října	je	v	Nemoc-
nici	Boskovice	otevřena	am-
bulance	 praktického	 lékaře	
pro	děti	a	dorost.	Je	pod	gescí	
dětského	oddělení	Nemocni-
ce	Boskovice	a	zajišuje	péči	
o	dětské	pacienty	ze	spádové	
oblasti	včetně	Letovic.	

	 Z	 jedenácti	 přihlášených		
projektů	 bylo	 do	 závěrečné-	
ho	 hlasování	 vybráno	 sedm	
projektů,	 které	 jsou	 podrob-	
ně	popsány	na	platformě	Pin-
City.	
	 Do	22.	 listopadu	2020	pro-

bíhá	 formou	hlasování	občanů	 stanovení	pořa-	
dí	nejlepších	projektů.	
	 Každý	 přihlášený	 uživatel	 platformy	 Pin-	
City	 má	 k	 dispozici	 dva	 hlasy.	 Ty	 může	 dát		
dvěma	 různým	 projektům,	 podpořit	 dva-	
krát	 stejný	 projekt	 není	 možné.	 Hlasuje	 se	
prostřednictvím	 tlačítka	 v	 podobě	 palce	 na-	

horu	 v	 pravém	 horním	 rohu	 karty	 projektu.	
	 Vítězný	 projekt	 bude	 vyhlášen	 na	 konci	 lis-	
topadu.	
	 Vedení	 města	 děkuje	 všem	 občanům,	 kteří		
se	 aktivně	 zapojili	 do	 prvního	 ročníku	 parti-	
cipativního	 rozpočtu	 města	 Boskovice	 a	 při-	
hlásili	své	projekty.		 Text: Jaroslav Parma

	Letos	 už	 druhým	 rokem	
mohou	občané	města	Blan-
ska	 svými	 náměty	 ovlivnit	
realizaci	 menších	 projektů	
ve	městě.
	Loňský	 první	 ročník	 měl		
9	přihlášených	projektů,	do	
letošního	 ročníku	 bylo	 při-

hlášeno	už	18	projektů.	Do	druhého	kola,	tj.	hla-

sování	 veřejnosti,	 postoupilo	 10	 z	 nich.	 U	 ně-	
kterých	projektů,	které	nepostoupily,	má	město	
podobný	 záměr	 a	 chystá	 se	 ho	 zrealizovat		
z	vlastních	finančních	prostředků.	
	 Hlasování	bude	spuštěno	9.	listopadu,	potrvá	
do	 30.	 listopadu	 2020.	 Hlasovat	 bude	 možné		
online	 na	 www.blansko/anketa/problansko	 ne-	
bo	pomocí	hlasovacích	lístků	v	tištěné	podobě,	
které	 budou	 k	 dispozici	 na	 podatelnách	 MěÚ	

Blansko	a	ve	Zpravodaji	města	Blanska.	Hlaso-
vat	může	každý	občan	města	Blanska	starší	18ti	
let,	letos	nově	pro	jeden	až	tři	projekty.	Každé-
mu	projektu	je	možné	dát	pouze	jeden	hlas.	
	 Námět,	který	získá	nejvíce	hlasů,	bude	reali-
zován	 v	 průběhu	 příštího	 roku.	 Město	 nevylu-	
čuje	ani	to,	že	nezapadnou	ani	návrhy,	které	ne-
vyhrají	 hlasováním.	Možná	 je	 	 jejich	 realizace		
z	rozpočtu	města.	 Text: Renata Kuncová Polická

Otevřeno má amblulance každý den s jedním dnem v odpoledních hodinách. 
Ambulance registruje nové pacienty na tel.: 516 491 332

ORDINAČNÍ HODINY:	 PONDĚLÍ	 7.30	–	12.00
	 ÚTERÝ	 7.30	–	12.00
	 STŘEDA	 9.00	–	16.30	 (9.00	–	12.00	prevence	a	poradna	pro	děti)	
	 ČTVRTEK	 7.30	–	12.00
	 PÁTEK	 7.30	–	12.00	 Mgr. Radek Procházka, místostarosta města 
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PRŮMĚRNÁ MZDA
24 000 Kč

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
60 000 Kč

te.jobs.cz/kurim • •771 130 030 nabor@te.com

příspěvek
na dopravu
až 2 500 Kč5 týdnů

dovolené
penzijní

připojištění

13. plat

PRACUJTE V KUŘIMI JAKO
OPERÁTOR VÝROBY

JESKYNNÍ POHÁR 2020

Sraz svitáveckých spolužáků po 60. Letech

	 Jednou	z	akcí,	které	musely	být	kvůli	
epidemiologickým	 opatřením	 zásad-
ním	způsobem	omezeny,	byl	 i	 festival	
Blanenský	 čtyřlístek.	 Mezi	 tu	 část		
festivalu,	 kterou	 se	 po	 dvou	 termí-	
nových	 přesunech	 nakonec	 podařilo	
uskutečnit,	 patřila	 i	 fotografická	 sou-	
těž	Jeskynní	pohár.	V	tomto	3.	ročníku	
se	 rozhodovalo	 mezi	 41	 amatérskými	
obrázky,	zachycujícími	zajímavá	místa	
a	akce	v	Moravském	krasu.	
	 Laka	 kvality	 fotografií	 se	 oproti	
předchozím	 ročníkům	 výrazné	 zvedla,		

a	proto	nebylo	pro	komisaře	vůbec	jed-
noduché	vybrat	ten	nejlepší.	I	proto	orga-
nizátor	 akce,	 Střední	 škola	 cestovního	
ruchu	a	gastronomie,	s.r.o.	Blansko,	na-
bídl	 možnost	 hlasování	 členům	 Mezi-	
generačního	klubu,	který	při	 této	škole	
působí.	Účast	veřejnosti	přinesla	do	hod-
nocení	 nový	 pohled,	 i	 když	 odborná		
i	laická	porota	se	na	vítězi	shodla	–	stal	
se	jím	pan	Miroslav	Kašný	z	Adamova,	
který	na	zdařilém	snímku	zachytil	 jes-
kyni	Jáchymku.	 Text: Martin Jaglář

Foto: Miroslav Kašný

Vítězná fotografie – Jeskyně Jáchymka

„Spolužáci“

	 V	pátek	4.	září	2020	se	uskutečnilo	
setkání	spolužáků,	kteří	před	60.	lety	
ukončili	školní	docházku	ve	škole	ve	
Svitávce.
	 Hlavní	starost	o	zdárný	průběh	měli	
obětaví	 spolužáci	 Saša	 Šaršonová/
Tausíková,	 Ludvík	 Randula,	 Jiří	 Lu-
keš	 a	 Jaroslav	 Mazal.	 Přes	 trvající		
koronavirovou	pandemii	proběhl	sraz	
v	letovickém	hotelu	Dermot	v	srdečné	
atmosféře.	Bohužel	ve	Svitávce	již	ne-
jsou	potřebné	prostory	ke	konání	tako-
výchto	akcí.	Někteří	z	nás	se	již	dlouhá	
léta	 neviděli.	 Hlavní	 tíha	 zdárného	

průběhu	byla	na	Jirkovi	Lukešovi,	kte-
rý	se	snažil	oslovit	všechny	telefonic-
ky	nebo	elektronicky	několikrát.	
	 Z	39	nahlášených	účastníků	se	dosta-
vilo	 19.	 Ostatní	 se	 na	 poslední	 chvíli	
omlouvali.	Většinou	z	obavy	z	korona-
viru	anebo	vážných	rodinných	či	zdra-
votních	 problémů.	 Po	 uvítacím	 přípit-	
ku	proběhla	prezentace,	aby	se	někteří		
poznali.	 Následovalo	 uctění	 památky	
těch,	 kteří	 již	 nikdy	 nepřijdou.	 Potom	
byla	volná	zábava,	kdy	si	mohl	popoví-
dat	každý	s	každým.	To	jsme	se	dově-
děli	nových	věcí	z	mládí	i	ze	života.	Při	

loučení	 si	 téměř	 všichni	 přáli	 opětné	
setkání.	I	když	jsme	se	nesešli	všichni,	
tak	by	se	dalo	říct,	že	se	nám	školní	sraz	
náramně	vydařil.

	 Příští	rok	se	plánuje	nové	setkání	–	
pětasedmdesátníků.	

Text: Magda Ditrichová
Foto: archiv Magdy Ditrichové
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Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Po dobu uzavření restaurací 
dle nařízení vlády 

ROZVOZ 
+ VÝDEJNÍ OKÉNKO
11:00–20:00 h

 516 453 977

PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

TRADICE VÍCE JAK 20 LET

V NABÍDCE 
DENNÍ MENU 11:00–14:00 h
 PIZZA (i bezlepková)
	 TĚSTOVINY
	 POKRMY Z KUŘECÍHO
 VEPŘOVÉHO I HOVĚZÍHO
	 SALÁTY
	 DEZERTY

Výzva pro pacienty blanenské nemocnice

Prostory centrálního příjmu Nemocnice Blansko prošly rekonstrukcí 
	 Nejen	novými	podlahami	a	nábytkem,	ale	také	novými	přístroji	bude	nyní	
vybavena	ambulance	urgentního	centrálního	příjmu	Nemocnice	Blansko.	Pro-
story,	skládající	se	ze	tří	místností,	v	posledních	týdnech	prošly	celkovou	re-
konstrukcí.	Téměř	milionovou	investici	nemocnice	hradila	z	vlastních	zdrojů.		
	 „V	 těchto	 třech	 místnostech	 jsme	 schopni	 pacienta	 vyšetřit,	 stabilizovat		
a	poslat	dál	na	příslušné	oddělení,“	vysvětluje	vedoucí	lékař	centrálního	příjmu	
Nemocnice	Blansko	Vladimír	Navrátil.	Součástí	ambulance	je	i	tzv.	expektač-	
ní	 lůžko,	 na	 němž	 mohou	 lékaři	 pacienta	 přivezeného	 z	 jakéhokoliv	 jiného		
oddělení,	ambulance	nebo	ze	záchranky	napojit	na	monitor	vitálních	funkcí,	
případně	mu	poskytnout	rozšířenou	resuscitační	péči.	
	 Právě	monitor	vitálních	funkcí	se	vedení	nemocnice	rozhodlo	pořídit	nový,	
stejně	jako	přenosný	defibrilátor.	„V	ambulanci	se	doposud	používal	starší	typ	
monitoru	vitálních	funkcí.	Aby	bylo	umožněno	propojení	s	modernizovaným	
systémem,	odsouhlasilo	vedení	Nemocnice	Blansko	nákup	nového	monitoru,	
který	propojení	umožňuje.	Bude	tak	zajištěna	potřebná	péče	po	pacienty	cent-
rálního	příjmu,“	říká	ředitelka	Nemocnice	Blansko	Vladimíra	Danihelková.
	 Přenosný	defibrilátor	je	další	potřebné	vybavení	resuscitačního	týmu	na	cen-
trálním	příjmu.	Resuscitační	tým	zasahuje	v	areálu	Nemocnice	Blansko	v	pří-
padě	 ohrožení	 života.	 „Díky	 novému	 přístroji	 se	 zvýší	 kvalita	 a	 bezpečnost	
zdravotní	péče	nejen	na	příslušném	oddělení,	ale	i	v	celém	areálu	nemocnice,“	
doplňuje	Danihelková.	
	 Urgentní	příjem	v	Nemocnici	Blansko	funguje	od	roku	2004	a	podle	nového	
nařízení	 Ministerstva	 zdravotnictví	 patří	 do	 celorepublikové	 sítě	 urgentních	
příjmů.	Původně	vznikl	pouze	pro	 interní	oddělení,	 ovšem	v	 současné	době	
slouží	pro	všechna	oddělení	nemocnice	kromě	jednodenní	chirurgie,	která	má	

svou	příjmovou	ambulanci.	„Ale	když	mají	na	oddělení	jednodenní	péče	něja-
kého	pacienta,	který	je	oběhově	nebo	dechově	nestabilní,	předávají	nám	ho	na	
monitoraci,“	podotýká	vedoucí	lékař	centrálního	příjmu.	
	 Za	období	leden	až	říjen	roku	2019	bylo	přivezeno	ZZS	JMK	na	urgentní	
příjem	celkem	2059	pacientů.	Ve	stejném	období	bylo	ošetřeno	3296	pacientů	
na	lékařské	pohotovostní	službě.	 Text a foto: Marie Kalová

	 Nemocnice	Blansko	prosí	všechny	
pacienty,	kteří	se	z	nějakého	důvodu	
nemohou	 nebo	 nechtějí	 dostavit	 na	
objednaný	odběr	na	Covid-19,	aby	se	
odhlásili,	 a	 to	 bu	přes	 elektronický	
formulář,	 nebo	 na	 telefonní	 lince		
+420	601	086	145	(v	pracovní	dny	od	
13	do	15	hod.).	„Běžně	se	totiž	stává,	
že	10	%	pacientů	se	na	odběry	vůbec	
nedostaví,	 čímž	 samozřejmě	 zabírají	
místo	 dalším,	 kteří	 se	 potřebují	 ne-
chat	 otestovat,“	 upozorňuje	 ředitelka	
blanenské	nemocnice	Vladimíra	Da-
nihelková.		
	 Nemocnice	 Blansko	 od	 začátku	
října	 provádí	 odběry	 na	 Covid-19		
pacientům,	kteří	mají	doporučení	od	
praktického	 lékaře	 nebo	 hygienické	
stanice.	 „Počet	 odběrů	 je	 limitován	
zejména	 externí	 smluvní	 laborato-	
ří,	 která	 vzorky	 vyšetřuje.	 Začínali	

Nová ambulance urgentního centrálního příjmu Nemocnice Blansko

Odběrové pracoviště na Covid-19

jsme	 na	 padesáti	 odběrech	 denně,	
průběžně	 se	však	 snažíme	 s	 labora-
toří	 komunikovat	 a	 během	 měsíce		
se	 podařilo	 denní	 počet	 odběrů	 na-
výšit	 na	 dvojnásobek.	 I	 nadále	 se		
budeme	snažit	reagovat	na	celkovou	
situaci	a	v	případě	potřeby	jsme	při-
praveni	 k	 dalšímu	 navyšování,“	 do-
dává	Danihelková.	
	 A	 jak	 vypadá	 pracovní	 den	 zdra-
votníků,	kteří	vzorky	odebírají?	Per-
sonál	musí	ráno	–	než	se	oblékne	do	
neprodyšných	 kombinéz	 –	 připravit	
veškeré	 administrativní	 záležitosti.	
Vytiskne	 a	 zkontroluje	 e-žádanky,	
aby	 pak	 pobyt	 pacienta	 v	 odběrové	
místnosti	 byl	 co	 nejkratší.	 Lidé	 jsou	
objednáni	 po	 dvou	 minutách	 a	 za		
tuto	 dobu	 jsou	 také	 skutečně	 odba-	
veni.	 Stačí	 přijít	 /	 přijet	 na	 čas	 do		
venkovního	 areálu	 nemocnice	 a	 za	

pár	 minut	 jej	 již	 opouštějí.	 Parkova-	
cí	 místa	 jsou	 k	 dispozici	 a	 fronty	 se	
netvoří.	
	 Po	 dobu	 provádění	 odběrů	 perso-
nál	 musí	 vydržet	 v	 ochranných	 po-
můckách,	 které	 po	 tento	 čas	 nesmí	
sundat,	 nemůže	 se	 napít,	 dojít	 si	 na	
toaletu.	 Jakmile	 odejde	 poslední		
pacient,	 zaměstnanci	 sundají	 kombi-
nézy,	 přesunou	 se	 k	 telefonu	 a	 vyři-	
zují	 objednávky	 pacientů,	 kteří	 se		
na	odběry	z	nějakého	důvodu	nemo-
hou	 nebo	 nechtějí	 objednat	 elektro-
nicky.	
	 Přesný	postup	objednávání	na	odbě-
ry	na	Covid-19	najdete	na	adrese	htt-
ps://www.nemobk.cz/testovani-covid/.	

Text a foto: Marie Kalová
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Konstruktér

Projektový manager
IT technik - hardware
Plánovač výroby

Na základě zvyšující se poptávky po našich produktech a zejména z důvodu zahájení
výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.kucerova@itab.com. 
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Basketbalisté BBK Blansko: dvě výhry, šest porážek
	 Před	 nucenou	 koronavirovou	
pauzou	 se	v	 sobotu	10.	 října	před-
stavili	 na	 palubovkách	 hned	 čtyři	
celky	 basketbalistů	 blanenského	
klubu	BBK.	
	 První	 turnaj	 této	 sezony	 odehrál	
celek	do	11	let	v	Brně	s	týmy	SAM	
BŠM	Brno	a	BK	Vlčata	Žár.	„Oba	
soupeři	hráli	rychlý	basketbal,	tresta-
li	 snadnými	koši	každou	naši	chybu		
a	měli	výrazně	lepší	střelbu.	Pro	náš	
tým	to	byly	úplně	první	„doopravdic-
ké“	zápasy	a	hrála	zde	roli	ještě	ner-
vozita.	 Do	 dalších	 utkání	 musíme	
zlepšit	uvolňování,	přihrávky,	střelbu	
a	celkový	přehled	na	hřišti.	Chválíme	
ale	za	nasazení	a	bojovnost	některých	
hráčů	 a	 věříme,	 že	 příště	 se	 přidají	
všichni,“	 zhodnotila	 turnaj	 trenérka	
Michaela	Tužilová.
	 Výsledky	 U11:	 BBK	 Blansko	 –	
SAM	 BŠM	 44:66,	 BBK	 Blansko	 –	
BK	 Vlčata	 Žár	 26:82.	 Body	 cel-
kem:	Šastný	25,	Rizner	20,	Kopecký	
15,	 Tesařová	 Sofie	 4,	 Buš,	 Klimeš		
a	 Vrtílek	 po	 2b.	 Jediným	 týmem,	
který	 dokázal	 oba	 zápasy	 vyhrát,		
byl	 celek	 U13.	 Ten	 si	 na	 domácí		
půdě	 dokázal	 hladce	 poradit	 se		
soupeřem	 z	 Třebíče.	 „Dařily	 se		
nám	 rychlé	 protiútoky,	 které	 jsou		

Tým BBK Blansko U15

při	 menší	 výšce	 hráčů	 naší	 hlavní	
zbraní.	I	přes	vysoké	výhry	ale	mu-
síme	zapracovat	na	lepším	zakonče-
ní,“	uvedl	blanenský	trenér	Antonín	
Zezula.
	 Výsledky	U13:	BBK	Blansko	–	TJ	
Třebíč	82:13,	BBK	Blansko	–	TJ	Tře-
bíč	89:12.	Body	celkem:	Zeman	38,	

Horák	29,	Zezula	18,	Kříž	D.	16,	Jir-
ků	 15,	 Popelka	 T.	 13,	 Němec	 12,	
Alexová,	Blažek	a	Kříž	S.	po	10.
	 Opačné	 pocity	 zažil	 tým	 do	 15	
let.	 Hráče	 BBK	 čekal	 v	 Litomyšli	
těžký	soupeř,	který	se	jen	kvůli	ko-
ronaviru	v	minulé	sezoně	nekvalifi-
koval	 do	 celostátní	 ligy.	 Domácí		

od	začátku	obou	utkání	dominovali	
na	 všech	 pozicích,	 především	 pod	
košem	 vládli	 jejich	 pivoti.	 I	 přes	
veškerou	 snahu	 se	 blanenští	 hráči	
vraceli	domů	s	těžkými	porážkami.
	 Výsledky	U15:	ADFORS	Basket	
Litomyšl	 –	 BBK	 Blansko	 139:25,	
ADFORS	 Basket	 Litomyšl	 –	 BBK	
Blansko	96:30.	Body	celkem:	Zou-
har	 16,	 Růžička	 12,	 Formánek	 7,	
Cápek	6,	Matuška	5,	Moll	3,	Koupý,	
Kraváček	a	Musil	po	2	b.
	 Nejvyrovnanější	 zápasy	 odehrál	
celek	 do	 19	 let,	 který	 zavítal	 na		
palubovku	 soupeřů	 z	 Tišnova.		
Zejména	první	utkání	bylo	drama-
tické	 prakticky	 až	 do	 samotné-	
ho	 konce.	 Blanenským	 hráčům	 se		
i	přes	velkou	bojovnost	nepodařilo	
zvítězit	 a	 jejich	 zklamání	 se	 pře-	
neslo	 do	 druhého	 zápasu.	 Domácí		
si	pohlídali	jeho	průběh	a	tentokrát	
vyhráli	o	18	bodů.
	 Výsledky	 U19:	 SKB	 Tišnov	 –	
BBK	Blansko	58:51,SKB	Tišnov	–	
BBK	Blansko	69:51.	Body	celkem:	
Malík	 22,	 Jargalsaikhan	 a	 Paul		
po	21,	Mungunbaatar	16,	 Jirků	10,	
Ježek	a	Rathouský	po	6.

Text: -jak-
Foto: archiv BBK Blansko
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PŘEHRADA U BOSKOVIC
byla ukončena rekonstrukce hráze a nabízí se nové možnosti využití 

Odběrná a regulační věž

	 Přehrada	na	říčce	Bělá	byla	vybudo-
vána	pod	Melkovským	a	Vratíkovským	
údolím,	zatopena	byla	plocha	cca	53	ha.	
Stavbu	 zahájil	 v	 roce	 1985	 podnik		
Ingstav	 Brno,	 stavební	 práce	 byly	 do-
končeny	v	polovině	roku	1990,	v	plném	
provozu	bylo	vodní	dílo	od	roku	1994.	
V	současnosti	je	správcem	přehrady	Po-
vodí	Moravy,	s.p.
	 Již	od	roku	1980,	kdy	vznikal	projekt	
na	tuto	stavbu,	byla	přehrada	plánována	
jako	vodárenská	nádrž	pro	zásobování	
pitnou	vodou	Blanenska	a	Boskovicka.	
Z	 odběrné	 věže	 je	 možno	 vypouštět	
vodu	volitelně	ve	dvou	výškových	úrov-
ních,	dále	může	být	surová	voda	vedena	
potrubím	DN	500	mm	do	úpravny	vody	
na	kraji	Boskovic	a	páteřními	vodovod-
ními	 přivaděči	 do	 Blanska.	 Úpravna	
vody	 a	 vodovodní	 přivaděče	 jsou	 ve	
správě	Vodárenské	akciové	společnosti,	
divize	Boskovice.	
	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 již	 v	 době		
dokončení	přehrady	byly	pro	zásobo-
vání	pitnou	vodou	nalezeny	dostatečné	
podzemní	 zdroje,	 jak	 v	 oblasti	 Bos-	
kovic,	 tak	 i	 Blanska	 (Spešov),	 nebyla	

voda	 z	 přehrady	 pro	 zásobování	 pit-	
nou	vodou	nikdy	využita.	Vodní	dílo	
slouží	 k	 vodohospodářské	 regulaci;		
v	 době	 sucha	 vylepšuje	 průtok	 říčky	
Bělé	a	dále	Svitavy	a	naopak	snižuje	
kulminační	 průtoky	 při	 povodních.	
Od	 roku	 1997	 je	 pod	 spodní	 výpustí	
instalována	 malá	 vodní	 elektrárna		
s	výkonem	43	kW.	
	 Přehrada	je	stále	vedena	jako	záložní	
zdroj	 pitné	 vody	 a	 celé	 povodí	 vodní	
nádrže	 je	 v	 ochraném	 vodárenském	
pásmu.	 Platí	 zákaz	 vstupu,	 přehradu	
nelze	 využívat	 pro	 rekreační	 účely.		
Během	 letošního	 roku	 bylo	 zachování	
současného	 režimu	 posíleno	 úvahami		
o	možnosti	využít	boskovickou	přehra-
du	 k	 dalšímu	 zásobování	 Brna	 pitnou	
vodou.	Zdroj	pitné	vody	v	Březové	 je	
ohrožen	klesající	úrovní	spodních	vod		
a	vodovod	z	přehrady	Vír	trpí	velkými	
průsaky;	vyžaduje	nákladné	opravy.
	 Je	však	zřejmé,	že	tato	nová	možnost	
využití	 boskovické	 přehrady	 by	 vyža-
dovala	 značné	 investiční	 náklady.	Ne-
jen	na	vybudování	přípojky	na	vodovod	
z	Březové	n.	Svitavou,	ale	 také	na	 re-

konstrukci	 úpravny	 vod	 Bělá,	 kde	 je	
technické	 vybavení	 značně	 zastaralé		
a	nevyhovuje	současným	požadavkům	
na	úpravu	pitné	vody.
	 Hráz	 přehrady	 a	 prostor	 pod	 hrází	
prošly	 významnou	 rekonstrukcí,	 která	
zajistila	 větší	 bezpečnost	 VD	 při	 po-
vodních.	Stavba	v	hodnotě	cca	150	mil.	
Kč	byla	zahájena	v	srpnu	2017	a	dokon-
čena	letos	v	květnu.	

	 Od	 roku	 2005	 (s	 výjimkou	 období	
rekonstrukce)	 umožňuje	 Povodí	 Mo-	
ravy	průchod	turistů	přes	hráz	po	asfal-
tové	vozovce.	Vstup	je	povolen	v	obdo-	
bí	listopad	–	březen	od	9	do	15	hodin,		
v	období	duben	–	říjen	od	8	do	18	hodin.	
Vstup	je	povolen	pouze	pěším,	platí	zá-
kaz	jízdy	na	kole	(kolo	může	být	vede-
no),	psi	musí	být	uvázání	na	vodítku.

Text a foto: Petr Hanáček 

FOTOREPORTÁŽ  *  FOTOREPORTÁŽ  *  FOTOREPORTÁŽ  *  FOTOREPORTÁŽ
Vodu	člověk	ke	svému	životu	potřebuje…	příroda	nám	ale	dokáže	vodou	život	i	znepříjemnit…	14.	října	2020	nám	příroda	nejen	v	našem	regionu	
ukázala,	jaký	dokáže	být	voda	živel…		 Foto: Jana Trubáková

Soutok řeky Svitavy s Bělou mezi Lhotou Rapotinou a Skalicí nad Svitavou Zvednutá hladina říčky Bělá pod hradem v Boskovicích
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VZPOMÍNKA 
Dne	20.	10.	2020	byl	tomu	

už	dlouhý	celý	rok,	co	nás	opustila	
naše	milovaná	maminka,	

paní	BOHUMILA HATALOVÁ	z	Blanska.

Stále	vzpomínají	dcery	Kamila,	Eva	a	syn	Kamil	s	rodinami

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

	Dne	2.	11.	2020	uplynulo	5	let,	kdy	nás	navždy	opustila	
naše	milovaná	maminka,	babička	a	prababička,

paní	ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ	z	Benešova.	

Stále	s	láskou	vzpomínáme	také	na	našeho	tatínka,	

pana	KARLA LAŠTŮVKY z	Benešova.	

Letos	tomu	bylo	22	roků,	co	nás	navždy	opustil.
Za	tichou	vzpomínku	děkují	děti	Karel,	Stanislav,	Vlastimil,		

Alena,	Marie	a	Zdena	s	rodinami.	

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT COKOLIV? 

MY TO UMÍME! KVALITNĚ, RYCHLE, ČISTĚ A ZA ROZUMNOU CENU. 

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

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

- 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

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.cz

TELEVIZNÍ DOTACE!
3 Montáž nového satelitu
 u Vás zdarma
3 Karta s Eurosportem do
 Vašeho satelitu za super cenu
3 Nemůžete mít satelit?
 Zprovozníme televizi přes 
 internet

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, 
lakování skla, lišty, 

zámky, kliky

tel. 604 150 378

CHCETE PLATIT ZA VAŠE 
POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?

Řeším pojištění vozidel, nemovitostí, zdraví, odpovědnostní. 
Ráda se Vám budu věnovat – KONTAKT 775 731 779

PRODÁM
 Prodám piano „Scholze“. Cena doho-
dou, tel.: 721 199 877.
 Prodám dva dřevěné houpací kohouty. 
Cena 300 Kč/kus. Tel.: 773 076 239.
 Prodám rozkládací pohovku s úložným 
prostorem, vhodná na chatu nebo chalu-
pu. Tel.: 737 900 946.
 Prodám jablka nestříkaná, Rubín  
a jiné odrůdy. 8–13 Kč/kg, Vanovice. Tel.: 
728 960 217.
 Prodám kytaru Jumbo, cena 4 500 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám automatickou pračku, levně. 
Tel.: 777 305 730.
 Prodám psací stůl tm. dub, 4 zásuvky, 
110/60/73 cm (š/h/v), tel.: 776 873 166.
 Prodám duo rádio-gramofon Tesla 
1308A, cena 6 500 Kč. Tel.: 777 450 543. 
 Prodám nábytek přes 100 let starý. 
Jedná se o vyřezávané dubové skříně  
s ohýbaným a broušeným prosklením. 
Součástí kompletu jsou dvě skříně, skříň  
s pohovkou, rozkládací stůl a šest židlí, 
nábytek je uskladněn v Brně. Foto zašlu na 
vyžádání, cena dohodou, tel.: 602 500 503.
 Prodám rohový TV stolek, řešený do 
půlkruhu, dole skleněná dvířka místo na 
DVD + 2 police, barva dřeva černá. Málo 
používaný, „kus“ nábytku.  Cena dohodou, 
foto, info na vyžádání. Tel.: 606 931 795. 

KOUPÍM 
 Koupím pro maminku byt v Boskovicích 
1+1, 1+KK bez realitky. Tel.: 775 731 779.

 Koupím garáž v Blansku na Písečné  
u točny autobusu. Tel.: 725 828 628.

 Koupím starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.

 Koupím byt v Blansku, 2+KK nebo 2+1, 
nabídněte prosím. Tel.: 733 792 823.

 Koupím do své sbírky obrazy různých 
motivů a stáří i bez podpisu a rámu, různé 
dekorační starožitnosti do interiéru. Plat-
ba hotově, rychlé a slušné jednání. Tel.: 
704 787 323.

 Koupím na ježdění nebo renovaci ja-
koukoliv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, 
Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 350, 
Pérák, 500, Simson, díly (motor). Stav ne-
rozhoduje, tel.: 723 971 027.

 Koupím tovární malotraktor české 
nebo slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, 
MT, TK atd. Může být i poškozený. Nabíd-
něte prosím, děkuji. Tel.: 731 487 850.

 Koupím moto ČS výroby Stadion, Ja-
wetta, Pařez, Pionýr, Jawa, atd., v původ-
ním nálezovém stavu: koroze, nekomplet-
ní, popřípadě pouze díly.  Tel.: 722 491 746.

 Koupím lištovou/bubnovou sekačku 
MF 70, VARI s příslušenstvím, to není  
podmínkou. Mám zájem i o koupi zahrad-
ního traktoru se sečením. Koupím i poš- 
kozené nebo nekompletní. Děkuji, tel.: 
731 487 850.

DARUJI
 Daruji 2 šatní skříně ze 70. let. Lehce 
poškrábané, ale jinak nepoškozené. Ma- 
siv, rozměry 120x190x60 cm/kus, tel.: 
730 931 699.
 Daruji starší válendu s úložným pro-
storem za odvoz, tel.: 776 873 166.

SEZNÁMENÍ
 Žiji v RD a ráda bych navázala trvalý 
vztah s hodným a upřímným mužem  
(abstinentem) přiměřeného věku, který 
ještě nechce prožít život sám. Jsem 68 
roků/ 170 cm. Tel.: 724 836 518.
 Modrooká tmavovláska, důchodkyně,  
55 let, 160/75kg hledá přítele. Kuřač- 
ka, abstinentka, Blanka. Blansko, tel.: 
722 955 018.

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795
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❆ Dárkové sady kosmetiky Eucerin, Vichy, Bioderma.
❆ Vánoãní balení vitamínÛ a potravinov˘ch doplÀkÛ.
❆ Dárkové kazety ãajÛ.
❆ ·irok˘ sortiment také pro dûti. 

Potěšte své blízké 
dárky pro zdraví.

Přejeme krásné 
spokojené Vánoce.

Město Adamov vydalo kalendář 
na rok 2021 

	Drazí	diváci,	všichni	sledujeme	situaci	v	republice	
a	 víme,	 že,	 to,	 co	 platí	 dnes,	 nemusí	 platit	 zítra.	
Přesto	stále	zkoušíme	a	s	přestávkami	připravuje-
me	nové	pohádky,	které	uvedeme	hned,	jak	to	bude	
možné.	 Je	 nám	 jasné,	 že	 v	 nejisté	 době	 nebudete	
kupovat	vstupenky	hned	(prodej	pouze	on	line	na	
https://www.webticket.cz/program/ldr).	 Určitě	 bu-
dou	 volné	 i	 pár	 dní	 před	 představením,	 když	 se	
uskuteční.	Jde	spíš	o	„přípravu“	na	skutečný	start.	

Text: Petr Jančařík

Podorlická liga neregistrovaných
	 V	Ústí	nad	Orlicí	se	účastníme	této	dlouhodobé	soutěže	již	přes	20	roků.	Soutěž	má	čtyři	ligové	
výkonnostní	úrovně,	blanenské	družstvo	se	zúčastňuje	již	dlouhodobě	ligy	nejvyšší	vždy	od	pod-
zimu	do	jara	(1.	liga	PLN).	Tato	soutěž	se	hraje	na	60	hodů	sdružených,	což	znamená,	že	každý	
hráč	hází	30	hodů	do	plných	a	30	hodů	na	dorážku.	
	 V	letošním	právě	skončeném	ročníku,	z	důvodu	nouzových	opatření	mimořádně	až	v	říjnu,	jsme	
se	 umístili	 na	 celkově	 druhém	 místě	 z	 osmi	 družstev.	 Vítězství	 nám	 uniklo	 jen	 velice	 těsně,		
když	v	posledním	zápase	nám	chyběli	3	shozené	kuželky	k	tomu,	abychom	obhájili	první	místo		
z	loňského	ročníku	2019/2020.	
	 Letošní,	právě	ukončený	ročník	této	soutěže,	byl	celkově	již	29.	a	nejlepší	průměr	jednotlivců		
z	našeho	družstva	měl	David	Maška	a	to	rovných	280	kolků.
	 Činnost	 kuželkářského	 klubu	 ZP	 KK	 Dolní	 Lhota	 finančně	 podpořil	 Jihomoravský	 kraj,	 za		
což	děkujeme.	 Text: -ms-

Foto: Stefan Červenka Družstvo kuželkářů KK ZP Dolní Lhota

JAK ŠEL ČAS
Kolonie a PtačinaADAMOV 2021

Kolonie a Ptačina koncem 70. let 20. stol. (foto F. Ecler – MZA-SOkA Blansko)

kalendář 2021.indd   1 27.10.2020   10:03:53

	 Kalendář	bude	dostupný	k	pro-
deji	na	pokladně	Městského	úřadu	
za	85	Kč.	
	 Dvoutýdenní	kalendář	o	formá-
tu	cca	A4	obsahuje	fotografie	vý-	
voje	 Adamova,	 resp.	 jeho	 části	
Ptačiny	 a	 Kolonie	 od	 20.	 let	 20.	
století	do	současnosti.

Text: Lukáš Malý
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Českotřebovská kuželkářská liga Jardy Holce
běhla	v	první	polovině	měsíce	říj-
na.
	 Této	 populární	 soutěže	 pod	 ná-
zvem	Českotřebovská	kuželkářská	
liga	Jardy	Holce	se	zúčastnilo	více	
než	 120	 hráčů	 a	 mezi	 nimi	 i	 zá-
stupci	KK	ZP	Dolní	Lhota.	A	tito	
hráči	 si	 nevedli	 vůbec	 špatně.		
Mezi	ženami	se	na	1.	místě	celko-	
vě	 v	 jednotlivcích	 umístila	 Ivana	
Stejskalová,	mezi	jednotlivci	muži		
pak	Jan	Šmerda	na	2.	místě.	Dále	
do	 prestižního	 finálového	 turnaje	
dvojic	se	dle	průběžného	umístění	
v	 dlouhodobé	 soutěži	 probojovaly	
tyto	blanenské	dvojice:	 Jan	Šmerda	
–	Ivana	Stejskalová,	Petr	Flek	–	Mi-
chal	Souček,	Karel	Pařil	–	Zdenek	
Majer	a	Petr	Flek	–	Jan	Šmerda.
	 V	 celkové	 konkurenci	 více	 než	
50	 dvojic	 se	 tak	 blanenští	 kužel-	
káři	vůbec	neztratili	a	svými	výko-
ny	velmi	dobře	reprezentovali	svůj	
klub,	 město	 Blansko	 i	 Jihomorav-
ský	kraj.	Doufejme,	že	 i	 letos	od-
startuje	 další	 ročník	 této	 mezi	
amatérskými	 kuželkáři	 velice	 po-
pulární	a	oblíbené	soutěže.	
	 Činnost	kuželkářského	klubu	ZP	
KK	Dolní	Lhota	finančně	podpořil	
Jihomoravský	kraj,	za	což	děkuje-
me.	 Text: -ms-

Foto: Stefan Červenka

Družstvo KK ZP Dolní Lhota na Lize 
Jardy Holce v České Třebové

	 Kuželkářský	oddíl	TJ	Lokomo-
tiva	Česká	Třebová	uspořádal	v	le-
tošním	 roce	 již	 15.	 ročník	 turnaje	
dvojic	neregistrovaných	kuželkářů	
na	 80	 hodů	 sdružených	 pro	 nere-
gistrované	 hráčky	 a	 hráče.	 Tato	
dlouhodobá	 soutěž	 probíhá	 vždy	
od	října	do	října,	letošní	finále	pro-
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RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční  
 společnosti
• práci v jedno nebo dvousměnném  
 provozu
• odpovídající finanční ohodnocení
•   13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned 

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
•  SOU/SŠ technického směru
•   pečlivost
•  odpovědnost
•  manuální zručnost
•  ochotu a schopnost rychle se učit
•  dobrý zdravotní stav

Pracovní náplň:
• výroba akrylátových van, montáž    
 masážních systémů 
•   obsluha strojů na pracovišti
  i manuální práce
•  dodržování technologických
 postupů
• kontrola kvality výrobků
• plnění zadaných úkolů 
 a stanovených norem

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
vecorek@riho.cz. V případě dotazů 
prosím kontaktujte naše personální 
oddělení v době od 9-15h na 545 351 
111 ekonomický úsek.

Vaše osobní a profesionální údaje 
budou považovány za důvěrné. 

OPERÁTOR VÝROBY

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční  
 společnosti
• práci v jedno nebo dvousměnném  
 provozu
• odpovídající finanční ohodnocení
•   13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned 

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
•  SOU/SŠ technického směru
•   pečlivost, aktivní přístup k práci
•  odpovědnost, důslednost
•  manuální zručnost
•  schopnost hledat řešení problémů
•  ochotu a schopnost rychle se učit
•  ŘP sk. B (není podmínkou)
•  svářečský průkaz + vyhl. 50 - ideální 
  kandidát
•  dobrý zdravotní stav

Pracovní náplň:
• zajištění plynulého chodu strojů
     a zařízení – úzká spolupráce s výrobou
•   pravidelná údržba a péče o stroje
 a zařízení
•  opravy, řešení závad
• návrhy a výroba pomocných přípravků
 pro výrobu
• plnění zadaných úkolů 

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
vecorek@riho.cz. V případě dotazů 
prosím kontaktujte naše personální 
oddělení v době od 9-15h na
545 351 111 ekonomický úsek.
Vaše osobní a profesionální údaje 
budou považovány za důvěrné. 

PRACOVNÍK ÚDRŽBY

O aktivitě atletických veteránů „Metra revival“
	 V	 roce	 2014	 se	 při	 náhodném		
setkání	 dvou	 bývalých	 atletů	 zrodil	
nápad,	že	by	se	mohli	setkat	ti,	kteří	
před	 více	 jak	 třiceti	 léty	 závodili	 za	
tehdejší	 atletický	 oddíl	 Metra	 Blan-
sko.	 Dohodli	 se,	 že	 sraz	 bude	 usku-
tečněn	na	atletickém	stadionu	a	účast-
níci	 si	 vyzkouší	 pár	 disciplín	 podle	
toho,	na	co	se	kdo	bude	cítit,	což	bylo	
hápáno	spíše	jako	recese.
	 Při	prvním	setkání	11.	října	2014	se	
sešli	na	hřišti	ASK	pouze	čtyři	nadšen-
ci	(Petr	Němec,	Milan	Vrána,	Jiří	Ošlej-
šek	 a	 Mirek	 Dressler)	 a	 absolvovali	
čtyřboj	–	běh	na	100	metrů,	vrh	koulí,	
skok	dálky	a	hod	oštěpem.	Potvrdili	si,	
že	v	každém	stále	přetrvává	soutěživost	
a	přes	bolavé	klouby	a	namožené	svaly	
mají	pořád	chu	závodit.
	 Další	setkání	se	uskutečnilo	až	na	
podzim	 2016	 na	 hřišti	 u	 Erbenovy	
školy,	kde	atletičtí	veteráni	získali	pro	
několik	dalších	let	zázemí	díky	Mila-
novi	 Vránovi,	 který	 je	 učitelem	 na	
této	 škole.	To	už	 se	přidali	 další	 zá-
jemci	–	Mirek	Neubauer,	Honza	Prát	
a	Honza	Tihon.
	 Mezi	 účastníky	 vznikla	 dohoda,	 že	
se	budou	setkání	organizovat	každého	
půl	roku,	vždy	na	jaře	a	na	podzim.	Po-
stupně	se	přidávali	další	bývalí	atleti	–	
Jirka	 Hradil,	 Zdeněk	 Gruber,	 Honza	
Kakáč,	Honza	Nečas,	Zdenka	Vladíko-

vá	a	také	si	k	původním	čtyřem	disciplí-
nám	přidali	hod	diskem.	Na	zatím	po-
sledním,	 již	 devátém	 setkání	 10.	 října	
2020,	 rozšířili	 veteránské	 řady	 také	
Honza	 Škvařil	 a	 Luboš	 Stloukal.		
Poslední	troje	závody	se	již	uskutečnily	
na	hřišti	ASK	Blansko	a	od	 letošního	
roku	se	také	atletická	setkání	veteránů	
konají	pod	hlavičkou	AKLD	(Atletický	
klub	Ludvíka	Daňka)	v	Blansku.
	 Výsledky	jsou	přepočítávány	podle	
věku	na	 základě	 tabulek	mezinárod-	

ní	 organizace	 WMA	 (WorldMaster-
sAthletic).	Takto	přepočítané	výsled-
ky	celkem	objektivně	ukazují,	 jak	 si	
atleti	 vedou	 vzhledem	 k	 výkonům,	
kterých	 dosahovali	 v	 mládí,	 což	 je	
jednoznačně	dobrá	motivace.
	 Tři	 z	 veteránů	 (Mirek	 Neubauer,	
Mirek	Dressler	a	Honza	Prát)	si	něko-
likrát	dodali	odvahy	a	vypravili	se	na	
mistrovství	české	republiky	veteránů	
na	 dráze,	 kde	 si	 nejlépe	 vedl	 Mirek	
Neubauer	–	v	roce	2017	získal	ve	své	

kategorii	 první	 místo	 ve	 vrhu	 koulí	
(13,30	m)	a	v	roce	2018	druhá	místa	
ve	 skoku	 dalekém	 (585	 cm)	 a	 hodu	
oštěpem	(46,30	m).
	 Při	 posledním	 setkání	 se	 všichni	
účastníci	 shodli	 na	 tom,	 že	 se	 ze		
setkávání	stala	krásná	tradice,	která	by	
si	 zasloužila	 zveřejnění.	 Snad	 se	 díky	
tomuto	 článku	 přidají	 další	 sportovci,	
pro	 které	 znamená	 atletika	 lásku	 na	
celý	život.	 Text: Miroslav Dressler

Foto: archiv klubu

Bývalí atleti Metry se pravidelně setkávají na závodech
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Eliška EliPoli Polická

CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU VÁM K ÚSPĚCHU.
Budu Vaší průvodkyní a parťákem na cestě k vysněným cílům.

– individuální koučink
– osobní rozvoj
– mindset
– time management
– online business poradenství VA - spiritual business advisor - coach

S láskou Eliška

Křest druhého alba 
Sáry Nové „Stroj času“

Beseda, kterou inicioval spolek 
Naše voda, z.s.	 společně	 se	 senátorkou		
Ing.	 Jaromírou	 Vítkovou	 a	 městysem	 Černá	
Hora	k	 informacím	ohledně	Aktuálního	 stavu	
přípravy	silnice	43	a	odstranění	závad	na	stáva-
jící	I/43,	se	v	plánovaném	rozsahu	s	účastí	veřej-
nosti	 nemohla	 uskutečnit.	 „Proto	 byl	 natočen	
videozáznam	s	pozvanými	zástupci	z	ŘSD	ČR,	
MD	ČR,	JMK,	projekční	kanceláře	PK-Ossen-
dorf	 s.r.o.,	 Kanceláře	 architekta	 města	 Brna.	
Video	 je	dostupné	na	www.jaromiravitkova.cz	
a	na	facebooku	Chceme	D43,“	upozorňuje	sená-
torka	Vítková.

	 Původně	to	měla	být	
akce	 jako	 každá	 jiná.	
Předskokani,	 spousta	
lidí	 bavících	 se	 spolu		
a	 těšících	se,	až	kmotr	
pokřtí	 album	 šampaň-
ským.	Nyní	 tomu	bylo	
ale	jinak.
	 Vše	 se	připravovalo	
na	 30.	 10.	 2020.	 Bylo	
zvoleno	 místo,	 kmotr	
byl	 vybrán	 a	 pozván,	
předskokani	 také,	 vše	
řádně	 nachystáno	 a	
oznámeno	fanouškům.	
Jak	to	ale	nyní	vidíme	
všude,	 přišla	 nařízení,	
která	 tuto	 akci	 stejně	
jako	 řadu	 dalších	 pře-
sunula	na	neurčito.
	 Nastalo	 tedy	 dile-
ma,	 zda	 křtít,	 anebo	
čekat.	 Na	 novém	 albu	
jsou	 však	 i	 vánoční	
písně	a	ty	by	nikdo	na	

Foto z CD

POTŘEBUJETE INZEROVAT?
 VOLEJTE

606 931 795

jaře	 nebo	 v	 létě	 jistě	 neposlouchal.	 Proto	 padlo	 rozhodnutí	 na	 jedinou	 možnou	 a	 dnes	 i	 moderní		
variantu	...	křest	on-line.
	 V	den	křtu	v	sedm	hodin	večer	se	tedy	fanoušci	mohli	připojit	na	oficiálním	Facebooku	Sáry	Nové	
ke	křtu	oblíbeným	nápojem	zpěvačky	a	to	mandlovou	medovinou.
	 Autorka	 na	 křtu	 představila	 písně	 z	 nového	 alba,	 které	 jsou	 více	 rockového	 stylu	 než	 na	 jejím		
prvním	albu.	Na	své	si	tedy	mohli	přijít	i	příznivci	elektrických	kytar.
	 Vše	se	odehrávalo	v	režii	samotné	autorky	a	ta	uvedla,	že	se	fanoušci	mohou	těšit	na	další	oslavu	
alba	Stroj	času	v	Adamově	v	Městském	kulturním	středisku	s	patronem	Romanem	Pilátem,	předsko-
kany	a	se	vším	jak	má	být,	jakmile	se	uvolní	nařízení.
	 Do	té	doby	mohou	fanoušci	objednávat	nové	album	na	stránkách	www.saranova.cz	a	udělat	tak	
radost	na	Vánoce	sobě	nebo	i	svým	blízkým.	 Text: Renata Kuncová Polická, Foto: archiv Sáry Nové


