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Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873
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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

39.900 Kč
NOVINKA

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. 

KUBOSPOL s.r.o. 

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

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

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

Sny si můžeme plnit 
nejen o Vánocích

Vážení a milí čtenáři, 
dovolte, abych vám poděkovala za přízeň, příspěvky a milé e-maily,  
které od vás dostávám. Vážím si vaší důvěry a spolupráce. 
Děkuji také všem, kteří se mnou noviny tvoří, i těm, kteří každý měsíc Listy regionů doručí  
do vašich poštovních schránek.  Letošní „zvláštní“ rok jsme díky naší týmové spolupráci zvládli. 
Přeji vám všem klidné prožití svátků vánočních s nejbližšími, klid, pohodu a do nového roku 2021 
hlavně hodně zdraví, energie a pozitivního myšlení.  
„Ať se vám daří vše, na co sáhnete.“

Renata Kuncová Polická

pf 2021

Váš region – Vaše noviny

	 Jsem	 přesvědčená	 o	 tom,	 že	 každý	
z	nás	má	někde	„v	páté	mozkové	zatáč-
ce“	nesplněný	sen.	Ten	čas	od	času	vy-
šle	signál,	my	si	sice	vzpomeneme,	ale	
většinou	 jde	 život	 dál,	 protože	 každý	
máme	pořád	co	řešit.	Přesně	takto	jsem	
to	měla	donedávna	 i	 já.	Ráda	bych	se	
s	 vámi,	 milí	 čtenáři,	 podělila	 o	 svůj	
dnes	už	splněný	sen.	
	 Vše	začalo	zcela	nevinně	někdy	před	
možná	více	 jak	čtyřiceti	 lety.	To	 jsem	
byla	 dítko	 školou	 povinné	 a	 chodila	
jsem	s	babičkou	a	dědečkem	na	chatu.	
K	té	náležela	zahrádka,	kde	žili	v	králí-
kárně	králíci,	v	terasovitém	svahu	rostly	
ovocné	stromky	a	na	záhoncích	babička	
pěstovala	různé	druhy	ovoce	a	zeleniny.	
Pamatuji	 si	 výborné	 jahody	 a	 hlavně	
„angrešt“.	Už	nevím,	kolik	jich	babička	

měla,	ale	jeden	stromek,	ten	se	mi	vryl	
do	paměti.	Košatil	se	na	záhonku	u	ces-
tičky,	která	vedla	od	branky	ke	schůd-
kům,	a	ty	vedly	k	chatě.	Byl	stromečko-
vý	 s	 korunkou,	 a	 když	 plody	 dozrály,	
korunka	byla	pokrytá	sytě	žlutými	bo-
bulkami,	 které	 svítily	 jako	 malinkatá	
sluníčka.	Ten	obraz	mám	vrytý	do	pa-
měti	 a	 vůbec	 mi	 nevadilo,	 že	 trny	 na	
stromečku	byly	dost	velké	a	 tvrdé.	Ja-
koby	stromek	nechtěl	vydat	svoje	„po-
klady“.	 A	 jak	 chutnal?	 No	 výborně!		
Byl	 sladký,	voněl	a	chutnal	po	anana-	
su.	A	tak,	jak	už	to	chodí	v	životě,	kdy	
není	vše	zalité	sluncem	a	jen	pozitivní,		
i	plody	angreštu	měly	své,	 i	když	ma-	
lé	mínus	–	a	to	–	byly	hodně	chlupaté.	
Chloupky	 byly	 jemné,	 takže	 mě	 jako	

Pokračování na str. 3
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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)

POZVÁNÍ, PRO VÁS OSOBNĚ, NA DOBU ADVENTU, VÁNOC 
A NOVÉHO ROKU – L. P. 2020
Jaké budou letošní vánoce?
	 Touto	otázkou	bych	vás	rád	pozval	k	malému	zamyšlení.	Můžete	se	k	němu	vrátit	
třeba	i	před	štědrou	večeří	nebo	kdykoliv	o	vánocích.	Lidé	si	budou	za	pár	dnů	přát	
šastné	a	veselé...bohatého	 ježíška...	 a	 různá	další	přání.	 Jaké	budou	 letošní	 svátky		
u	vás	doma,	u	sousedů,	v	našem	národě	či	jiných	zemích?
	 Beránka	ze	stáda	svého	zpívá	se	v	jedné	líbezné	vánoční	koledě.	Každý	nese	darem	
Ježíškovi	to	nejlepší,	co	může	dát.	A	jaký	dárek	bychom	mu	přinesli	my	dnes?	Co by 
si asi tak přál k narozeninám samotný Ježíš? Takto	jsem	se	zeptal	v	jedné	diskuzní	
skupince	lidí,	které	znám.	Vybral	jsem	z	odpovědí	tyto:*	Určitě	jeho	přání	by	bylo,	
abychom	s	ním	trávili	víc	času.	*	Aby	jeho	obě	nebyla	(pro	nikoho)	zbytečná.	*	Více	
našeho	srdce.	*	Aby	jeho	církev	byla	normální	a	lidská.	*	Více	lidí,	kteří	v	něj	uvěří		
a	které	by	mohl	zachránit	pro	život	věčný.	*	Ježíš	v	poselstvích	říká,	že	touží	po	sjed-

Betlém v dřevěném kostelíku v Blansku
 Foto: archiv M. Kopeckého

nocení	 křesanů.	 *	 Ježíš	 si	 přeje		
v	 modlitbě,	 aby	 lidé	 byli	 s	 ním		
a	Otcem	v	jednotě	a	aby	svět	po-
znal,	 že	 byl	 poslaný	 nebeským	
Otcem,	a	abychom	byli	 tam,	kde	
je	 On.	 *	 Asi	 by	 si	 přál	 nějakou	
mast	na	problémy	s	křížem.	:-D	*	
Nejkrásnější	 dárek	 pro	 Ježíše	 je	
pozvat	ho	mezi	sebe,	do	svých	ro-
din	a	slavit	s	Ním.	Tak	co,	napadá	
vás	 ještě	 něco	 jiného?	 Přeji	 vám	
touhu	udělat	si	čas	na	cestu	k	du-
chovnímu	obsahu	a	smyslu	letoš-
ních	vánočních	 svátků	a	dojít	do	
betléma,	když	na	vás	někdo	čeká.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS V DŘEVĚNÉM KOSTELE V BLANSKU:
Adventní bohoslužby jsou každý PÁTEK v 17:30 a v NEDĚLI v 9:00 h.

Tradiční Roráty jsou každou SOBOTU v 6:30 h.
ČTVRTEK 24. 12. 2020 ve 22:00 h

– v kostele je tradiční „Půlnoční“ – Vigilie Narození Páně
PÁTEK 25. 12. 2020 v 9:00 a 17:30 h – HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – Slavnost narození Páně

SOBOTA 26. 12. 2020 v 9:00 h – svátek mučedníka Štěpána
NEDĚLE 27. 12. 2020 v 9:00 h – Slavnost Rodiny Páně

ČTVRTEK 31. 12. 2020 v 17:30 a 23:00 h
– poděkování za rok 2020 – vzpomínka na zemřelé v letošním roce

PÁTEK 1. 1. 2021 v 9:00 h – Slavnost Nového roku Jména Ježíš
– bude udíleno osobní požehnání do Nového roku

NEDĚLE 3. 1. 2021 v 9:00 h – první neděle po Vánocích
STŘEDA 6. 1. 2021 v 17:30 h 

– Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů – rozdávání křídy
PÁTEK 8. 1. 2021 v 17:30 h – výročí vzniku církve

NEDĚLE 10. 1. 2021 v 9:00 h – Slavnost křtu Páně v Jordánu
– končí doba vánoční, loučíme se s vánoční výzdobou a betlémem

PROHLÍDKA KOSTELNÍHO BETLÉMU 
A VÁNOČNÍ VÝZDOBY DŘEVĚNÉHO KOSTELA V BLANSKU 

každý den od 24. 12. 2020 do 10. 1. 2021. Je možnost 
prohlédnout si a zastavit se u nás v době od 8:00 do 18:00 h.

PŮLNOČNÍ VENKU POD ŠIRÝM NEBEM V RUDICI.
V Rudici se již od roku 2003 koná Půlnoční bohoslužba venku pod širým nebem. 

V letošním roce, kdy budou pro kostely panovat mnohá omezení, vás zveme 
ve ČTVRTEK 24. 12. 2020 ve 23:30 h do Rudice. 

Půlnoční se koná u vánočního stromu ve středu obce! Jinak jsou pravidelné 
bohoslužby každou SOBOTU ve 14:00 h v Kapli sv. Barbory v Rudici.

BOSKOVICE: Bohoslužby v Boskovicích se konají každou neděli Evangelickém
kostele v 7:45 h. Vánoční slavnost bude na svátek mučedníka Štěpána 26. 12. v 7:45 h

BRŤOV: Bohoslužby na Brťově se konají každou neděli v místní kapli v 11:00 h.
Půlnoční bude na Štědrý den 24. 12. ve 20:45 h, Hod Boží Vánoční 25. 12. v 11:00 h

LYSICE: Bohoslužby v Lysicích se konají v zasedací síni obecního úřadu. 
Vánoční slavnost bude na Hod Boží Vánoční 25. 12. v 16:00 h 

a na svátek mučedníka Štěpána 26. 12. v 10:30 h
Těším se na vás Martin Kopecký, farář

Účast na bohoslužbách bude možná podle aktuálních nařízení vlády, jak se bude 
vyvíjet situace kolem nás. Dodržení všech hygienických opatření se samozřejmostí.
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Sny si můžeme plnit nejen o Vánocích

Konec klasických dálničních známek, 
od roku 2021 je nahradí elektronické 

8. listopad 2020 – „Žlutý lev“ na naší 
zahradě

	 Po	25	letech	končí	v	České	republi-
ce	 éra	 klasických	 dálničních	 známek	
umisovaných	 v	 podobě	 nálepky	 na	
čelní	sklo	vozidla.	Platnost	těchto	zná-
mek	 na	 rok	 2020	 skončí	 nejpozději		
k	31.	1.	2021.	Klasické	dálniční	znám-
ky	 budou	 po	 několika	 letech	 příprav	
od	roku	2021	plně	nahrazeny	elektro-
nickými	dálničními	známkami.	

	 Novinkou	bude,	že	roční	dálniční	
známka	 bude	 mít	 platnost	 celých		
365	 dní	 a	 bude	 možné	 ji	 zakoupit		
po	 celý	 rok,	 zatímco	 platnost	 dosa-
vadních	 známek	 skončila	 vždy	 nej-
později	 k	 31.	 lednu	 následujícího	
roku.	 Systém	 také	 umožní	 zakoupit	
elektronickou	dálniční	známku	a	za-
čátek	její	platnosti	odložit	až	o	90	dní	

	 Nově	 se	 nebude	 nic	 vylepovat,	 ale	
vše	 bude	 fungovat	 na	 zadání	 přísluš-	
né	SPZ	do	elektronického	systému	a	na	
následném	principu	video	kontroly.	Po-
licie	ČR	a	Celní	správa	ČR	budou	mít		
k	 dispozici	 technologii,	 jejíž	 pomocí	
ihned	získají	informaci	o	tom,	zda	kon-
krétní	 vozidlo	 má	 nebo	 nemá	 platnou	
elektronickou	dálniční	známku.	

podle	 toho,	 kdy	 řidič	 skutečně	 zač-	
ne	s	vozidlem	využívat	zpoplatněné	
úseky	dálnic.	
	 Nejsnadněji	 bude	 možné	 elektro-
nické	dálniční	známky	zakoupit	pro-
střednictvím	 internetového	 obcho-	
du	 na	 webových	 stránkách	 www.
edalnice.cz,	kde	jejich	online	prodej	
začal	1.	12.	2020.					Pokračování na str. 4

Den boje za svobodu a demokracii
	 Letos	se	tradiční	akce	„Připomínka	17.	lis-
topadu“	u	Památníku	obětem	totalitních	reži-
mů	 konala	 individuálně	 kvůli	 aktuálním		
protiepidemiologickým	 opatřením.	 Ovšem	
ani	to	neodradilo	spolky	Orel	jednota	Bosko-
vice,	Junák	–	český	skaut	středisko	Boskovi-
ce	a	senátorku	Jaromíru	Vítkovou	 tento	vý-
znamný	den	patřičně	uctít.	
 „Loni jsme si připomínali kulaté 30. vý-
ročí i velkým lampionovým průvodem.  
Letošní oslavy 17. listopadu jsme muse- 
li uzpůsobit aktuální situaci, proto jsme 
přistoupili společně k variantě, která by- 
la individuální. Jsem dlouholetá skautka  
a také členka Orla, a tak jsem zapálila 
svíčku a položila květinu u Památníku  
spolu s manželem Jaroslavem Vítkem,  
který je starostou Orla jednoty Boskovice,“ sdělila senátorka Vítková.
	 Samotný	Památník	obětem	totalitních	režimů	byl	odhalen	v	roce	2014	při	příle-
žitosti	25.	výročí	„Sametové	revoluce“.	Na	podnět	Orlů	a	Skautů	z	Boskovic	celou	

iniciativu	 a	 organizaci	 připravovala	 tehdej-	
ší	místostarostka	města	Boskovice	Jaromíra	
Vítková.	Autorkou	památníku	je	boskovická	
rodačka	Magdaléna	Roztočilová.
    „Pro zájemce byla vyzdobena další 
místa ve městě, kde lidé mohli uctít při-
pomínku významného výročí: pamětní 
deska na ul. Plačkova, památník obě-
tem 1. a 2. světové války u pošty, socha 
T. G. Masaryka na náměstí 9. května  
a památník Tomáše kardinála Špidlíka 
na ulici Bělská. Všechna místa jsou spo-
jena s historickými událostmi a osob-
nostmi, které byly ovlivněny totalitními 
režimy,“ doplnila senátorka Vítková.
				Lidé	tak	po	celý	den	mohli	individuál-
ně	uctít	 památku.	Místa	byla	vyzdobena	

květinami	a	vlajkami.	Akce	se	konala	za	podpory	Festivalu	Svobody	a	měs-
ta	Boskovic.		 Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Foto: archiv Orel jednota Boskovice

Pokračování ze str. 1
dítě	od	požitku	ananasové	chuti	neod-
radilo.	 A	 právě	 tyto	 okamžiky	 se	 mi	
vryly	do	paměti.
	 Život	běžel	dál,	já	rostla	a	léta	při-
bývala,	se	mnou	„zrál“	i	ten	angrešto-
vý	stromek.	Jedno	jaro	už	se	nezazele-
nal.	 Naplnil	 tady	 své	 poslání	 a	 ode-	
šel.	Bylo	mi	to	líto,	ale	co	už.	Život	šel	
dál.	 Já	 dokončila	 základku,	 šla	 na	
střední,	vdala	se,	měla	děti.	Před	de-	
víti	 lety	dědeček	umřel.	Samozřejmě	
ne	hned,	ale	po	čase	se	mi	začaly	vy-
bavovat	 vzpomínky	 na	 dětství.	 Na		
dědečka,	člověk	si	ho	chtěl	připomínat	
–	a	ejhle!	Vzpomněla	jsem	si	na	zlata-
vé,	košaté	sluníčko	s	plody,	ananasový	
stromeček.	Zase	uběhla	nějaká	doba,	
ale	 myšlenka	 na	 to,	 že	 si	 stromeček	
pořídím	s	manželem	na	naši	zahradu,	
byla	čím	dál	silnější.	
	 Jednoho	 dne	 jsem	 začala	 „žhavit	
dráty“.	Zatelefonovala	jsem	do	pár	za-
hradnictví	v	domnění,	že	když	popíši,	
jak	angrešt	chutnal	a	vypadal,	zahrad-
ník	bude	vědět	odrůdu	a	já	si	strome-
ček	koupím	a	na	podzim	zasadím.	No,	
jaké	bylo	ale	moje	zklamání,	když	za-
hradníci	nevěděli,	jakou	mám	na	mys-

li	odrůdu.	Pracovní	cesty	mě	zavedly	
do	 Arboreta	 Šmelcovna	 v	 Boskovi-
cích.	 A	 až	 zde	 mi	 svitla	 naděje.	 Pan	
Josef	 Janků,	 skvělý	 člověk	 a	 zahrad-
ník	 každým	 coulem,	 mě	 vyslechl		
a	 ihned	 řekl,	 že	 by	 se	 mohlo	 jednat		
o	odrůdu	Honningův/Honingův	raný.	
V	 německém	 jazyce	 se	 používá	 také	
označení	 Gelbe	 Honigbeere.	 Původ-
ním	 jménem	 Yellow	 Lion	 čili	 dos-	
lovně	 přeloženo	 Žlutý	 lev.	 Jedná	 se		
v	podstatě	o	„pravěkou	odrůdu“	půvo-
dem	z	Británie	datovanou	vznikem	do	
roku	1825.	Mé	srdéčko	zaplesalo	štěs-
tím.	A	že	se	pokusí	mi	stromek	sehnat	
ve	školce	v	Dobříši.	Bohužel	nic	není	
v	 životě	 zadarmo	 a	 bez	 problémů,	
moje	 naděje	 pohasla,	 když	 mi	 pan	
Janků	asi	za	půl	roku	sdělil,	že	zjistil,	
že	je	to	vymřelá	odrůda,	že	už	ji	nikde	
nemají,	 že	 de	 facto	 neexistuje.	 Opět	
uběhl	nějaký	čas,	ale	moje	myšlenka	
na	angrešt	z	dětství	se	ne	a	ne	z	mozku	
vymazat.	Pořád	mi	to	tam	naskakova-
lo,	 tak	 jsem	 začala	 přemýšlet,	 jestli	
není	nějaká	možnost	vzkřísit	vymře-
lou	odrůdu.		Logicky	mi	vždycky	vy-
skočil	 červený	 vykřičník	 v	 hlavě,	 že	
když	 něco	 umře,	 je	 to	 nenávratně	

pryč…	pak	mi	vyskočil	zelený	vykřič-
ník,	co	když	ale…	a	jednou	mi	to	sep-
lo!	V	dnešní	době	geneticky	upravova-
ných	 potravin,	 zvířat,	 proč	 by	 nešel	
vzkřísit	angrešt!	Začala	jsem	telefono-
vat	po	všech	výzkumných	a	šlechtitel-
ských	 stanicích	 v	 České	 republice.	
Někde	se	se	mnou	nechtěli	ani	bavit,	
že	se	takto	individuálně	tomuto	nevě-
nují,	někde	byli	vstřícnější,	ale	v	geno-
fondu	vyhynulých	rostlin	tuto	odrůdu	
neměli.	 Až	 pan	 Ing.	 Jiří	 Kaplan	 se	
mnou	 vedl	 hodinový	 rozhovor	 a	 byl	
velmi	vstřícný	mi	pomoci.	
	 Nebudu	vás,	milí	čtenáři,	dále	napí-
nat,	opět	uběhly	asi	dva	roky	ode	dne,	
kdy	jsem	s	panem	Ing.	Kaplanem	na-	
vázala	 kontakt.	 Letos	 v	 září	 mi	 volal		
a	řekl:	„Podařilo	se,	mám	pro	Vás	Vaše	
vysněné	 stromky	 angreštu“.	 Nakonec	
se	ukázalo,	že	tato	odrůda	zcela	nezmi-
zela	z	povrchu	zemského	a	stromky	se	
podařilo	 vypěstovat	 s	 přispěním	 sou-
kromého	školkaře.	
	 Moje	 několikaletá	 „mise“	 skončila	
úspěšně	7.	 listopadu	 tohoto	 roku,	kdy	
jsme	s	manželem	nasedli	ráno	do	auta		
a	jeli	do	Východních	Čech	pro	můj	mi-
lovaný	angrešt.	Hned	druhý	den	 jsme	

ho	s	manželem	zasadili	a	tak	našel	do-
mov	na	naší	zahradě.	Te	už	si	jen	přát,	
aby	u	nás	dobře	rostl	a	já	zase	pocítila	
v	 ústech	 tu	 slaoučkou	 chu	 a	 vůni	
ananasu,	chu	mého	dětství!
	 Milí	čtenáři,	jestliže	máte	tajné	anebo	
zatím	nesplněné	přání,	 jděte	si	za	 tím,	
zázraky	se	dějí	a	to	nejen	o	Vánocích!

Renata Kuncová Polická
Foto: Renata Kuncová Polická



ročník IX číslo 10 prosinec 2020 www.listyregionu.cz

V Boskovicích se rodí i v době covidové
	 I	 v	 době	 pandemie	 je	 porodnice	 v	 Boskovicích	 v	 plném	 provozu.	 Porodnice	 je	 zařízena	 i	 na	 porody	 covid		
pozitivních	matek,	dítě	od	matky	neoddělujeme.	Dle	počtu	porodů	se	u	nás	letos	narodí	více	než	800	dětí.	Otcové	
u	porodů	jsou	i	nadále	vítáni.	 prim.  MUDr. Jan Machač, Foto: archiv redakce

Konec klasických 
dálničních známek, 

od roku 2021 je 
nahradí elektronické 

Kubíček se také narodil v BoskovicíchKačenka v porodnici v Boskovicích

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795

Pokračování ze str. 3
	 Ti,	kteří	nebudou	chtít	využít	ná-
kupu	prostřednictvím	internetového	
obchodu,	si	budou	moci	elektronic-
kou	 dálniční	 známku	 pořídit	 v	 síti	
vybraných	 prodejních	 míst,	 jako	
např.	 na	 pobočkách	 České	 pošty,	
benzinových	čerpacích	stanicích,	či	
novinových	stáncích.	Zde	bude	sta-
čit,	 aby	 obsluze	 nahlásili	 potřebné	
údaje,	jako	jsou	SPZ	vozidla	či	začá-
tek	platnosti	známky	apod.,	zaplatili	
kupní	cenu	a	vyčkali	na	předání	po-
tvrzení.	Poslední	možností,	 jak	zís-
kat	elektronickou	dálniční	známku,	
bude	její	pořízení	v	samoobslužných	
kioscích,	 které	 budou	 umístěny	 ze-
jména	 v	 příhraničních	 oblastech	
před	 vjezdem	 na	 zpoplatněný	 úsek	
dálnice.	
	 Na	ceně	elektronických	dálničních	
známek	pro	rok	2021	se	oproti	součas-
nosti	nic	nezmění,	roční	bude	dostup-
ná	 za	 1.500	 Kč,	 měsíční	 za	 440	 Kč		
a	desetidenní	za	310	Kč.	

Text: Odbor dopravy 
Městského úřadu Boskovice 

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



byly mediálním 
partnerem
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

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

VOLNÉ KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU (od 2/2021)

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

Garantujeme minimálně 1000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

FRANTIŠEK OPLUŠTIL
VODĚRADY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

VÁNOČNÍ 
STROMKY 
od 5. 12. 2020 
smrk stříbrný /  borovice černá
Prodej denně 13.00 –17.00 h, jinak po tel. domluvě
Info na tel.: 607 123 645, 607 904 287
E-mail: frantisek.oplustil@centrum.cz

k p
rod

eji

Blansko v roce 3020 aneb jaké to asi bude? 

Porota při rozhodování

Seznam dětí, jejichž díla jsou v kalendáři pro rok 2021

	 Pátý	ročník	dětské	výtvarné	soutěže	spolku	ART-TEP	má	své	vítěze.	
	 ...Těžko	představitelné	téma,	ale	bezbřehá	dětská	fantazie	zafungovala	i	v	tomto	
případě.	Vyzbrojení	vědeckofantastickou	četbou	nebo	filmy	o	Harrym	Potterovi		
a	Pánu	prstenů,	poradili	si	účastníci	soutěže	i	tentokrát.	Je	pravda,	že	někteří	volili	
cestu	zpět	do	pravěku,	ale	mnozí	opustili	Zemi	a	na	vesmírných	plavidlech	nás	
nechali	putovat	mezihvězdným	prostorem.	Někteří	změnili	naše	město	v	moderní	
geometrický	útvar,	jiní	vytvořili	město	jako	obyvatelný	strom.	Lidé	zůstali	stejní,	
ale	mnozí	museli	obléknout	skafandry	astronautů,	aby	mohli	v	nových	podmín-
kách	žít...	(Slovo	poroty	–	Mgr.	Eva	Holoušová,	Irma	Charvátová,	Bohumil	Nečas).	
	 I.	kategorie	 (porota	vyhodnotila	jen	3.	místo)	3.	místo	Agáta Koukalová
	 II.	kategorie	 3.	místo	Jan Jakš,	2.	místo	Nikolas Kopecký,	
	 	 1.	místo	Lucie Ševčíková
	 III.	kategorie	 (porota	ocenila	dvě	3.	místa)	3.	místo	Ondřej Němec,	
	 	 3.	místo	Amálie Müllerová,	2.	místo	Nikol Kuběnová, 
	 	 1.	místo	Evelína Teslovyč
	 IV.	kategorie	 ve	IV.	kategorii	porota	nevyhodnotila	vítěze.
Cenu	pana	starosty	Ing.	Jiřího	Crhy	obdržela:	Natálie Paděrová
Cenu	pana	místostarosty	Mgr.	Ivo	Poláka	obdržela:	Šárka Altrichterová
Cenu	pana	Ing.	Josefa	Vrby	z	firmy	CERGO	obdržel:	Patrik Vais
	 Tento	ročník	uzavřel	pět	let	výtvarné	soutěže	o	podobu	našeho	města	a	do-
spěl	do	daleké	budoucnosti.	Možná	nás	křídla	fantazie	odnesla	příliš	daleko,	
ale	kdo	ví	–	pohádky	a	sny	se	někdy	plní...	(Slovo	poroty	–	Mgr.	Eva	Holoušová,	
Irma	Charvátová,	Bohumil	Nečas).
	 Děkujeme	všem	školám	za	účast	a	posílám	seznam	dětí	a	časový	harmonogram	
předání	cen	vítězům	a	kalendářů	všem	dětem,	jejichž	práce	jsou	v	kalendáři.
 Dne 14. prosince od 15:30–17:00 budou před Základní uměleckou školou, 
Zámek 3 vydávány ceny vítězům, ostatním dětem v seznamu budou rozdány 
kalendáře pro rok 2021. Základní škole Bořitov, ZŠ Salmova, ART-TEP, 
spolku budou předány výtvarné balíčky za nejpočetnější účast v soutěži. 
 Přesný čas si je nutno vzhledem  
k epidemiologické situaci prosím 
objednat na telefonním čísle 
774 841 493 – MgA. Petra Žerníčková.

Nikol	Kuběnová,	ART-TEP,	11	let;	Ondřej	Němec,	ZŠ	Salmova,	14	let;	Amálie	
Müllerová,	ZŠ	Salmova,	14	 let;	Evelína	Teslovyč,	ZŠ	Salmova,	12	 let;	Natálie	
Paděrová,	ZŠ	Salmova,	12	 let;	Linda	Zukalová,	ART-TEP,	11	 let;	Filip	Vaněk,	
ART-TEP,	10	let;	Zuzana	Šebelová,	12	let;	Bára	Kiselová,	ART-TEP,	7	let;	Amálie	
Gottwaldová,	ZŠ	Salmova,	12	let;	Karolína	Komárková,	ART-TEP,	11	let;	Mar-	
kéta	 Vojáčková,	 ZUŠ	 Blansko;	 Tereza	 Odehnalová,	 ART-TEP,	 13	 let;	 Šárka		
Altrichterová,	ZŠ	a	MŠ	Rájec-Jestřebí,	15	let;	Patrik	Vais,	ZUŠ	Blansko;	Agáta	
Koukalová,	 ZUŠ	 Blansko,	 6	 let;	 Lucie	 Ševčíková,	 ART-TEP,	 10	 let;	 Nikolas		
Kopecký,	ART-TEP,	10	let;	Jan	Jakš,	ZŠ	Salmova,	9	let;	Anna	Vítková,	ART-TEP,	
10	let;	Beáta	Pokorná,	ART-TEP,	9	let;	Martina	Sedláčková,	ART-TEP,	8	let;

Pokračování na str. 6

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

N A Š I 
PA R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ SITUACI O KONÁNÍ AKCE NA WEBU KSMB

FARMÁŘSKÉ TRHY
3. 12. / 17. 12. 

od 8 –16 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

se vrací !
KONCERT KAREL PLÍHAL - recitál SE PŘESOUVÁ NA 18. 5. 2021

27. 4.
v 19 h

DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKONA

 O
ST

RO 16. 2. 
v 19 h

DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO
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„Dobrá psí duše“ je v Blansku

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

Pokračování ze str. 5
Jan	Slouka,	ZŠ	Salmova,	9	let;	Vojtěch	Kolář,	ART-TEP,	7	let;	Tamara	Francírková,		ZUŠ	
Blansko,	7	let;	Dominika	Hrušková,	ZŠ	Salmova,	9	let;	Adam	Havlena,	ZŠ	Salmova,	9	let;	
Robin	 Reich,	 ZŠ	 Salmova,	 8	 let;	 Adéla	 Ševčíková,	 ART-TEP,	 7	 let;	 Nela	 Košáková,	 ZŠ	
Salmova,	9	let;	Anastázie	Volavá,	ART-TEP;	Maty,	Blansko	zažít	jinak,	7	let;	A+K,	nezná-
mý	autor,	Blansko	zažít	 jinak;	Majka	Koukalová,	Blansko	zažít	 jinak,	10	 let;	Valentýnka	
Martyňáková,	Blansko	zažít	jinak,	9	let;	Ema	Popelková,	Blansko	zažít	jinak;	Sára	Kolčavo-
vá,	Blansko	zažít	jinak,	7	let;	kolektiv	dětí	4.	ročníku,	ZŠ	Bořitov,	10	let;	Teodora	Gulová,	
Veronika	 Vrbová,	 Šárka	 Kovářová,	 Karolína	 Repková,	 ZŠ	 Bořitov,	 10	 let;	 Filip	 Tůma,	
Adam	Ambroz,	Domonik	Hudec,	ZŠ	Bořitov,	10–11	let.

Seznam dětí, jejichž díla jsou v kalendáři pro rok 2021

Cena starosty 1. místo III. kategorie

	 Již	třetím	rokem	se	uskutečnila	celorepubliková		soutěž	„Dobrá	psí	duše“	pod	patronací	zná-
mého	psychologa	psů	Pavla	Bradáče.	V	kategorii	osobnost	roku	na	skvělém	třetím	místě	skonči-
la	Jarmila	Jurová,	vedoucí	provozu	psího	útulku	města	Blansko,	místopředsedkyně	Kynologic-
kého	Klubu	Blansko	a	žena	která	díky	canisterapií	se	svými	naháčky	rozdává	potřebným	lidem	
spoustu	lásky.	K	ocenění	srdečně	gratulujeme.		 Renata Kuncová Polická, Foto: Radek Opatřil

Jarmila Jurová 
a Nela
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ŘEZÁNÍ, ŠTÍPÁNÍ 
A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
– Řezání a štípání Vašeho dřeva u Vás 
 nebo na místě skládky – odvoz zajistíme
– Prodej palivového dřeva
– Kácení stromů, keřů, náletových dřevin
– Další práce po vzájemné dohodě

 dřevo sypané jehličnaté / 565,– / m³
 dřevo skládané jehličnaté / 965,– / m³
 DALŠÍ SORTIMENT NA DOTAZ
Dřevo řežeme a štípeme v délkách od 25 do 50 cm.
Dřevo vozíme třístranným sklápěčem v množství od 2,6 m³ 
(1469,– sypaného).

CENÍK
A K C E

PALIVOVÉ DŘEVO 
KOPÁČEK

775 655 855

BLANSKO - KLEPAČOV

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2021.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

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

VYPRACUJEME 
ODHADY 

PRO DĚDICKÁ 
ŘÍZENÍ: 

ZDARMA
E-MAIL:

langr@artossreality.cz

MOBIL:
+420 702 123 140

Moderní výuka s atraktivními obory 
– to je soukromá škola v Blansku
	 Již	 téměř	30	 let	 působí	 v	Blansku	
Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	 s.r.o.	Studium	zde	probíhá	
moderní	a	atraktivní	formou	s	množ-
stvím	netradičních	výukových	prvků,	
a	to	ve	velmi	zajímavých	oborech:
	 čtyřletý	maturitní	obor	
	 PALUBNÍ	STEVARD
	 –	 jediný	 takto	 koncipovaný	 obor	
v	 republice,	 připravený	 ve	 spolupráci		
s	 nejvýznamnějšími	 dopravními	 spo-
lečnostmi	u	nás	(Regiojet,	LEO	Express)	
a	dalšími	subjekty	(výcvikové	centrum	
na	letišti	v	Praze,	Letiště	Brno).	Tento	
trendový	obor	spojuje	turismus	s	gastro-
nomií,	absolvent	získá	i	potřebné	vzdě-
lání	 v	 oboru	 cestovní	 ruch.	 Odborná	
praxe	probíhá	přímo	na	luxusních	palu-
bách	známých	dopravců	a	podle	zájmu		

i	jinde	v	oblasti	cestovního	ruchu,	vč.	za-
hraničí	(Rakousko,	Německo).
	 čtyřletý	maturitní	obor	
	 CESTOVNÍ	RUCH
	 –	zaměřený	na	celé	spektrum	turismu	
od	 regionálního	 přes	 republikový	 po	
světový,	což	umožňuje	široké	uplatnění	
absolventů	–	pracovník	cestovní	kance-
láře,	delegát	v	zahraničí,	průvodce,	pra-
covník	v	ubytovacích	službách,	v	oblasti	
wellness	nebo	animačních	programech	
atd.	Tomu	je	podřízena	i	odborná	praxe,	
která	 probíhá	 ve	 firmách	 a	 institucích		
v	 oblasti	 cestovního	 ruchu,	 vč.	 zahra-	
ničí	 (hlavně	Chorvatsko),	v	cestovních	
kancelářích,	v	zámcích,	muzeích,	jesky-
ních,	ubytovacích	zařízeních,	informač-
ních	centrech	apod.
	 tříletý	obor	s	výučním	listem	
	 BARMAN	–	SOMMELIER
	 –	 jedinečný	 v	 rámci	 celého	 kraje		
a	zaměřený	na	nápojovou	gastronomii	
(barmanství,	víno,	káva,	pivo	a	další).	
Vznikl	 kvůli	 velké	 poptávce	 po	 takto	
speciálně	 vyškolených	 pracovnících,	
ale	 kromě	 toho	 získá	 absolvent	 i	 po-	
třebné	 základy	 z	 obsluhy	 a	 přípravy	
pokrmů,	 takže	 jeho	 uplatnění	 na	 trhu	

práce	je	mnohem	širší.	Odborný	výcvik	
se	uskutečňuje	v	hotelech	a	restauracích	
v	blanenském	regionu	a	škola	spolupra-
cuje	 s	 mnohými	 odborníky	 z	 praxe,	
jako	 jsou	 barmani,	 kavárníci,	 znalci	
vína,	hoteliéři,	provozovatelé	pivovarů	
atd.,	díky	čemuž	získávají	žáci	poznat-
ky	o	aktuálním	dění	v	oboru.
	 tříletý	obor	s	výučním	listem	
	 KUCHAŘ	–	ČÍŠNÍK
	 –	 tradiční	 obor,	 který	 je	 zároveň		
nejstarším	na	 této	 škole.	To	umožňuje	
kvalitní	provázání	s	oborem	v	regionu		
a	následně	také	výborné	uplatnění	žáků	
(díky	pojetí	praxe	se	žáci	znají	s	provo-
zovateli	 restaurací	 a	 hotelů	 osobně).	
Obor	 je	 zaměřen	 hlavně	 prakticky	 na	
nejmodernější	 gastronomii	 a	 podobně	
jako	u	předchozího	oboru	je	podpořen	
spoluprací	se	špičkovými	odborníky.

	 Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	 s.r.o.	 Blansko	 nabízí	 spoustu	
nadstandardů,	vč.	 finančních	 (např.	 fil-
mová	a	divadelní	představení	či	sportov-
ní	aktivity	zdarma,	obědy,	zájezdy	nebo	
odborné	kurzy	 s	 50%	přispěním	 školy	
apod.).	Škola	má	prvotřídní	vybavení	pro	
odborné	 činnosti	 (cestovní	 ruch,	 bar-
manství,	animace	atd.),	audiosystém	pro	
výuku	jazyků,	kvalitní	technické	zázemí	
pro	moderní	výukové	metody	atd.	Obě-
dy	jsou	zajištěny	v	blízkých	restauracích,	
opět	s	finančním	přispěním	školy.	Niko-
li	žák,	ale	škola	zajišuje	učebnice	i	pra-
coviště	odborného	výcviku	a	praxe.	
	 Bohatý	je	také	záběr	vedlejších	akti-
vit	 této	 soukromé	 školy,	 jakými	 jsou	
významné	akce	města	a	regionu,	zabez-
pečení	průvodcovských	služeb	ve	věži	
kostela	sv.	Martina,	organizace	aktivit	
pro	seniory,	uskutečňování	animačních	
programů	a	rautů	apod.
	 Na	této	soukromé	škole	zkrátka	platí	
heslo	„Atraktivní	výukou	k	atraktivní-
mu	oboru!“	

 Střední škola cestovního ruchu  
a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 12, 678 01, Blansko
www.cergas-bk.cz

www.facebook.com/SSGastroBK
+420 602 780 034-5
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COVID-19 TURISTY Z KLUBU NA MALÉ HANÉ NEZASTAVIL

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. 

ROZVOZ JÍDEL
objednávky přijímáme
od 9:30 hodin

 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

DĚKUJEME  NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM ZA  PŘÍZEŇ 
V LETOŠNÍM  ROCE A  TĚŠÍME 
SE NA VÁS  V  ROCE  2021

	 Již	 8.	 ročník	 turistického	 pocho-	
du	„Putování	přes	Halasovo	Kunštát-
sko“	pořádaný	Klubem	českých	 tu-	
ristů	 Malá	 Haná	 Velké	 Opatovice	
proběhl	17.	října	2020.

	 I	 přes	 mimořádná	 omezení	 Covi-
du-19	 a	 nepřízeň	 počasí	 se	 na	 start		
v	Letovicích	vydalo	 na	 trasy	 maleb-	
né	podzimní	krajiny	kolem	přehrady	
Křetínka	a	měst	Olešnice	a	Kunštátu	

56	příznivců	turistiky.	Byla	znát	spo-
kojenost	účastníků	z	Hodonína,	Brna,	
Ostravy,	Hulína,	Břeclavi,	České	Tře-
bové,	Prahy	atd.,	že	se	akce	uskuteč-
nila.	 Po	 registraci	 na	 startu	 každý	
účastník	obdržel	mapku	zvolené	 tra-
sy,	sladkost	na	cestu	a	diplom	se	suve-
nýrem,	protože	tradiční	cíl	se	nemohl	
z	důvodu	uzavření	restaurací	uskuteč-
nit.	 Poděkování	 patří	 i	 pořadatelům	
za	skvěle	připravenou	akci.	

 Za KČT Malá Haná Velké Opatovice 
Dušan Machourek
Foto: archiv klubu
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Již tradičně jsme pro poslední letošní vydání Listů regionů požádali 
starosty Blanska, Boskovic, Letovic a Adamova aby zhodnotili končící rok.

Starosta města Blansko 
Ing. Bc. Jiří Crha

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

Foto: ph

Starosta města Blansko 
Ing. Bc. Jiří Crha 

	 Ing.	Bc.	Jiří	Crha	odpovídá	na	otáz-
ky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	největším	úkolem	le-
tošního	roku	pro	celou	společnost	je	boj	
s	 koronavirovou	 pandemií;	 jak	 hodno-	
títe	 dopad	 nutných	 opatření	 na	 život		
a	hospodaření	v	Blansku?	
	 Situace	je	pro	všechny	hodně	složi-
tá	také	proto,	že	koronavirová	pande-
mie	již	 trvá	hodně	dlouho	a	po	jarní	
vlně	 prožíváme	 ještě	 složitější	 pod-
zim.	 V	 březnu	 a	 dubnu	 jsme	 řeši-	
li	 první	 nouzový	 stav	 a	 nedostatek	
ochranných	prostředků.	Šily	se	rouš-
ky	 a	 společně	 se	 skauty	 a	 farností	
jsme	 se	 snažili	 maximálně	 pomá-	
hat	seniorům,	zdravotně	znevýhodně-

ným,	školám,	rodičům,	zkrátka	všem,	
kteří	 to	 potřebovali.	 Ukázalo	 se,	 že		
i	v	Blansku	žijí	skvělí	lidé,	kteří	jsou	
otevření	a	ochotni	pomáhat	druhým.
	 Krize	 dopadla	 negativně	 nejen	 na	
zdravotní	 stav	 obyvatel,	 ale	 také	 na	
omezení	 mnoha	 činností	 a	 to	 jak		
podnikatelů,	 tak	 i	města	 a	 to	 zejmé-	
na	na	omezení	prakticky	veškeré	kul-
turní	i	sportovní	činnosti.
	 Velký	dopad	má	krize	na	hospoda-
ření	 měst	 a	 obcí.	 Pokles	 daňových	
příjmů	je	u	nás	v	letošním	roce	asi	42	
milionů	korun.	S	tím	jsme	si	ale	pora-
dili;	odložili	jsme	některé	menší	pro-
jekty.	Pomohl	nám	také	kompenzační	
bonus	od	státu	i	naše	úspory	z	loňské-
ho	 roku,	 takže	 jsme	 nakonec	 nemu-	
seli	škrtat	zásadní	investice.	Bohužel	
ještě	větší	ekonomický	propad	očeká-
váme	v	příštím	 roce.	Daňové	příjmy	
budou	minimálně	o	50	miliónů	nižší.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	které	se	podařilo	realizovat?
	 Myslím,	že	je	jich	docela	dost.	Pro-
bíhá	 revitalizace	předzámčí,	 přístav-
ba	 nové	 kuchyně	 a	 jídelny	 Základní	
školy	 TGM,	 pokračuje	 revitalizace	
sídliště	Zborovce.
	 Pokračovala	příprava	projektu	pře-
mostění	 na	 Staré	 Blansko.	 Vedeme	
intenzivní	 jednání	 s	 Ministerstvem	

dopravy	 ČR	 i	 Správou	 železnic;	 obě	
instituce	jsou	tomuto	projektu	naklo-
něny.
	 Průběžně	opravujeme	silnice,	chod-
níky,	postavili	jsme	nové	parkoviště	na	
Sportovním	ostrově,	 rekonstrukcí	pro-
šel	stadion	ASK	v	Mlýnské	ulici.	No-
vou	 podobu	 navíc	 získala	 i	 budova		
bývalé	ubytovny,	kde	budou	mít	 spor-
tovní	 kluby	 a	 organizace	 své	 zázemí,	
sídlit	 zde	 budou	 Služby	 Blansko,	 ve-	
řejnost	 může	 využívat	 nové	 toalety.	
Mohl	 bych	 pokračovat	 ve	 výčtu	 men-
ších	akcí	dál...
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Pokračovat	bude	jedna	z	největších	
investic	 následujících	 dvou	 let,	 tedy	
stavba	nové	jídelny	s	kuchyní	a	šaten	

pro	ZŠ	TGM.	Investici	v	řádu	milionů	
korun	si	vyžádá	následující	etapa	revi-
talizace	sídliště	Zborovce	nebo	napří-
klad	obnova	další	z	budov	předzámčí,	
Zámek	 3.	 Velkou	 stavbou	 bude	 také	
rekonstrukce	ulice	Brněnská.
	 Chtěli	bychom	začít	s	opravou	silni-
ce	na	ulici	Dvorská,	stejně	jako	se	stav-
bou	 okružní	 křižovatky	 u	 Sportovní-	
ho	 ostrova.	 Projektujeme	 nový	 krytý	
bazén,	budeme	pokračovat	v	moderni-
zaci	 sportoviš.	 Připravujeme	 revitali-
zaci	 rekreační	oblasti	Palava	 i	zámec-
kého	 parku.	 V	 příštím	 roce	 bychom	
měli	zahájit	zásadní	 investici	pro	naše	
město	a	to	přemostění	na	Staré	Blansko.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

ní,	obce	dostávají	do	rozpočtu	menší	
finanční	 výnosy	 z	 daní,	 ale	 možná	
ještě	větším	dopadem	je	nejistota	vět-
šiny	lidí	ohledně	toho,	co	ještě	může	
přijít.	Chápu,	 že	 tato	 situace	 je	nová		
i	pro	představitele	státu,	ale	míra	ne-
vyzpytatelnosti	 chování	 státu	 v	 jeho	
nařízeních	 je	 dle	 mého	 názoru	 zby-
tečně	vysoká.
	 Museli	 jsme	 přijmout	 rozpočtová	
opatření,	která	reagují	na	nižší	příjmy,	
nebudou	se	realizovat	některé	investi-
ce	a	omezilo	se	financování	řady	pro-
vozních	činností.	
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	které	se	podařilo	realizovat?
	 Jsem	 rád,	 že	 se	 dokončila	 rekon-
strukce	 letního	kina,	opravily	se	ko-
munikace	a	chodníky.
	 Letos	se	z	větší	části	dokončí	realiza-
ce	energetických	opatření	v	rámci	pro-
jektu	 CZT	 Boskovice	 střed,	 pokračuje	
nemalá	investice	ve	vodohospodářské	

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

	 Ing.	Jaroslav	Dohnálek	odpovídá	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	 starosto,	 největším	 úkolem	
letošního	roku	pro	celou	společnost	je	
boj	s	koronavirovou	pandemií;	jak	hod-
notíte	dopad	nutných	opatření	na	život	
a	hospodaření	v	Boskovicích?	
	 Dopad	zde	určitě	je,	jednak	finanč-

Foto: ph

infrastruktuře	v	lokalitě		Podlesí	a	Milá-
novy.	V	nemocnici	se	dokončuje	značná	
investice	v	energetickém	hospodaření	
této	instituce	a	mnohé	další.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Připravujeme	rozsáhlé	investice	v	do-	
pravní	 infrastruktuře	 města.	 Musíme	
připravit	a	co	nejdříve	realizovat	řešení	
křižovatky	Sokolská	a	Havlíčkova,	kři-
žovatku	u	Evangelického	kostela	a	po-

kračování	 ulice	 Lidická.	 Navazuje	 na		
to	 i	 postupná	 rekonstrukce	 Hybešovy	
ulice.	 Po	 mnoha	 letech	 chceme	 začít		
s	opravou	ulice	Na	Skalce,	máme	v	plá-
nu	vyprojektovat	a	poté	stavět	sportov-
ní	halu	a	sháníme	finance	na	možnost	
výstavby	Komunitního	centra	s	knihov-
nou.		
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

Všem občanům a čtenářům 
Listů regionů přejeme 
poklidné svátky vánoční, 
hodně štěstí, pevné zdraví 
a mnoho úspěchů 
v novém roce.

Jiří Crha, starosta 
František Hasoň, místostarosta 

Ivo Polák, místostarosta
Josef Kupčík, tajemník

Vánoční strom Blansko
Foto: RePo
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Přejeme všem občanům 
Letovic a jejich místních 
částí pevné zdraví 
a krásné prožití 
vánočních svátků, 
příjemný vstup 
do nového roku 
a spoustu osobního štěstí 
a pohody.

Mgr. Petr Novotný, 
starosta města

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

pf 
2021

Starosta města Letovice
Mgr. Petr Novotný

Starosta města Letovice 
Mgr. Petr Novotný

	 Mgr.	Petr	Novotný	odpovídá	na	otáz-
ky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	největším	úkolem	 le-
tošního	roku	pro	celou	společnost	je	boj	
s	koronavirovou	pandemií;	jak	hodnotíte	
dopad	nutných	opatření	na	život	a	hospo-
daření	v	Letovicích?	
	 Samozřejmě	to	není	nic	příjemného.	
A	to	ani	finančně,	ani	z	hlediska	mezi-
lidských	vztahů.	Prostě	není	žádná	vý-
hra,	že	se	nepotkáváme.	Chtěl	bych	tu	
ale	 upozornit	 na	 jeden	důležitý	 důsle-
dek,	který	mě	velmi	trápí.	My	chráníme	
seniory	v	pečovatelských	domech	před	
nákazou,	ale	zároveň	je	tím	úplně	izolu-

jeme	 od	 přímého	 kontaktu	 se	 svými	
blízkými	a	to	po	strašně	dlouhou	dobu.	
Pro	spoustu	z	nich	je	tato	izolace	daleko	
horší	než	koronavirus.	Není	co	závidět	
těm,	co	musí	dělat	takováto	rozhodnutí	
s	těmito	důsledky.
	 Opravdu	 už	 moc	 chci,	 aby	 se	 život	
vrátil	do	normálu.	A	hospodaření	v	Le-
tovicích?	Tak	obrovské	propady	v	příj-
mech	pro	město	jsou	katastrofou.	Bude-
me	se	s	tím	muset	porvat.	
	 Můžete	se	zmínit	o	investičních	akcích,	
které	se	podařilo	realizovat?
	 Začal	bych	odkupem	čističky	odpad-
ních	vod	od	TYLEXU.	To	byla	pro	bu-
doucnost	 města	 naprosto	 zásadní	 věc.	
Fakt,	že	máme	ve	městě	dvě	velké	čis-
tičky,	nedává	ekonomicky	moc	smysl.	
Proto	se	z	této	stane	přečerpávací	stani-
ce	pro	naši	větší	městskou	a	pak	máte	
prostě	 náklady	 jen	 na	 intenzifikaci,	
opravy	a	vůbec	na	vše	jen	pro	jednu.	
	 Další	velká	věc	pro	 rozvoj	našeho	
města	 je	 vybudování	 protipovodňo-
vých	opatření	na	Kladorubce	v	lokali-
tě	 u	 Letovických	 strojíren.	 Konečný	
efekt	 těchto	opatření	 je	úplné	vynětí	
celého	 území	 od	 Letovických	 strojí-
ren	 až	 po	 náměstí	 ze	 záplavového	
území	stoletou	vodou	z	Kladorubky.	
	 Pak	 jsou	 tu	 opravená	 lokalita	 před	

ZŠ	včetně	chodníků,	zastávky	kiss	and	
ride,	 opravená	 komunikace	 od	 kultur-
ního	domu	k	zámku.	Bohužel	je	kom-
pletně	opravená	pouze	první	část	ulice	
Boční	a	zbytek	se	bude	dodělávat	příští	
rok.	V	Kochově	je	opravená	komunika-
ce	včetně	vodohospodářské	infrastruk-
tury	a	 i	v	ostatních	místních	částech	
došlo	k	opravě	komunikací	za	celkově	
devět	milionů	korun.
	 Z	menších	akcí	je	to	oprava	hřbitovní	
zdi	 se	 třemi	 bránami,	 opravdu	 krásná	
obnova	Lamplotovy	stezky	nad	koupa-
lištěm,	vybudovala	se	zvonička	v	Podo-
lí,	v	mateřské	školce	Čapkova	 je	nová	
krásná	terasa	s	umělým	povrchem	a	na	
ZŠ	 se	 dodělává	 celková	 rekonstrukce	
obou	tělocvičen.

	 Je	opraven	vodovod	na	ulici	Smeta-
nova	 a	 hlavní	 přivaděč	 na	 Novém	
městě.	
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Příští	rok	bude	z	hlediska	oprav	ko-
munikací	 zásadní.	 Dokončí	 se	 opra-	
va	Boční	a	Střední,	chodníky	na	Ko-
menského,	opraví	se	Smetanova	a	B.	
Martinů,	Nerudova.	Toto	budou	kom-
pletní	 opravy.	 Dál	 se	 vybuduje	 nová	
komunikace	v	ulici	Na	Hliníkách.
	 A	to	největší	bude	vybudování	par-
koviště	a	komunikací	na	Novém	měs-
tě	 a	 kompletní	 rekonstrukce	 střední	
části	náměstí.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

Foto: ph

CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU  VÁM K ÚSPĚCHU.
Pojďme společně vkročit do nového roku, budu Vaším průvodcem 
a parťákem. Nechť se Vaše předsevzetí stane skutečností a rok 2021 
bude rokem změn, po kterých tak toužíte.

– individuální koučink
– osobní rozvoj
– mindset
– time management
– online business poradenství VA | LIFE & BUSINESS COACH

S láskou Eliška
www.whitelotus.cz

eliska@whitelotus.cz
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Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA 

Vážení spoluobčané, 
přejeme vám všem příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu vašich blízkých 
a do nového roku 2021 
pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Jiří Němec, 
místostarosta města AdamovTimea Mera 11 let

	 Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	odpovídá	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	největším	úkolem	le-
tošního	roku	pro	celou	společnost	je	boj	
s	koronavirovou	pandemií;	jak	hodnotíte	
dopad	nutných	opatření	na	život	a	hospo-
daření	v	Adamově?	
	 Koronavirová	pandemie	přišla	neče-
kaně,	v	 tichosti	se	šířila	v	rámci	zemí	
celého	světa	a	naplno	propukla	na	konci	
prvního	kvartálu	roku	2020.	Zmiňovat	
dopady	asi	do	detailu	netřeba.
	 Státy,	 jejich	 vlády,	 jednotlivé	 samo-
správy	 jako	 naše	 město,	 musí	 v	 rámci	
svých	kompetencí	a	povinností	k	tomu-
to	 faktu	 přistupovat.	 A	 činit	 kroky,	 a	
ekonomické	či	jiné,	s	ještě	větší	rozva-
hou	než	v	minulosti.	Je	to	naše	práce	pro	
občany	naší	země,	našich	měst.	Dopady	
sociální,	ekonomické,	ve	školství	a	zdra-
votnictví,	se	projeví	s	odstupem	času.	
	 Museli	 jsme	zkrátit	 rozpočet	napříč	
všemi	obory	zhruba	o	pětinu,	což	činí	
cca	12	mil.	korun.	Ale	to	není	podstat-
né,	nějak	se	s	tím	vypořádáme,	investi-
ce	počkají.	Nejdůležitější	je	zdraví	nás	

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Foto: ph

všech.	A	proto	věřme,	že	situace	ve	svě-
tě	se	co	nejrychleji	stabilizuje.
	 Můžete	se	zmínit	o	investičních	akcích,	
které	se	podařilo	realizovat?
	 Za	sebe	mohu	zmínit	především	do-
končenou	 nástavbu	 jednoho	 patra	 zá-
kladní	 školy	 na	 ul.	 Ronovská.	 Došlo		
k	rozšíření	školy	o	4	třídy.	Na	tuto	akci	
jsme	získali	cca	25	mil.	Kč	dotaci	z	EU.	
Další	akce	přístavby	patra	pro	dvě	nové	
třídy	mateřské	školky	na	ulici	Jilemnic-
kého	 právě	 probíhá	 a	 stavební	 část	 se	
blíží	ke	konci,	stejně	jako	přestavby	pů-
vodních	pater;	opět	s	dotací	EU	ve	výši	
cca	25	mil.	Kč.	Hasičům	jsme	pořídili	
nový	 velitelský	 automobil.	 Z	 neinves-
tičních	 akcí	 zmíním	 především	 další	
pasportizace	majetku	města	do	geogra-
fického	 informačního	 systému	 a	 to	
pasporty	komunikací	a	obou	hřbitovů.	
Nyní	jsou	v	přípravě	pasporty	mobiliá-
ře	 a	 veřejné	 zeleně.	 Před	 dokončením		
je	i	projekt	lesoparku;	snad	se	dostane		
v	nejbližších	dvou	letech	do	realizace.
	 Kolega	 místostarosta	 Němec	 dohlí-	
žel	na	mnoho	akcí	v	rámci	silnic	a	ostat-
ních	komunikací.	Například	odstavných	
ploch	u	koupaliště,	opravy	stěny	na	ul.	
Fibichova,	 opravy	 ulice	 Údolní	 včetně	
středového	pásu	u	garáží,	schodiště	Sa-
dová	 a	 u	 obřadní	 místnosti.	 Dále	 pak	
opravy	 chodníku	 na	 ulici	 Opletalova		
a	 veřejných	 ploch	 ulice	 Komenského	
podél	monobloku.	Dalšími	etapami	pro-
chází	 i	 revitalizace	 starého	 hřbitova.	
Obnovují	 se	 přístupy,	 hřbitovní	 zdi		
a	věci	související	se	vstupem.	Dokonče-
ní	 se	plánuje	během	 roku	2021.	Kom-
pletní	obnovou	prošly	i	všechny	zásob-
níky	 pro	 zimní	 posyp.	 Víceúčelové	
hřiště	na	ul.	Jilemnického	získalo	zcela	

nový	umělý	povrch	poslední	generace.	
Technická	 skupina	 se	 dovybavila	 no-
vým	 nákladním	 vozidlem	 pro	 údržbu	
našeho	města.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Plány	 do	 dalších	 let	 se	 budou	 vý-
znamně	odvíjet	od	ekonomické	situace.	
Aktuálně	jsme	získali	dotaci	na	výstav-
bou	parkoviště	u	nádraží	a	předpoklá-
dám,	že	v	roce	2021	zahájíme	realizaci.
	 Jak	 jsem	 již	 zmiňoval	 loni,	 budeme	
se	i	nadále	snažit	o	zajišování	maximál-
ního	množství	prostředků	pro	akce	spo-
jené	 s	 možnostmi	 rozšíření	 parkování.	
Po	6	letech	prací	jsme	aktuálně	získali	
stavební	 povolení	 parkovacího	 domu	
Sadová.	 Nyní	 připravíme	 další	 kroky	
spojené	 s	 výběrovým	 řízením	 a	 roz-	
hodnutím	 zastupitelstva.	 To	 rozhodne,	
zda-li	se	tato	naprosto	klíčová	investice	
tohoto	 volebního	 období	 bude	 realizo-
vat.	 Sledujeme	 i	 možnosti	 dotací	 na	
opravy	 místních	 komunikací,	 případně	
revitalizace	 veřejných	 prostranství	 síd-
liš.	Stavební	povolení	je	připraveno	pro	
Dům	služeb,	který	je	posledním	objek-
tem	ve	vlastnictví	města	bez	revitalizace.
	 Probíhá	 mnoho	 územních	 a	 staveb-

ních	řízení	v	rámci	rekonstrukce	želez-
ničního	koridoru	Brno	–	Blansko.	Zopa-
kuji,	že	z	pohledu	Adamova	jde	o	nový	
obousměrný	 podjezd	 na	 Ptačinu,	 nové	
nádraží,	 zcela	 nové	 řešení	 zastávky	
Adamov	před	A-centrem	a	protihlukové	
stěny	 v	 téměř	 celé	 délce.	 Kolega	 mís-
tostarosta	 projekčně	 připravuje	 např.	
rozšíření	cesty	směrem	na	ul.	Sadovou	
nad	kostelem.	Na	mnoha	místech	bude-
me	 pokračovat	 v	 květinové	 výzdobě,	
osazování	 veřejných	 zelených	 ploch	
stromy	či	okrasnými	keři	–	tam,	kde	to	
inženýrské	sítě	umožňují.	Podporu	škol-
ství,	kultury,	sportu,	spolkové	činnosti,	
organizátorů	akcí	a	spolupráce	se	spo-	
lečenstvími	vlastníků	v	oblasti	veřejné	
zeleně,	považuji	dlouhodobě	za	napros-
tou	samozřejmost	v	našem	městě.
	 Co	 říci	 na	 závěr.	 Aktuální	 rok	 byl	
velmi	 složitý.	 Děkuji	 všem	 občanům	
našeho	města,	kteří	k	 situaci	přistou-	
pili	s	maximální	mírou	respektu,	ohle-
duplnosti	 a	 zodpovědnosti	 vůči	 všem	
ostatním.	S	DÍKY	A	S	RESPEKTEM	
K	VÁM	VŠEM.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

www.akelektroeshop.cz tel. 776 336 536
ledničky  l  pračky  l  myčky

sušičky  l  televizory
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Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg
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Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM
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INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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Zdravotně postižení vyrazili do Beskyd

VZPOMÍNKA
Je těžké něco odstranit z naší paměti, 
když je to vyryto v našich srdcích…

Dne	24.	prosince	2020	uplyne	24	let,	co	nás	opustil	

pan	FRANTIŠEK SOBOTKA	z	Blanska.

S	úctou	a	láskou	vzpomínají	manželka	a	dcery	s	rodinami

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

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

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

	 Poslední	 hromadný	 zájezd.	 Poslední	
společná	akce	před	uzavřením	podniků	
a	služeb	omezených	druhým	nouzovým	
stavem	a	karanténou.	Svaz	zdravotně	po-
stižených	Černá	Hora	pod	vedením	pana	
Šabrňáka	toho	využil	a	vyrazil	30.	září	
2020	 do	 Beskyd.	 Zájezdovým	 autobu-
sem	ČAD	Blansko	jsme	dojeli	na	Pus-
tevny.	Tady	nás	přivítalo	skutečně	
horské	 počasí	 –	 déš,	 mlha,	 vítr.	
Prohlédli	jsme	exteriéry	opravené	
chaty	Libušín	i	vedlejší	chatu	Ma-
měnka,	někteří	zalezli	do	restaura-
ce	Pustevny	ve	stanici	lanovky.
	 Většina	 z	 nás	 zdolala	 Stezku	
Valaška	 –	 bezbariérovou	 stezku	
v	 korunách	 stromů,	 velkým	 zá-	
žitkem	 byl	 ve	 větru	 se	 kývající	
himalájský	 závěsný	 chodníček,	

kterým	 jsme	 došli	 až	 na	 rozhlednu		
s	 meteostanicí.	 Pod	 ní	 dřevěné	 sochy	
zvířat	a	nedaleko	stál	Pískoles	–	sochy	
z	písku	a	dřevěné	naučné	cedule.	Velmi	
poutavá	 naučná	 stezka.	 I	 pro	 děti	 tu	
mají	spoustu	atrakcí.	Na	obědě	jsme	si	
pochutnali	ve	Valašském	šenku	Zava-
dilka	v	Prostřední	Bečvě.

	 A	na	 konec	 skanzen	 Valašské	mu-	
zeum	v	přírodě	v	Rožnově	pod	Radhoš-
těm.	 Prošli	 jsme	 Dřevěné	 městečko		
s	kostelem	sv.	Anny,	hřbitov	Valašský	
Slavín,	 fojtství,	 poštovní	 úřad,	 Valaš-
skou	hospodu	i	Hostinec	na	posledním	
groši,	soubor	klátových	úlů.	Ve	stodole	
byla	instalována	atraktivní	výstava	Pod	

ochranou	 sv.	 Josefa.	 Svatý	 Josef,	
manžel	Panny	Marie	a	Ježíšův	pěs-
toun	byl	tesař,	představeno	bylo	tedy	
všechno,	co	se	týká	zpracování	dře-
va.	Celý	den	jsme	se	pohybovali	pod	
vrchem	Radhoš,	avšak	bájnou	horu	
jsme	neviděli.	To	ta	mlha.	Přesto	to	
byl	výlet	krásný,	poučný	a	vydařený.	
Děkujeme	za	něj	a	věříme,	že	tako-
vých	zážitků	bude	ještě	mnoho.

Text a foto: Jiří Vymětalík

 Koupím starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.
 Koupím pro maminku byt v Boskovicích 
1+1, 1+KK- bez realitky. Tel.: 775 731 779.
 Koupím staré pivní láhve s nápisy pivo- 
varů, sběratel, tel.: 732 170 454.
 Koupím jakoukoliv Jawa, Simson, MZ, 
ČZ, PÁVek. Tel.: 723 971 027.
 Koupím nálepky od zápalek nebo celou 
sbírku. Tel.: 606 446 919.
 Koupím LP gramofonové desky a staré 
pohledy. Větší množství, nebo sbírka vítána. 
Přijedu. Tel.: 721 442 860, i SMS.

SEZNÁMENÍ
 Muž středního věku, pracující, zajištěný 
(byt, auto, motorka, kolo), nekuřák, s vyře- 
šenou minulostí a mnoha zájmy hledá k váž-
nému seznámení ženu 39–52 let z Blanska  
a okolí. Rád o sobě sdělím víc, vítáno foto vý-
měnou. Tel.: 777 575 857.

PRODÁM
 Prodám černý stůl pod PC, š 70x  d 100 x 
v 73 cm  a černý stolek pod televizi. Tel.: 
722 909 665.
 Prodám kytaru Jumbo, cena 4.500 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám zimní pneu Krisalp rozměr 175 x 
65 x R 14, 4 ks na plechových discích + jedna 
pneu samostatně. 3 pneu jsou mírně jeté  
a 2 nové. Zn. K vyzvednutí v Brně-Králově 
Poli, cena 1.200 Kč. Tel.: 728 480 686.
 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 půl-
kruhu, 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. 
 Prodám HIFI VĚŽ PANASONIC, velký vý-
kon, perfektní zvuk, radio-CD-USB. Původ- 
ní cena 4.990 Kč, nyní jen 1.990 Kč. Tel.: 
737 957 822.

KOUPÍM 
 Koupím garáž v Blansku na Písečné u toč-
ny autobusu. Tel.: 725 828 628. 
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1290,-

299,- 749,-

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Čelovka LED
Zdroj světla: 
COB LED + LED

Světelný tok: max. 220 lm
Dosvit: 100 m
Doba svícení: 45–160 hod.
Napájení: 3x AAA 1,5 V

Meteostanice
Hodiny řízené rádiovým
signálem DCF 77

LED podsvícení 
displeje
Budík, 
předpověď 
počasí 

Příkon: 720 W 
Kotouč: 125 mm
Otáčky: 11 000/min. 

Bruska úhlová 
GA5030R

vyberte si krásné vánoční dekorace

…nebo praktické dárky pro své nejbližší

cena od

299,-
Jedle
Nordmann
řezaná
Výška: 100–250 cm

Stojan 
na stromek 
Baum Fix Aqua
Cena: 799,-

Stojan na stromek
plastový
Cena: 129,-

Stojan na stromek
kovový
Cena: 399,-

Úprava kmene a zabalení v ceně

Před našimi 
zahradními 
centry

vánoční dekorace
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Výlov Olšovce v Jedovnicích bez stánků a občerstvení

Dobrá zpráva pro rodiče dětí z Letovic a okolí

	 V	sobotu	7.	listopadu	2020	byl	vylo-
ven	rybník	Olšovec	v	Jedovnicích.	Stej-
ně	jako	spousta	jiných	akcí	tohoto	podzi-
mu,	i	tato	byla	ovlivněna	a	přizpůsobena	
celostátní	 situaci	 a	 z	 ní	 vyplývajících	
omezení	a	nařízení,	pod	která	se	pode-
psal	„nešastný	covid“.		Samotný	výlov	
probíhal	naprosto	standartně,	jen	na	hrá-
zi	a	podél	rybníka	chyběly,	jak	se	posled-
ní	roky	stalo	zvykem,	desítky	stánků	se	
stovkami	 druhů	 jarmarečního	 zboží.	
Ani	 rybí	speciality	nebylo	možné	 letos	
ochutnat,	 a	pokud	 jste	 si	k	občerstvení	
nepřinesli	 něco	 sami,	 měli	 jste	 smůlu.	
Zkrátka	ale	nepřišel	nikdo,	kdo	sem	za-
mířil	za	účelem	koupit	si	rybu.	Bylo	jich	

letos	dostatek,	byly	krásné	a	k	mání	hned	
několik	druhů.	A	tak	přes	všechny	ne-
přízně	osudu	si	milovníci	 ryb	přišli	na	
své.	 Kapří	 hranolky,	 podkůvky	 a	 jiné	
lahůdky	 jsme	 si	 tentokrát	 museli	 při-	
pravit	 doma	 sami.	 Nezbývá,	 než	 věřit,		
že	za	rok	bude	situace	lepší	a	potkáme		
se	 na	 hrázi	 Olšovce	 při	 výlovu	 znovu.		
A	třeba	zase	už	mezi	desítkami	stánků,	
bez	 roušek	 a	 se	 svařákem	 v	 ruce.	 Ale	
v	první	řadě	ve	zdraví.	O	to	jde	vždycky,	
letos	dvojnásobně.		V	tomto	duchu	vstu-
pujeme	i	do	předvánočního	období	a	kdo	
ví,	třeba	právě	na	vašem	štědrovečerním	
stole	nebude	chybět	jedovnický	kapr.		

Text: Jitka Koutná

	 Informujeme	rodiče	o	rozšíření	ordinačních	hodin	pro	dětské	pacienty	z	Letovic	a	okolí,	kteří	jsou	přihlášeni	k	MUDr.	M.	Přichystalové.	Paní	doktorce	tímto	
děkujeme,	že	zajišuje	lékařskou	péči	pro	děti	a	dorost	přímo	zde	ve	městě.	Zároveň	vzkazuje,	že	nové	pacienty	do	péče	stále	přijímá.

ORDINACE LETOVICE, A. KREJČÍHO 1a BOSKOVICE, PRŮCHODNÍ 3a

PONDĚLÍ 7:30	–	11:30 13:00	–	17:00	(jen	objednaní	17:00	–	18:00)

ÚTERÝ 13:00	–	16:00 7:30	–	11:30	(poradna	9:00	–	11:00)

STŘEDA 11:00	–	14:00	(poradna	11:00	–	13:00) 7:30	–	10:30

ČTVRTEK 7:30	–	10:30	(poradna	8:30	–	10:00) 11:00	–	14:00	(poradna	11:00	–	13:00)

PÁTEK 7:30	–	10.30 11:00	–	12:00	(jen	objednaní	12:00	–	13:00)

Kontakt: www.mudr-martina-prichystalova.cz, tel.: +420 724 696 055													Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Foto: Alena Kvasnicová Kiršová
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… a jak se o sebe starat v zimě
	 Milí	čtenáři,	v	minulém	čísle	Listů	regionů	jsme	psali,	co	bychom	měli	
svému	tělu	dopřát	na	podzim.	Příroda	od	té	doby	ušla	zase	kousek	cesty		
a	 přichází	 zima.	 Slunečních	 dnů	 je	 poskrovnu,	 kolem	 plískanice,	 déš		
a	mlha.	Hlásí	se	přízemní	mrazíky.	Nádhera	podzimních	barev	je	vystří-
dána	větší	strohostí	a	příroda	sbírá	zásoby	na	zimní	odpočinek.	
	 Tak	i	my	a	naše	tělo	potřebuje	nabrat	sílu.	Na	talíři	by	se	měly	objevit	
častěji	 luštěniny,	 ryby,	 houby	 či	 ořechy.	 Kvašená	 zelenina,	 jako	 je	 naše	

zelí,	můžeme	připravit	např.	i	z	podzimní	ředkve	či	řepy.	Mléčné	kvašení,	
které	 při	 výrobě	 vzniká,	 je	 zdrojem	 důležitých	 enzymů	 pro	 náš	 zdravý	
trávicí	trakt.	Ledviny	nám	budou	vděčné,	když	občas	zařadíme	nějaký	led-
vinový	čaj	a	ulevíme	jejich	neustálé	činnosti.	Také	je	čas	na	šípkový	čaj,	
čaj	z	černého	bezu,	lípy,	tymiánu	aj.	Polévkové	vývary	z	obilovin,	luštěnin	
či	hovězího	a	kostí	ledviny	také	potěší.	Pepř,	nové	koření,	hřebíček,	skoři-
ce,	 zázvor,	 stejně	 jako	 česnek	 a	 cibule	 nám	 dopomohou	 cítit	 se	 fit.	 Sa-	

mozřejmě,	 že	 výběr	 koření	 tím	 nekončí.		
Radost	si	můžeme	udělat	i	 třeba	zimní	á	la	
indickou	 polévkou	 s	 kari	 kořením,	 korian-
drem,	pískavicí	či	koprem.	Přísun	oblíbených	
brambor,	které	mohou	být	problematické	při	
oslabených	ledvinách	či	kloubních	onemoc-
něních,	 můžeme	 nahradit	 více	 pohankou,	
která	 je	 pro	 zimní	 období	 ideální.	 Zahřívá	
tělo,	je	bezlepková	a	rutin	v	ní	příznivě	posi-
luje	a	zpevňuje	cévy.	A	to	v	celém	těle,	např.	
tedy	i		při	hemeroidech.	Je	výborná	např.	na	
houbové	 rizoto,	 posypané	 sýrem	 a	 k	 tomu	
kvašená	 zelenina.	 Z	 pohankové	 mouky	 se	
dají	připravovat	palačinky	nebo	ji	lze	použít	
pro	 zahušování	 polévek	 a	 omáček.	 Paletu	
péče	 o	 své	 tělo	 i	 psychiku	 můžeme	 rozší-	
řit	otužováním.	Bu	jen	doma	ve	sprše,	nebo	
v	přírodě	na	rybníčku.

Zelná čalamáda – zdravá svačinka  

Více zpráv na www.listyregionu.cz

	 Přidáme receptík	 na	 výbornou	 zelnou	
čalamádu,	která	 je	plná	vitamínů	a	vydrží	
ve	sklenicích	dlouho	jako	čerstvá.	Budeme	
potřebovat:	2,5	kg	zelí,	1	kg	paprik,	0,5	kg	
cibule,	 0,5	 kg	 mrkve,	 4	 dcl	 oleje,	 ½	 litru	
octa,	40	dkg	cukru,	1	DEKO,	4	feferonky.	
Všechnu	 zeleninu	 nastrouháme,	 dle	 chuti	
můžeme	zelí,	papriku	nahrubo	a	zbytek	na-
jemno	nebo	jak	kdo	má	rád.	Přidáme	zbytek	
ingrediencí,	promícháme	v	lavoru,	zatížíme	
třeba	velkým	talířem,	přikryjeme	a	nechá-
me	24	hodin	stát.	Plníme	do	dobře	umytých	
sklenic,	 které	 uzavřeme.	 Nesterilujeme!!!	
Uchováváme	ve	sklepě	nebo	ve	spíži.	Není	
potřeba	mít	 v	 lednici.	Z	 této	dávky	 je	 cca	
patnáct	sklenic	o	objemu	0,3	l.

Text: Markéta Laura Vladíková 
a Renata Kuncová Polická

Foto: Renata Kuncová Polická
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Kynologický klub Blansko (MSKS 10106) slaví 65. let výročí

Děkujeme za důvěru,
kterou jste nám 
projevovali v tomto roce 
a do nového roku 2021 
Vám srdečně přejeme 
mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

RNDr. Dan Štěpánský
jednatel

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!

		 Ráda	bych	vám	napsala	o	malém	kynologickém	cvičišti	nad	Čertovkou	v	Blansku,	
které	je	obklopeno	lesy	a	láká	mnohdy	i	romantikou	zamilované	páry.	Letošní	rok	
není	nakloněn	velkým	oslavám,	ale	máme	na	co	vzpomínat	a	z	čeho	se	těšit.	V	roce	
2020	se	zúčastnil	kynologický	klub	v	Blansku	posledního	ročníku	Bambi-
festu,	v	době,	kdy	zase	na	chvíli	byla	možnost	být	na	veřejnosti	a	vídat	se		
s	ostatními	lidmi.	Na	našem	cvičišti	probíhá	hlavně	výcvik	základní	po-
slušnosti,	tance	se	psem	a	příprava	na	výstavy	a	bonitace.	Pro	velký	zájem	
veřejnosti	organizujeme	v	průběhu	roku	dva	až	tři	kurzy	pro	štěňátka,	vět-
šinou	od	4	měsíců	do	6	až	9	měsíců	věku.	Dále	pořádáme	nově	od	letošního	
roku	socializační	vycházky,	které	 jsou	velmi	oblíbené,	 jelikož	psi	zažijí	
ruch	města,	navštíví	třeba	i	ZOO	v	Brně	a	připravují	se	na	běžný	život	mezi	
lidmi.	V	našem	klubu	 se	 skládají	 zkoušky	 sportovní	kynologie,	 členům	
pomáháme	s	přípravou	na	zkoušky	a	z	každého	jejich	kynologického	úspě-
chu	máme	radost.	Určitě	je	se	čím	chlubit	a	za	ty	roky	klubem	prošlo	hodně	
lidí	a	psů,	kteří	mají	historické	úspěchy,	složené	vrcholové	zkoušky,	vyhrá-

vají	závody,	chlubí	se	mezinárodním	šampionátem	nebo	titulem	Evropský	a	Světový	
vítěz.	Vždy	je	za	tím	parta	lidí,	kteří	se	podporují	a	jsou	rádi	za	věrné	členy	–	srdcaře.	
Více	na	www.cvicak.net				Text: Markéta Pololániková – kronikářka klubu, Foto: Martin Vodila

Člověk a pes – láska na celý život
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Skautské ekologické středisko za covidu? 
Dobrovolnické práce v Moravském krasu, moštování a pečení cukroví pro firmy

AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB OD 1.12. - 31.12

PF
2021

10 - 20
08 - 12

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

zavřeno
10 - 18

Muller Thurgau 59,-
Modrý Portugal 59,-
Rulandské bílé (pozdní sběr) 139,-
André (pozdní sběr) 139,-

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

	 Ve	 skautském	 ekologickém	 středisku	 Kaprálův	
mlýn,	 ležícím	 v	 malebném	 údolí	 Říčky	 v	 Morav-
ském	krasu,	je	obvykle	touto	dobou	rušno.	Centrum	
environmentální	výchovy	bývá	plné	žáků,	kteří	ba-
datelskými	metodami	zjišují	účinnost	ekotechno-
logií,	řeší	jak	snížit	uhlíkovou	stopu,	prolézají	jes-
kyně	či	jinak	poznávají	Moravský	kras	při	terénních	
exkurzích.	O	víkendu	pak	mlýn	zaplní	skauti,	nebo	
jiné	neziskové	a	vzdělávací	instituce.
	 Nyní	 je	 tomu	 jinak.	 Jelikož	 není	 možné	 hosty		
a	 školní	 třídy	 ubytovávat,	 ani	 realizovat	 přírodo-
vědné	pobyty,	zeje	mlýn	prázdnotou.	Stále	tu	však	
jsou	mezinárodní	dobrovolníci,	kteří	skrze	projekt	
Evropský	 sbor	 solidarity	 vyrazili	 na	 roční	 dobro-
volnický	pobyt	do	Česka.	Dobrovolníci	v	září	přije-
li	pomáhat	s	výukovými	programy,	údržbou	mlýna	
a	 s	 pracemi	 v	 ochraně	 přírody	 v	 Jihomoravském	
kraji.	Navíc	se	učí	česky	a	mají	své	vzdělávací	pro-
gramy.	Přestože	koronavirus	pozastavil	hlavní	čin-
nost	Kaprálova	mlýna,	mlýnský	tým	se	tím	nenechal	
rozhodit	a	vzal	tuto	skutečnost,	jako	výzvu.	Zaměst-
nanci	 a	dobrovolníci	 přišli	 se	 spoustou	kreativních	
nápadů	na	to,	jak	udržet	mlýn	v	provozu.	
	 Dobrovolníci	 se	 ve	 velkém	 pustili	 do	 manage-

mentových	zásahů	ochrany	přírody.	Vytáhli	pneu-
matiky	z	několika	jezírek	v	Moravském	krasu,	vy-
stříhali	náletové	křoviny	na	Ostrovské	a	Macošské	

stráni	 a	 v	 přírodní	 rezervaci	 Skelná	 Hu	 pokosili	
mokřad,	na	kterém	roste	například	zákonem	chrá-
něný	 všivec	 lesní	 či	 prstnatec	 májový.	 Několikrát	

také	vyrazili	na	jižní	Moravu	a	to	na	Pouzdřanskou	
step,	 kde	 pracovali	 na	 potlačení	 zplanělé	 lékoři-	
ce,	která	prorůstá	cennou	travinobylinnou	vegetací,	
a	 o	 kousek	 dál	 na	 Pavlovských	 vrších	 na	 Pálavě		
vystříhali	invazní	pajasan	žláznatý.
	 Mimo	ochranářských	prací	dobrovolníci	společ-
ně	se	zaměstnanci	začali	vytvářet	produkty,	jejichž	
koupí	 mohou	 příznivci	 podpořit	 chod	 střediska		
v	 těchto	 těžkých	 časech.	 Kaprálův	 mlýn	 nabízí	
vlastní	 mošt,	 vánoční	 cukroví,	 knihu	 Zítra	 bude		
líp	od	Zdeny	Kaprálové	a	poukázky	na	kávu,	uby-	
tování	 či	 prohlídku	 jeskyní.	 Výzva	 otevřená	 na	
podzim	 rozjela	 spouš	 objednávek	 na	 mošt	 a	 do-	
brovolníkům	se	o	moštování	začalo	i	zdát.	Namoš-
tovalo	se	a	prodalo	víc	než	800	 litrů	moštu.	Nyní		
je	 na	 řadě	 velké	 pečení	 vánočního	 cukroví,	 které	
mlýn	nabízí	i	firmám,	jako	dárek	pro	zaměstnance.	
Cukroví	 nebude	 jen	 tak	 ledajaké.	 Kromě	 tradič-	
ních	 českých	 druhů	 poctivě	 pečených	 z	 másla		
budou	v	mlýnské	krabičce	i	druhy	receptů	od	mezi-
národních	dobrovolníků	z	Belgie,	Litvy,	Lotyšska		
a	Slovenska.

Text: Anna Veselá
Foto: archiv Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s.

Vytahování pneumatik

Další číslo vyjde 5. února 2021, uzávěrka je 29. ledna 2021.

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Přeji Vám poklidné prožití 
svátků vánočních, vše nejlepší 
a hlavně hodně zdraví 
v nové roce 2021.

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ    +420 775 582 092


