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Lesnická 87
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Lesnická 87
Rájec - Jestřebí
www.servisrajec.cz
tel.: 516 432 168
mobil: 777 731 406

tel. 516 432 168     www.servisrajec.cz

www.himmer.cz l tel./fax: 516 414 696 l e-mail: himmer@himmer.cz

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

CHEMIE A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDK Y
VŠE PRO ÚKLID  l  BAZÉNOVÁ CHEMIE VODNÁŘ

Pamětické „Budkobraní“  

	 Jeden	z	chalupářů	v	naší	obci	p.	Kutěj	získal	vyřazené	malé	plastové	rozvaděče	
a	z	několika	si	vyrobil	ptačí	budky.	Každým	rokem	mu	v	nich	zahnízdili	ptáci,	
většinou	špačci	nebo	kosi.	A	protože	se	s	tím	pochlubil	u	nás	v	knihovně	a	měl		
na	půdě	těch	rozvaděčů	ještě	25,	zrodil	se	nápad,	vyrobit	je	pro	místní	děti.	
	 Aby	nešlo	jen	o	jejich	rozdání,	vymysleli	jsme	dětský	den	„BUDKOBRANÍ“,		
na	kterém	si	děti	budky	pomalují	a	my	přidáme	ještě	soutěže	s	ptačí	tématikou.	
Už	zbývala	 jen	maličkost	–	 těch	25	budek	vyrobit.	Nic	proti	 špačkům	a	ko-	
sům,	jsou	to	také	„boží	stvoření“,	ale	máme	užitečnější	ptáčky,	např.	sýkorky.		
A	tak	musel	p.	Kutěj	na	internet	a	„vyguglit“	jak	má	budka	pro	sýkorky	správně	
vypadat.	 Naštěstí	 rozměry	 rozvaděče	 odpovídaly,	 stačilo	 jen	 udělat	 správný	
otvor	 ve	 správném	 místě,	 budku	 zevnitř	 vyložit	 dřevem	 aby	 izolovala	 proti	
zimě	i	horku,	a	přidělat	vhodnou	stříšku.

	 Ve	spolupráci	s	místním	stolařem	p.	Širůčkem	se	to	během	pár	týdnů	poda-
řilo	a	zbýval	vybrat	termín	a	vše	doladit.	Z	prostředků	obce	se	nakoupily	barvy	
a	štětce	a	zvolil	se	den	„D“.	Volba	padla	na	sobotu	19.	září,	místem	„M“	se	
stalo	pamětické	výletiště	ve	Skale.
	 Přihlásilo	se	20	dětí	ve	věku	3	až	12	let.	Počasí	nám	přálo,	bylo	krásné	babí	
léto.	Začátek	akce	oživil	příjezd	místních	hasičů,	kteří	pomohli	s	organizací.	
Následovalo	krátké	vysvětlení,	proč	budka	vypadá	tak	a	ne	jinak	a	pak	už	jen	
rozdání	barev	a	štětců.
	 Sami	jsme	se	divili,	co	se	v	našich	dětech	skrývá.	Pravda,	těm	menším	mu-
seli	pomáhat	rodiče,	ale	někteří	starší	vytvořily	umělecká	díla,	kterých	bude	do	
lesa	či	na	zahradu	škoda.	Všechna	nás	překvapila	 jejich	 trpělivost.	Na	závěr	

Pokračování na str. 6 
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PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 16. – 18.10. Výstava ovoce a zeleniny
* prodej ovocných stromků

* údržba zahrad, zahradní práce

Masarykova střední škola Letovice, 
příspěvková organizace 

www.stredni-skola.cz 
Tyršova 500/6, Letovice 

StreetArt Jam 2020 
	 12.	září	proběhla	na	blanenském	skateparku,	jako	každý	rok,	akce	pořádaná	PVC	Klu-
bem	(NZDM	v	Blansku)	–	Nízkoprahovým	zařízením	pro	děti	a	mládež	společně	s	Basstro-
nic	 Control	 Crew.	 Jednalo	 se	 již	 o	 18.	 ročník	 a	 akce	 se	 zúčastnilo	 velké	 množství	 dětí,	
mladých	lidí	i	rodin	s	dětmi.	Dobrou	atmosféru	na	akci	zajišovali	DJs,	uskutečnil	se	turnaj	
ve	stolním	fotbale	a	po	celou	dobu	se	mohla	široká	veřejnost	podívat	na	tvorbu	streetarto-
vých	umělců.	Každý	si	mohl	sám	street	art	zkusit,	byly	k	dispozici	podkladové	materiály		
i	barvy.	Všechno	vybavení	včetně	vstupu	bylo	zdarma.	V	příštím	roce	bychom	chtěli	akci	
zpestřit	 exhibičními	 závody	 na	 skateboardech	 a	 freestylových	 koloběžkách.	 Je	 to	 jed-	
nak	 z	 důvodu,	 že	 tyto	 sporty	 zažily	 v	 posledních	 dvou	 letech	 v	 Blansku	 obrovský	 roz-	
mach	a	 také	proto,	že	 se	město	Blansko	 rozhodlo	skatepark	 renovovat.	Ročně	skatepark	
využívá	tisíce	lidí	od	nejmenších	dětí	na	odrážedlech,	které	tu	s	rodinami	tráví	příjemné	
odpoledne,	po	profesionální	skateboardisty	a	jezdce	na	freestyle	koloběžkách.

Text: Robert Hořava, Foto: Jan Neudert

Děti si mohly vyzkoušet 
StreetArtové umění
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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

Sokolská 1, Brno 602 00

Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská,
příspěvková organizace

10.00 - 18.00 hodin
17.10.2020

Sobota
s řemeslem

a uměním
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10.00 - 18.00 hod.

17.10.2020
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Výstava obrazů v Oboře 

Gymnázium Rájec-Jestřebí a mezinárodní projekty

	 V	souladu	s	myšlenkou	„Malířství je 
poezie, která se vidí, ale necítí a poezie 
je malířství, které cítí, ale nevidí“		
od	 Leonarda	 da	 Vinci	 	 byla	 15.	 září	
2020	představena	veřejnosti	(i	prodejní)	
výstava	 obrazů	 Aleny	 Hönigové,	 a	 to		

v	 Oboře	 v	 malebné	 místní	
obecní	knihovně.	
	 Obrazy	jsou	různých	té-
mat	 a	 žánrů.	Výstava	nese	
název	Obrazy v nás a ko-
lem nás.	 Paní	 Alena	 umí	
opravdu	 vystihnout	 oka-
mžik,	 vdechnout	 obrazům	
duši.	 Jak	 se	 říká,	 „to	 chce	
prostě	 vidět“…	 Výstava	 je	
prodejní	a	bude	otevřená	až	
do	 15.	 prosince	 letošního	
roku.	Takže	možná	i	Vy	zde	
koupíte	 dárek	 k	 Vánocům	
někomu	 blízkému.	 A	 že	 je	
opravdu	 z	 čeho	 vybírat.	
Ceny	 jsou	více	než	přijatel-
né;	cena	je	včetně	rámování.	
	 A	 kdo	 vlastně	 je	 Alena	
Hönigová?	 Narodila	 se	 14.	
března	1956	v	Hranicích	na	
Moravě.	Už	od	dětství	ji	ba-
vilo	kreslení	a	jiné	výtvarné	
techniky.	 Je	 malířkou	 sa-
moukem;	neměla	žádné	od-
borné	 vedení,	 někoho,	 kdo	

by	 jí	 výtvarně	 pomohl	 radou,	 ukázal	
chyby,	 ale	 i	 povzbudil.	 A	 plynul	 čas,	
plynul	 život.	 Rodina,	 zaměstnání,	 vše	
utíkalo	jako	voda.	Když	se	paní	Alena	
chystala	do	důchodu,	trošku	váhala,	zda	
není	pozdě	oprášit	svůj	koníček	a	záro-

veň	srdcovou	záležitost	–	malování.	Za-
ujala	ji	nabídka	kurzu	malby	v	Ostravě.	
Přiznává,	že	zprvu	váhala,	ale	 její	ka-
marádka	ji	povzbudila	a	řekla	jí:	„Když 
ne te, tak kdy? Alenko – máš na to, 
splň si svůj sen“.	A	bylo	rozhodnuto.
	 Výstava	v	Oboře	je	její	první	samo-
statnou	výstavou.	Několik	společných	
výstav	 již	 proběhlo	 v	 rámci	 ateliéru	
HAMAKA	v	Kulturním	domě	v	Orlo-
vé,	v	K-Triu	v	Ostravě.		V	ateliéru	HA-
MAKA	 byla	 pod	 vedením	 zkušené	
lektorky	paní	Alena	tři	roky,	absolvo-
vala	několik	workshopů	s	profesionál-
ními	malíři,	 jejich	odborné	 rady	 jsou	
pro	ni	velkým	přínosem.	
	 V	malování	se	paní	Alena	našla,	je	
jejím	obrovským	duševním	stimulem,	
pohodou.	V	každém	obraze	je	kousek	
jí	 samotné,	 dobrosrdečné,	 pohodové		
a	milé	Alenky.	
	 Mohu	 to	 sama	 potvrdit,	 obrazy	
jsou	nádherné	a	člověk	neví,	který	by	
si	koupil.	Určitě	se	přijete	na	Oboru	
do	knihovny	podívat,	stojí	to	za	to.	
	 Otevřeno v knihovně mají v úterý 
od 16.30–18.30 nebo dle dohody na 
tel.: 728 11 37 35. 
 Více info: www.obora.knihovna.cz 
nebo e-mail: knihovna@obecobora.cz

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Jana Trubáková

Alena Hönigová se svými obrazy

	 Zimní	sporty	a	aktivní	životní	styl,	
Minimalismus,	Jednota	v	rozdílnosti,	
to	jsou	názvy	tří	mezinárodních	pro-	
jektů,	které	rájecké	gymnázium	reali-
zuje	 spolu	 se	 zahraničními	 partne-	
ry.	Všechny	projekty	jsou	z	programu	
Erasmus+	a	jsou	plně	hrazeny	z	pro-
středků	Evropské	unie.	

	 Bohužel	situace	kolem	šíření	nemo-
ci	 covid-19	 nám	 neumožnila	 usku-	
tečnit	plánované	výjezdy	studentů	do	
Španělska,	Litvy,	na	Slovensko	a	usku-
tečnit	mezinárodní	setkání	u	nás.	Mu-
seli	 jsme	 také	 zrušit	 výukový	 pobyt	
studentů	v	anglickém	Barnstaple.	Pev-
ně	doufáme,	že	v	následujícím	kalen-
dářním	 roce	 všechny	 plánované	 vý-	
jezdy	 doženeme	 a	 rozšíříme	 seznam	
navštívených	zemí	o	Maarsko,	Finsko	
a	Německo.	
	 Zvažujeme	 také	 zapojení	 do	 mi-	
mořádné	výzvy	EU	pro	rok	2020,	a	to	

Partnerství	 pro	 připravenost	 na	 di-	
gitální	 vzdělávání.	 Se	 zahraničními		
partnery	se	chceme	zabývat	aktivita-
mi,	které	podporují	studenty	a	učitele	
k	 přizpůsobení	 se	 on-line /distanční-
mu	 vzdělávání	 a	 prosazování	 výuky	
s	bezpečným	a	zodpovědným	využí-
váním	digitálních	technologií.	

	 Jednou	 z	 novinek	 nového	 progra-
mu	Erasmus+	pro	období	2021–2027	
je	akreditace	škol.	To	by	nám	v	násle-
dujících	 letech	 umožnilo	 zorgani-	
zovat	 více	 výjezdů	 do	 zahraničí	 pro	
naše	studenty,	a	 to	bez	složité	admi-	
nistrativní	zátěže.	

Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy
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Záchrana venkovského sídla 
– barokní fary v Sebranicích z roku 1733

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 25   . 10. 2020.

      

8990,-

2190,-

Elektrický kultivátor 
FZK 2005-E

Pro menší plochy 
Příkon: 1 400 W

Pracovní záběr: 40 cm
Počet nožů: 

6 ocelových nožů
Průměr nožů: 21 cm

Hmotnost: 11 kg

Elektrický vertikutátor 
FZV 2004-E

Pro plochy: do 800 m2

Příkon: 1 500 W
Pracovní záběr: 32 cm 

Sběrný koš: 40 l 
Prořezávací nože: vertikutační

válec 16 nožů
Provzdušňovací válec 

20 pružin
Nastavení hloubky řezu: 

rozsah nastavení 
-12 až +4 mm

Hmotnost: 8,5 kg

Elektrický vertikutátor
Comfort 38 E 

Combi Care
Pro plochy: do 800 m2

Příkon: 1 300 W
Pracovní záběr: 38 cm

Sběrný koš: 55 l 
Prořezávací nože: 14 ks

Nastavení hloubky řezu:
centrálně, 5 poloh 

Hmotnost: 14 kg

2990,-

2990,-

1990,-

1490,-
Teleskopický prořezávač 
GC-EC 750 T
Příkon: 750 W | Délka čepele: 20 cm
Délka tyče: 185–280 cm | Hmotnost: 3,87 kg

55,-ks
cena od

35,-ks
cena od

40,-ks
Ztracené bednění
25 x 15 x 50 cm Cena: 40,-/ks
Cena od 1 palety (70 ks): 39,-/ks
25 x 20 x 50 cm Cena: 44,-/ks
Cena od 1 palety (60 ks): 42,-/ks
25 x 30 x 50 cm Cena: 55,-/ks
Cena od 1 palety (40 ks): 53,-/ks
25 x 40 x 50 cm Cena: 65,-/ks
Cena od 1 palety (30 ks): 63,-/ks

paletové
zvýhodnění

Zatravňovací
tvárnice TBX

8 x 40 x 60 cm

Zahradní obrubník
20 x 5 x 50 cm Cena: 35,-/ks
20 x 5 x 100 cm Cena: 50,-/ks

Elektrický plotostřih GC-EH 6055/1

Příkon: 600 W | Pracovní záběr: 55 cm
Délka čepele / rozteč zubů: 61 cm / 26 mm
Tloušťka větví: max. 26 mm | Hmotnost: 3,4 kg

Benzínový kultivátor 
RPT 8556 R

Pro větší plochy
Výkon: 4,1 kW

Pracovní záběr: 55/85 cm 
Počet nožů: 6

Průměr nožů: 35 cm
Hmotnost: 56 kg
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	 Od	 15.	 září	 2020	 probíhají	 statické	
práce,	 které	 jsou	 prvním	 nejdůležitěj-
ším	 krokem	 k	 budoucí	 záchraně	 ba-	
rokní	fary	v	Sebranicích.	V	roce	2019	
získali	 chráněnou	 budovu	 ve	 vsi	 pod	
Kunštátem	s	cílem	pokusit	se	zachránit	
zapomenutou	a	zchátralou	kulturní	pa-
mátku	 výtvarnice	 a	 režisér,	 manželé	
Marie	a	Pavel	Jiráskovi.
	 Její	historie	začala	v	roce	1733,	kdy	
původní	 zdejší	 starobylá	 dřevěná	 fara,	
na	níž	působili	od	16.	století	 luteránští	
kněží,	zpustla,	a	proto	si	vystavěli	sebra-
ničtí	farníci	za	finanční	pomoci	kunštát-
ského	patrona	kostela,	Svob.	pána	Jana	
Theodora	z	Imbsenů,	faru	novou,	a	to	ve	

stylu	barokního	zámečku.	Stavba	s	par-
kem	a	zahradním	„lusthauzem“	se	stala	
ozdobou	vesnice.
	 Od	osmdesátých	let	20.	století,	kdy	
byly	 provedeny	 poslední	 k	 památce	
nepříliš	 ohleduplné	 stavební	 zásahy,	
stavba	chátrala.	Zejména	v	posledních	
letech,	kdy	celý	areál	od	církve	získala	
obec,	aby	především	rozsáhlé	pozem-
ky	 využila	 v	 developerském	 projek-	
tu.	Necitlivá	výstavba	dětského	hřiště		
a	domů	kolem	fary	před	několika	lety	
degradaci	původně	nádherného	objek-
tu	a	jeho	areálu	dovršila.	
	 Přesto	se	noví	majitelé	pustili	do	zá-
chrany	stavby,	 jejíž	cílem	je	ohledupl-	
ně	restaurovat	budovu	do	autentického	
tvaru.	Projekt	je	zamýšlen	jako	víceletý,	
první	 fáze	 zahrnuje	 statické	 zajištění	
budovy,	 následovat	 bude	 stabilizace	
střechy,	restaurování	dřevěných	prvků,	
oken,	dveří	stropů,	sanace	vlhkosti	zdí		
i	podlah	a	konečně	i	znovuvzkříšení	fa-
sády.	Tato	záchrana	 je	plánována	 jako	
poučené	restaurování	se	zachováním	co	
největšího	počtu	původních	architekto-
nických	 i	 dekorativních	 prvků	 a	 bude	
mimořádně	ohleduplná	ke	stavbě.	Tak,	
aby	byla	zachována	co	nejvíce	autentič-

nost	a	prostorové	vyznění	fary,	která	je	
osobitým	 dokladem	 pozdně	 barokní	
církevní	architektury.
	 Během	přípravných	a	průzkumných	
prací	bylo	učiněno	několik	podstatných	
objevů.	 Nejen	 stopy	 staršího	 pozdně		

Nalezená kachle se lvem – symbolem 
české státnosti s královskou korunou 
na hlavě

Stav portálu fary v osmdesátých letech 20. sto-
letí – rok 1985

dictví	UNESCO	–	v	této	stavbě.	S	pro-
jekty	s	českými	loutkami	mají	čerství	
majitelé	 památky	 značné	 zkušenos-	
ti	 i	 v	 mezinárodním	 kontextu.	 Jejich	
sbírka	totiž	patří	k	největším	u	nás.

Text a foto: Pavel Jirásek
renesančního	a	ranně	barokní-
ho	osídlení,	ale	především	by-	
ly	 odkryty	 unikátní	 malova-	
né	stropy	ve	dvou	místnostech.	
V	 bývalé	 kapli,	 proměněné		
v	 koupelnu,	 sejmutí	 poškoze-
ných	 a	 obrácených	 stropních	
prken	odhalilo	malovaný	strop,	
by	násilně	zkrácený	a	rozřeza-
ný,	s	tématem	Jupitera	(Boha),	
který	 pověřuje	 úkolem	 Marse	
(válečníka).	 Odstranění	 nepů-
vodních	podhledů	v	pokoji	hos-
tů	přineslo	také	výsostný	objev!	
Dřevěný	 malovaný	 strop	 zdo-
bený	 ornamentálními	 rozvili-
nami.
	 Významným	 přínosem	 pro	
další	 život	 stavební	 památky	
je	 i	 možné	 budoucí	 umístění	
významné	 soukromé	 sbírky	
historických	českých	loutek	–	
fenoménu	chráněného	jako	dě-	
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Bývalá ubytovna v Blansku 
bude sloužit nejen sportovcům

Vladimír Franz vystavuje v Letovicích
Zveme Vás na výstavu obrazů LIMITED EDITION Vladimíra Franze,

která je do 28. října letošního roku přístupná v galerii Pex, Pražská 70 v Letovicích.
Vernisáž byla 18. září a předcházel jí koncert v kostele sv. Prokopa v Letovicích. Koncert byl zaměřen  

na duchovní hudbu, autor Vladimír Franz – Poutní místa – chorálová fantazie pro varhany.  

www.galeriepex.cz

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

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!

	 Šatny	 pro	 atlety	 i	 fotbalisty,	 nové	
toalety	 pro	 veřejnost,	 prostory	 pro	
Českou	unii	sportu	či	Služby	Blansko		
i	 společenská	 místnost	 a	 zázemí	 pro	
další	 sportovní	 kluby	 nahradily	 byty		
v	 bývalé	 ubytovně	 na	 Sportovním		
ostrově	Ludvíka	Daňka.	Objekt,	do	je-
hož	 opravy	 město	 investovalo	 16	 mi-	
lionů	 korun,	 nabídne	 i	 zázemí	 pro		
handicapované.	 Novinek	 je	 ale	 více,	
zástupci	 města	 převzali	 také	 rekon-
struovaný	 stadion	 ASK.	 Ten	 přes	
prázdniny	získal	nové	oplocení	 i	 sek-
tor	 pro	 fanoušky	 hostů,	 opláštění	 tri-
buny,	 staré	 lavičky	 na	 tribuně	 nahra-	
dily	 nové	 sedačky,	 vyspravené	 jsou		
i	stupně	sloužící	pro	stojící	diváky.	
	 „Díky	rekonstrukci	stávajícího	dvou-
podlažního	zděného	objektu	získali	ne-
jen	 atleti	 ale	 i	 další	 sportovci	 včetně	
sportující	 veřejnosti	 adekvátní	 zázemí	
přímo	 na	 stadionu	 ASK.	 Vznikly	 zde	
také	kanceláře	pro	Služby	Blansko.	Ty	
budou	 muset	 v	 průběhu	 příštího	 roku	
vyklidit	prostory	v	objektu	krytých	láz-
ní,	které	potřebujeme	zbourat,	abychom	
na	 jejich	 místě	 mohli	 vybudovat	 nový	
bazén,“	uvedl	starosta	Blanska	Jiří	Crha.		
	 Namísto	bytů	nyní	v	objektu	vznikly	
šatny	pro	ženy	a	muže,	hygienické	zá-
zemí	pro	veřejnost,	klubovny	i	kancelá-
ře.	Budova	má	nové	vytápění	i	přívody	
inženýrských	sítí,	fasáda	i	střecha	byly	
zatepleny,	 vybudována	 je	 přístupová	
rampa	 pro	 handicapované.	 Došlo	 také		
k	 předláždění	 plochy	 mezi	 bývalou	
ubytovnou	a	sportovní	halou	ASK.
	 „Těší	mě,	že	se	podařilo	zase	o	kou-

sek	 dál	 posunout	 stav	 Sportovního		
ostrova.	Sport	je	v	Blansku	atraktivní,	
věnuje	 se	mu	hodně	 lidí.	Doufám,	že	
to	není	poslední	investice	a	že	budeme	
pokračovat	v	dalším	zlepšování	záze-
mí,“	 doplnil	 místostarosta	 František	
Hasoň.
	 Novou	 budovu	 budou	 využívat	 ze-
jména	blanenští	atleti,	kterým	dosud	ja-
kékoliv	zázemí	chybělo.	„Máme	z	toho	
radost.	Dosud	jsme	neměli	žádné	vlastní	
prostory,	využívali	jsme	jen	tribunu,	te	
budeme	 mít	 vlastní	 šatny	 a	 další	 pro-	
story.	 Hodně	 to	 usnadní	 také	 pořádání	
závodů,“	ocenil	předseda	atletického	od-
dílu	ASK	Blansko,	který	aktuálně	sdru-
žuje	přes	sto	členů.

	 Prostory	 někdejší	 ubytovny	 využi-	
jí	 také	 blanenští	 fotbalisté.	 Těm	 se		
o	 prázdninách	 podařil	 historický	
úspěch,	když	postoupili	do	2.	fotbalo-
vé	ligy.	Dosavadní	prostory	šaten	pro	
domácí	 a	 hosty	 tak	 bude	 nutné	 při		
konání	 druholigových	 zápasů	 nutné	
rozšířit	 o	 další	 zázemí.	 Rekonstrukcí	
za	šest	milionů	korun	prošel	i	samotný	
stadion	ASK,	i	ten	využívají	atleti,	fot-
balisté	ale	i	další	sportovní	kluby	i	ši-
roká	veřejnost.
	 „Areál	má	nové	oplocení,	 vybudo-
vali	 jsme	 dva	 nové	 vjezdy	 i	 pětici	
vstupních	branek	pro	pěší,	tribuna	zís-
kala	nový	střešní	pláš	i	opláštění	stěn,	
poničené	lavičky	na	tribuně	nahradilo	

pět	set	nových	sedaček	v	barvách	měs-
ta	i	FK	Blansko,	vyspravila	se	dlažba	
stávajících	 stupňů	 tribuny,	 částečně	
vyspravené	 jsou	 i	 stupně	 pro	 stojící		
diváky	 v	 okolí	 stadionu,	 nová	 bude		
i	 hlavní	 brána	 na	 stadion,“	 popsala	
Leona	Mazourková	z	investičního	od-
dělení.	Samostatný	vstup	v	zadní	části	
stadionu	budou	při	 fotbalových	zápa-
sech	 využívat	 fanoušci	 hostujících	
klubů,	kteří		mají	včleněný	vlastní	od-
dělený	 sektor	 v	 zadní	 části	 stadionu	
včetně	antivandal	koridoru.	
	 „Chtěl	bych	moc	poděkovat	za	velké	
nasazení	všech	zúčastněných	i	výbor-
nou	 spolupráci	 s	 atlety	 i	 fotbalisty.	
Mám	 radost,	 že	 se	 po	 červencovém	
postupu	 podařilo	 dokončit	 opravy		
v	 tak	 rekordním	 čase	 a	 blanenští	 fot-	
balisté	díky	 tomu	mohou	hrát	druho-	
ligové	 zápasy	 na	 domácím	 hřišti.	 Na	
druhou	 stranu	 musím	 říci,	 že	 stadion	
ASK	by	město,	kterému	patří,	opravo-
valo	 i	 bez	 ohledu	 na	 postup,	 rekon-
strukce	oplocení	i	tribuny	už	byla	nut-
ná,“	dodal	Jiří	Crha.
	 „Musím	 v	 první	 řadě	 poděkovat	
městu,	 že	našlo	prostředky	na	 rekon-
strukci	tribuny	i	zázemí.	Jsme	rádi,	že	
se	podařilo	vytvořit	adekvátní	prosto-
ry	i	pro	naše	potřeby.	Věříme,	že	nás	
domácí	fanoušci	přijdou	podpořit	a	že	
na	 druholigových	 zápasech	 naplníme	
maximální	 kapacitu	 nově	 stanovenou	
F:NL	na	1500	osob,“	doplnil	předseda	
FK	Blansko	Zdeněk	Veselý.		

Text: Pavla Komárková
Foto: Renata Kuncová Polická

Slavnostní předání do užívání
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Pamětické „Budkobraní“  
Pokračování ze str. 1
dostalo	každé	dítě	na	stříšku	budky	ští-
tek	 se	 svým	 jménem.	 Po	 společném		
fotografování	dětí	 s	 jejich	výtvory	ná-
sledovala	vědomostní	 soutěž,	po	které	
ještě	dostaly	brožurku	s	obrázky	a	po-	
pisem	 našich	 ptáčků,	 pexesa,	 puzzle		
a	omalovánky	s	ptačí	tématikou.
	 Následovalo	opékání	špekáčků.	Ně-
které	děti	byly	 tvorbou	 tak	zaujaté,	že	
malovaly	až	skoro	do	tmy.

	 Te	 už	 zbývá	 dětem	 poslední	 úkol.	
Rozvěsit	 své	 budky	 na	 zahrady	 či	 do	
lesa.	Všichni	se	pak	budeme	těšit,	že	se	
ptáčkům	 budou	 budky	 s	 květinkami,	
sluníčky,	stromy	a	někdy	i	s	abstraktní-
mi	motivy	líbit,	na	jaře	v	nich	zahnízdí	
a	vyvedou	mladé.	Dětem	i	nám	dospě-
lým	se	líbily.	A	moc.

Text: Marcela Odehnalová 
a Ing. Svatopluk Kutěj

Foto: Michaela Odehnalová

Rozhodni se i ty
SPRÁVNĚ 
PRO NĚKTERÝ Z OBORŮ 
NA NAŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLE

Ekonomika a informatika l Informační technologie
Praktická sestra l Veterinární prevence

Hotelnictví a turismus l Kuchař – číšník l Zahradník
Bližší informace na www.vassboskovice.cz

Dny otevřených dveří 6. 11. a 9. 12. 2020 a 6. 1. 2021

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice,
příspěvková organizace

www.vassboskovice.cz,  511 123 101, e-mail: skola@vassboskovice.cz

NOVÝ 
OBOR

Ve Vanovicích se koncertovalo

Jarní soutěž s Topnetem v lázních 
CHARITA HLEDÁ 
DOBROVOLNÍKY 

PRO HOSPIC
NĚKOLIK HODIN ČASU, 

KTERÉ DARUJETE LIDEM NA KONCI ŽIVOTA. 
V  rámci akreditovaného dobrovolnického programu Blízké srdce 
v  odcházení hledáme dobrovolníky pro Mobilní hospic sv. Martina, 
který pomáhá nevyléčitelně nemocným v celém okresu Blansko. Jako 
dobrovolník byste docházeli domů za těžce nemocnými lidmi. Ne- 
musíte mít žádné odborné zkušenosti ani zdravotnické vzdělání.  
Stačí dělat nemocným lidem společnost, povídat si s  nimi, číst jim 
nebo u nich jen tak být.

Kdo	si	udělal	v	sobotu	12.	září	letošního	roku	čas	a	přijel	odpoledne	do	Va-	
novic,	 určitě	 nelitoval.	 Evangelickým	 kostelem	 se	 rozezněly	 tóny	 známých		
i	 méně	 známých	 děl	 autorů	 J.	 S.	 Bacha,	 A.	 Vivaldi,	 F.	 Handel,	 G.	 Caccini,		
A.	Dvořák,	W.	Gomez,	Z.	Pololáník,	Z.	Hnilička	aj.	
Michaela	 Pál	 celým	 podvečerem	 provázela	 slovem.	 A	 účinkující?	 Zpěvu	 se		
zho-	stila	Rula	Machačová,	Lenka	Bartošková	hrála	na	varhany,	Gabriela	Pléhová	
na	violoncello,	Jiří	Bělík	na	hoboj,	Vlastimil	Bialas	ovládl	trombu	piccola,	Z.	Ko-
touček	exceloval	s	houslemi	a	doprovodu	se	ujali	Lydyia	a	Sergej	Golubkovi.	

Všichni	přítomní	si	
slavnostního	 pod-
večera	užili	plnými	
doušky.	 Účinkují-
cím	 je	 třeba	 podě-
kovat	za	krásný	zá-
žitek	 a	 už	 nyní	 se	
můžeme	 těšit	 na	
nějaké	 další	 milé	
setkání.

Text: Renata Kuncová 
Polická

Foto: archiv  
R. Machačové

	 Od	března	probíhala	v	lázních	v	Boskovicích	soutěž	s	fir-
mou	TOPNET	SERVICES	Boskovice.	Do	losování	se	dostalo	
256	vstupenek	v	hodnotě	nad	150	Kč.	Výherci	obdrželi	ceny	od	
firem	TOPNET	SERVICES	a	Služby	Boskovice.	

	 Ceny	předával	zástupce	firmy	TOPNET	Vítězslav	Krupička.	
 1. cena Kávovar NESPRESSO – Zdeněk Čížek, Šebetov 
 2. cena Bezdrátový reproduktor – Jana Šimková, Boskovice 
 3. cena Power banka – Antonín Rus, Benešov 
 4. cena Permanentka SB s kreditem 400 Kč 
  – Jaroslav Girszewski, Hajánky u Tišnova 
 5. cena Láhev vína, reklamní předměty – Jiří Roudný, Boskovice 

Bohumil Feruga, vedoucí Městských lázní v Boskovicích
Foto: archiv Služby Boskovice, s.r.o.

Před nástupem vás proškolí náš hospi-
cový tým, na který se můžete obrátit 
kdykoliv během vaší práce. Čas, který 
dobrovolnické práci dáte, si určíte sami.

Děkujeme vám všem, kteří se roz-
hodnou věnovat část svého času.

Pokud budete mít o nabídku zájem, 
kontaktuje koordinátorku dobro-
volníků Charity Blansko na e-mailu: 
vladěna.jaruskova@blansko.chari-
ta.cz nebo na čísle 733 628 106.
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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

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

FARMÁŘSKÉ TRHY
KAŽDÝ LICHÝ ČTVRTEK

22. 10. / 5. 11. / 19. 11. 
od 8 –16 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

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

28. 11. 2020 v 19 h
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

TALKSHOW  Vánoce
OSMANYHO 

LAFFITY

6. 11. 
v 19 h

DĚLNICKÝ 
DŮM 

BLANSKO

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

sušičky  l  televizory

Nové varhany v kostele sv. Jana Křtitele
v Doubravici nad Svitavou

	 Ty	nejlepší	věci	si	dávají	takzvaně	„na	
čas“.	Je	ale	nepsaným	pravidlem,	že	ta-
kovéto	věci,	stavby,	které	se	rodí	pomalu	
mnohdy	překonají	staletí	či	tisíciletí.	Je-
den	takový	unikát	mají	nově	v	kostele	sv.	
Jana	Křtitele	v	Doubravici	nad	Svitavou.
	 Dne	13.	září	2020	byla	v	Doubravici	
velká	událost	a	to	„žehnání	nových	var-
han“	při	mši	svaté.	Původní	varhany,	kte-
ré	sloužily	v	kostele	do	roku	2008,	byly	
dílem	tří	varhanářů.	Nejstarší	částí	byly	
vzdušnice	od	brněnského	varhanáře	Voj-
těcha	Káše.	Varhanní	skříň	je	dílem	kut-
nohorské	firmy	Tuček.
	 V	 roce	 1976	 bylo	 v	 Doubravici	 roz-
hodnuto	 o	 stavbě	 nových	 varhan,	 ale		

z	důvodu	velké	finanční	náročnosti	do-
šlo	pouze	ke	generální	opravě	a	násled-	
né	instalaci	pneumatického	hracího	sto-
lu	v	roce	1983.	Varhany	měly	654	píšal.	
Při	další	opravě	v	r.	1986	byly	odcizeny	
hodnotné	 rejstříkové	 hlasy	 a	 varhany	
ztratily	barvu	i	sílu.	
	 A	zde	„nastupuje	na	scénu“	varhanář		
z	Doubravice	n.	Svitavou	(rodák	z	Rájce-
-Jestřebí)		Pavel	Plhoň.	Na	své	první	var-
hany	hrál	Pavel	Plhoň	ve	svých	13ti	le-
tech	v	kostele	v	Bořitově,	kam	s	 rodiči	
chodil	na	mše.	Na	těchto	varhanách	obje-
voval	základy	varhanářství.	Postupně	se	
věnoval	opravám	varhan	v	okolí	a	nako-
nec	ho	varhanářství	zcela	pohltilo.	První	
varhany	 postavil	 ve	 svých	 23	 letech		
v	 Heřmanově	 u	 Křižanova.	 Přicházely	
další	zakázky	a	bylo	jich	stále	víc	a	víc.	
Nakonec	si	doplnil	vzdělání	studiem	na	
Střední	odborné	umělecké	 škole	varha-
nářské	 v	 Krnově.	 Získával	 zkušenosti		
a	 vědomosti	 nejen	 teoretické,	 ale	 také	
praktické	 –	 například	 zkoumáním	 var-
han	při	svých	toulkách	po	Francii.	Tam	
se	 také	 zdokonaloval	 v	 jazyku,	 který		
soukromě	studoval.	Mimo	získanou	za-
kázku	v	Doubravici	nad	Svitavou	Pavel	
Plhoň	 zrealizoval	 stavby	 nebo	 opravy	
varhan	 v	 kostelích	 v	 Lukavici,	 Ivanči-

cích,	 Blansku,	 poutním	 kostele	 Mont-
serrat	 u	 Slavonic,	 Heřmanově,	 Újezdu		
u	 Černé	 Hory,	 v	 Budišově	 u	 Třebíče,		
v	Mikulovicích	u	Znojma,	v	Brně	v	Ka-
tedrále	 svatého	 Petra	 a	 Pavla	 na	 vrchu	
Petrov…	 V	 Doubravici	 nad	 Svitavou	
vede	 Pavel	 Plhoň	 navíc	 chrámový	 sbor	
vyznačující	se	velkou	obětavostí.
	 1.	července	2008	byla	zahájena	první	
fáze	 opravy	 spočívající	 v	 obnově	 ales-
poň	 části	 píšal.	 Tato	 fáze	 opravy	 byla	
dokončena	v	 roce	2009	a	varhanám	se	
alespoň	 částečně	 vrátil	 lesk.	 Při	 této	
opravě	se	ale	potvrdilo,	že	celý	nástroj		
je	v	tak	špatném	funkčním	stavu,	že	se	
farnost	 stavbě	 nového	 systému	 vzduš-	
nic	nevyhne.	
	 V	roce	2010	bylo	rozhodnuto	o	zásad-
ní	 modernizaci	 varhan	 při	 zachování	
varhanní	 skříně.	 Nové	 varhany	 mají	
2012	 píšal,	 jsou	 elektropneumatické		
a	obsahují	i	jazykové	hlasy.	Jedná	se	tedy	
svým	rozsahem	o	koncertní	nástroj	a	na	
okrese	Blansko	se	jedná	o	varhany	nej-
větší.	 Vlastní	 průběh	 prací	 byl	 něko-	
likrát	 přerušen	 z	 důvodů	 obtížnějšího	
shánění	finančních	prostředků,	vícepra-
cí	provedených	bezplatně,	obnovou	elek-
trických	rozvodů	v	celém	kostele	a	také	
zdravotními	 komplikacemi	 a	 povahou	

varhanáře.	Živým	i	zemřelým	se	omlou-
váme	 a	 prosíme	 o	 odpuštění.	 Celková	
hodnota	 díla	 je	 v	 dnešních	 cenách	 asi		
cca	6–7	milionů	korun.	Cena	zaplacená	
je	1	220	000	Kč.	Největším	sponzorem	
je	 varhaník	 a	 varhanář	 v	 jedné	 osobě,	
Pavel	Plhoň.	Tímto	všem	dárcům	děkuji.
	 V	příštím	roce,	dá-li	Bůh,	po	pomi-	
nutí	 epidemiologické	 situace	 plánuje		
farnost	 pořádat	 varhanní	 koncert.	 Po	
koncertu	proběhne	seznámení	a	prezen-
tace	o	stavbě	nových	varhan	v	Doubra-	
vici.	O	termínu	konání	koncertu	budeme	
čtenáře	Listů	regionů	informovat.	

Text: P. Jan Piler, Renata Kuncová Polická
Foto: Ladislav Kunc 
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Libuše Obrdlíková vystavovala svá díla v Adamově

Komunitní centrum Boskovice – Hrádkov

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. Zvýhodnění 40 000 Kč se skládá ze slevy 10 000 Kč a dodatečné slevy 30 000 Kč při využití financování PREMIUM 30 000 Kč DUSTER od 
Dacia Finance a vztahuje se pouze na vybrané skladové vozy. Platí do 30. 9. 2020, nebo do vyprodání skladových zásob. Záruka Dacia platí pro všechny modely Dacia po dobu 3 let, nebo 100 000 km dle toho, co nastane 
dříve. Reprezentativní příklad: Dodatečná sleva 30 000 Kč pro modely Dacia Duster s naftovou nebo LPG motorizací platí na vybrané skladové vozy při využití značkového financování PREMIUM 30 000 Kč DUSTER od Dacia 
Finance. Dacia Finance znamená financování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. 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.

Zvýhodnění až 40 000 Kč
LPG z výroby 3 roky záruka Dacia

	 Město	Boskovice	hodlá	zrealizovat	
v	 Hrádkově	 novostavbu	 komunitního	
centra,	které	bude	sloužit	pro	setkává-
ní	a	realizaci	aktivit	obyvatel	Hrádko-
va.	 Objekt	 nahradí	 stávající	 budovu,	

která	je	ve	špatném	stavebně	technic-
kém	stavu,	je	staticky	narušená	a	navíc	
kapacitně	 nevyhovuje	 potřebám	 osa-
dy.	Náklady	na	realizaci	budou	hraze-
ny	z	rozpočtu	města	Oddíl	36	Bydlení	

a	 komunální	 služby,	 akce	 Budova		
OV	Hrádkov	ve	výši	11,0	mil.	Kč.	Na	
realizaci	 bude	 část	 nákladů	 hrazena		
z	 dotačního	 programu	 MAS	 Bosko-
vicko	PLUS,	z.s.	Předpokládaná	výše	

dotace	 je	5,7	mil.	Kč.	RM	Boskovice	
schválila	zadávací	podmínky	v	rámci	
zadávacího	řízení	na	akci	„Komunitní	
centrum	Boskovice	–	Hrádkov“.	

Text: Ing. Jaroslav Parma

	 MKS	 Adamov	 Historicko-vlastivěd-
ný	 kroužek	 připravil	 po	 delší	 vynu-	
cené	 přestávce	 ve	 výstavní	 síni	 Spo-	
lečenského	 centra	 MKS	 v	 Adamově	
výstavu	 prací	 Libuše	 Obrdlíkové.	 Už	
název	výstavy	Malá	retrospektiva	na-
povídá,	 že	 Libuše	 Obrdlíková	 nám		
připravila	 ukázky	 děl	 z	 jednotlivých	
tvůrčích	etap	svého	života.		Slavnostní	
vernisáž	se	uskutečnila	13.	září.	Výsta-
vu	uvedla	autorka	a	Jaroslav	Budiš.		

	 Libuše	 Obrdlíková	 se	 narodila	 v	 roce	 1946	 v	 Brně.	 Je	 členkou	 sdružení		
Mixtum	compositum	při	Unii	výtvarných	umělců	ČR.	Vystudovala	na	Střední	
umělecko-průmyslové	 škole	 v	 Brně	 propagační	 grafiku,	 která	 byla	 její	 hlavní	
profesní	náplní.	Vedle	zaměstnání	si	 i	 jako	matka	 tří	dětí	našla	čas	na	volnou	
tvorbu.	V	80.	letech	se	L.	Obrdlíková	věnovala	převážně	netkané	tapiserii	–	art	
protisu.	Ve	spolupráci	s	architektem	vyzdobila	řadu	veřejných	prostor.	Později		
v	její	tvorbě	převládá	malba	olejem	a	akrylem.	Intenzivně	se	také	věnuje	technic-
ky	náročné	kombinované	grafice.	Její	umělecký	výraz	ovlivnil	pobyt	v	Zambii,	
emigrace	a	účast	na	manželových	projektech	na	ochranu	přírody	v	rozvojových	
zemích.	Nezůstala	chladná	k	tvrdým	životním	podmínkám	domorodců.	Nejsou	jí	
lhostejné	ani	situace	a	nálady	v	dnešní	společnosti.	Do	obrazů	a	grafik	vkládá	své	
pocity,	představy,	sny	i	vzpomínky	na	vzdálená	magická	místa.	Uspořádala	více	
než	40	autorských	výstav	v	České	republice,	Německu,	Zambii	a	Kolumbii.	Spo-

lečně	vystavovala	s	českými	a	německými	umělci.	Zúčastnila	se	přehlídek	netka-
né	české	tapiserie	v	Rakousku,	Spojených	Arabských	Emirátech	a	v	Austrálii.
	 Další	informace	lze	získat	na	webové	stránce:	www.libuseobrdlikova.cz

Text: redakce, Foto: Renata Kuncová Polická
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DENNÍ MENU 
11:00–14:00 hodin

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 
 PIZZA (i bezlepková)
	TĚSTOVINY
	POKRMY Z KUŘECÍHO
 VEPŘOVÉHO I HOVĚZÍHO
	SALÁTY
	DEZERTY

Gymnázium Rájec-Jestřebí 
Gymnázium Rájec-Jestřebí bude ve školním roce 2021/2022

otevírat jednu třídu šestiletého studia 
(pro žáky ze sedmých tříd) a jednu třídu čtyřletého studia. 
O všech aktivitách se můžete dovědět z webových stránek 

školy www.gymnaziumrajec.cz nebo FB profilu školy.  
PLÁNUJEME DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

PRVNÍ BUDE V PÁTEK 13. LISTOPADU 2020. 
O formě vás budeme informovat na webových stránkách. 

Veškeré informace můžete získat 
na tel. číslech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás můžete 

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

Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Kameny zmizelých položili v Boskovicích

14. MČR v kuželkách neregistrovaných

Cenné vítězství Boskovického družstva

	 Dne	 30.	 srpna	 2020	 byly	 v	 Bosko-	
vicích	 položeny	 Kameny	 zmizelých.	
Iniciativa	Kameny	zmizelých	je	v	Bos-
kovicích	realizována	od	roku	2018	díky	
paní	 Blance	 Dvořáčkové	 a	 Židovské	
obci	 Brno,	 kde	 má	 tento	 projekt	 na		
starosti	 pan	 Barak	 Selinger.	 Kameny	
zmizelých	v	dlažbě	chodníků	připomí-

	 Poslední	srpnová	sobota	byl	den,	kdy	se	dočkali	amatérští	
kuželkáři	kvalifikačních	turnajů	pro	postup	do	finále	Mist-
rovství	ČR.	Tato	soutěž	se	měla	konat	již	v	květnu	letošního	
roku,	 ale	 vzhledem	 k	 situaci	 byla	 přesunuta	 až	 na	 konec	
prázdnin.	 Mistrovství	 České	 republiky	 neregistrovaných		
kuželkářů	 je	 soutěžní	 akcí	 rozsáhlé	 komunity	 amatérských	
kuželkářů	celé	České	republiky,	 jejichž	soutěže	 jsou	řízeny	
pod	hlavičkou	České	kuželkářské	asociace.	
	 Na	celkem	čtyřech	místech	se	v	tento	den	utkalo	nejlepších	
61	čtyřčlenných	družstev	o	celkem	24	postupových	míst	do	
dvoudenního	 finálového	 turnaje,	 který	 se	 letos	 měl	 konat		
v	září	v	Hořicích.	Na	kuželně	v	Rýmařově	se	kvalifikace	nej-
lépe	vydařila	týmu	A	JE	TO	Blansko	(loňský	vítěz	okresní	
ligy),	který	náhozem	1106	kuželek	zvítězil	a	ve	složení	 Iva	
Stejskalová,	 Kamila	 Veselá,	 Zdenek	 Brtníček,	 Jan	 Šmerda		

klub	 BHK	 IQ	 Boskovice	 hostil	 týmy	
Sokol	 Střelice	 a	 Orel	 Bohunice.	 Ode-
hrálo	 se	5	utkání,	 z	 toho	3	krát	 si	 za-	
hráli	Boskovice.	Boskovičtí	hráči	se	ze	
začátku	zápasu	s	týmem	Orel	Bohuni-	
ce	 rozehřívali,	 a	přesto,	 že	po	prvním	
kole	 prohrávali,	 otočili	 průběh	 utkání	
ve	 svůj	 prospěch	 a	 vyhráli	 5:3.	 Poté		
se	 dvakrát	 střetli	 s	 hráči	 Sokol	 Střeli-	
ce.	V	prvním	vzájemném	utkání	již	od	
začátku	 ukázali	 převahu	 a	 vedení	 si	
udrželi	až	do	konce.	Boskovičtí	vyhrá-	
li	7:1.	Druhé	vzájemné	utkání	už	bylo	
těžší,	přestože	od	začátku	si	Boskovice	
držely	 bodový	 náskok,	 nápor	 soupeře	
byl	tvrdý.	Po	posledním	kole	však	Bos-
kovice	odolaly	a	vyhráli	5:3.	Díky	těm-
to	cenným	bodům	drží	boskovický	tým	
první	příčku	v	tabulce	a	účast	ve	finále	
je	nadosah.

Text: Mgr. Jakub Ošlejšek
Foto: BHK IQ Boskovice

	 Třetí	zářijovou	neděli	se	v	prostorách	
Boskovické	 školičky	 konalo	 předpo-
slední	kolo	2.	ligy	družstev.	Pořádající	

kud	také	nakonec	naposledy	odešel,	
aby	 se	 už	 neměl	 vrátit.	 Každému		
z	kolemjdoucích	dávají	impuls	k	za-
stavení	a	zamyšlení	nad	posledními	
kroky	člověka	před	jeho	nástupem	
k	 násilné	 deportaci	 převážně	 do	
koncentračních	 táborů	 nebo	 k	 pří-
mé	 likvidaci.	 Kostky	 ve	 veřejném	
prostoru	se	tak	stávají	stálou	připo-
mínkou	 zločinů,	 které	 páchali	 na-
cisté.	 Každý	 z	 těchto	 kamenů	 je	

a	 Michal	 Souček	 postoupil	 do	 finále.	 Další	 dva	 blanenské		
celky	Postup	(výkon	1071)	a	ProResale	(výkon	1066)	si	svůj	
postup	vybojovaly	na	kuželně	v	Luhačovicích.
	 V	září	tak	měl	mít	ve	finále	mezi	nejlepšími	24	celky	z	celé	
ČR	blanenský	amatérský	kuželkářský	sport	trojnásobné	za-
stoupení.	Což	potvrzuje	dlouhodobou	popularitu	tohoto	ma-
lého	sportu	v	Blansku	a	okolí.	Doufali	jsme,	že	se	jim	podaří	
zopakovat	nejméně	takové	výsledky,	jaké	dosáhli	v	kvalifika-
cích	a	dosáhnou	na	medaili,	kterou	získalo	blanenské	druž-
stvo	naposledy	pře	14	lety.
	 Bohužel	 kvůli	 novým	 vládním	 nařízením	 se	 poslední	
víkend	v	září	finále	konat	nemohlo	a	bylo	odloženo	na	ne-
určito….	 Text: MS, Foto: archiv týmu A JE TO Blansko

připomenutím	 a	 ztělesněním	 osudu	 ně-
kdejšího	 spoluobčana,	 který	 prožíval	
svůj	 život	 na	 místech,	 kde	 dnes	 žijeme	
my.	 Jsou	však	 i	vážným	varováním,	na	
bízejí	 výjimečně	 silnou	 možnost	 iden	
tifikace	 s	 oběmi	 nacistické	 perzekuce,	
upozorňují	 na	nebezpečí	 a	na	důsledky	
netolerance	 a	 projevů	 xenofobie	 v	 sou-
časné	společnosti.	
	 V	Boskovicích	bylo	položeno	18	ka-
menů	před	třemi	domy	v	Plačkově	ulici.	
Kameny	připomínají	rodiny	Pollakovu,	
Färberovu,	Funkovu,	Ultmannovu,	dále	
Růženu	 Guttmannovou,	 Selmu	 Stekl-
macherovou,	 Josefa	 Hübse,	 a	 Mořice	
Schröttera.	 Pokládání	 Kamenů	 zmize-
lých	 podpořilo	 město	 Boskovice,	 Uni-
jazz	 Praha,	 Post	 Bellum,	 společnost	
Suez,	a.s.,	Státní	okresní	archiv	Blansko.	
Za	finanční	příspěvky	a	za	podporu	pro-
jektu	 patří	 dík	 také	 majitelům	 domů,	
před	kterými	se	kameny	pokládaly.		

nají	tragické	osudy	lidí	ve	druhé	světo-
vé	válce.	Dlažební	kostky	s	mosaznými	
deskami	 uchovávají	 jména	 těch,	 kteří		
se	stali	oběmi	nacistické	totality.	
	 Ukládají	se	do	dlažby	chodníku	před	
dům,	v	němž	bydlel	člověk	určený	k	li-
kvidaci,	do	míst,	kterými	denně	prochá-
zel	při	odchodu	nebo	návratu	domů,	od-

	 Letošní	 pokládání	 Kamenů	 zmize-
lých	 se	 uskutečnilo	 v	 rámci	 festivalu		
Boskovice	2020	za	účasti	zástupců	sdru-
žení	Unijazz	v	 čele	 s	 paní	Danou	Ma-
kovskou	a	panem	Čestmírem	Huňátem.		
Akci	podpořila	 také	senátorka	paní	Ja-
romíra	 Vítková	 a	 za	 město	 Boskovice	
radní	 pan	 Petr	 Axman.	 Hudbou	 pietní	
setkání	doprovodili	Anna	Oujeská	a	Jiří	
Krajíček.	Modlitbu	přednesla	paní	Věra	
Prosová.			
	 Celkem	 je	nyní	v	Boskovicích	polo-	
ženo	 29	 kamenů	 zmizelých,	 projekt	
bude	 pokračovat,	 další	 kameny	 budou	
položeny	 v	 příštím	 roce.	 K	 podpoře		
projektu	 bude	 od	 1.	 11.	 2020	 zahájena	
veřejná	sbírka.					
	 Muzeum	 regionu	 Boskovicka,	 pří-
spěvková	 organizace,	 Dagmar	 Hama-	
lová,	 PR	 manažer,	 tel.:	 602	 788	 400,		
hamalova@muzeum-boskovicka.cz			

Foto: archiv Muzeum regionu Boskovicka

Družstvo A JE TO Blansko, vítěz kvalifikace na MČR v Rýmařov
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                                 pořádá

17. října 2020
turistický pochod a cyklojízdu 

PUTOVÁNÍ PŘES

HALASOVO 
KUNŠTÁTSKO
Trasy: pěší – 13, 17, 25, 34, 43 km
           cyklo – 30, 42, 48, 63 km
Start a prezentace: od 6.00 – 10.00 hod., restaurace ČD Letovice
Cíl: do 18 hod. restaurace v Letovicích

POCHOD SE KONÁ
ZA PODPORY
MĚSTA VELKÉ OPATOVICE

INFORMACE:        

                                 
 
 
 
 
           

www.kctmalahana.cz
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Atletický podzim z říše snů Družstvo žákyň na Mistrovství Moravy a Slezska v Břeclavi

	 Podzimní	šňůru	závodů	začalo	naše	
družstvo	přípravek	na	krajském	 finále		
19.	 9.	 ve	 Slavkově.	 Pod	 vedením	 tre-	
nérky	 Martiny	 Hlaváčkové	 naši	 nej-
mladší	 vybojovali	 krásné	 třetí	 místo		
v	 konkurenci	 třinácti	 týmů	 celého	 Ji-	
homoravského	kraje.
	 Ve	stejný	víkend	měly	naše	žákyně	
vrchol	 sezóny	 v	 podobě	 Mistrovství	
České	republiky	jednotlivců	v	Třinci.	
Jednou	z	nejúspěšnějších	atletek	toho-
to	 mistrovství	 se	 stala	 Veronika	 Ja-	
kusidisová,	která	pro	blanenský	oddíl	

získala	 dvě	 zlata	 ze	 sprintů	 na	 60	 m		
a	 150	 m.	 Ale	 toto	 mistrovství	 pro		
klub	ASK	Blansko	přepisovalo	histo-
rii,	když	naše	družstvo	děvčat	ve	štafe-
tě	 na	 4x60	 m	 získalo	 bronz.	 Štafeta	
běžela	 ve	 složení	 Dominika	 Bezdíč-	
ková,	Natálie	Polčková,	Kristýna	No-
llová	a	Veronika	Jakusidisová.
	 Hned	za	dva	dny	22.	9.	čekalo	naše	
mladší	žáky	Mistrovství	Jihomoravské-
ho	kraje	a	opět	se	naši	atleti	v	konku-
renci	závodníků	s	celého	kraje	neztrati-
li.	Všichni	naši	získali	umístění	v	TOP	

10	a	mnoho	osobních	výkonů.	Třešnič-
kou	pro	náš	klub	byla	bronzová	medaile	
Patrika	Filky	z	vrhu	koulí	3	kg.
	 Naše	družstvo	žákyň	pod	vedením	
trenéra	 Jiřího	 Ošlejška	 se	 v	 neděli		
27.	 9.	 zúčastnilo	 Mistrovství	 Mora-	
vy	a	Slezska	družstev	v	Břeclavi,	ze	
kterého	 postupují	 čtyři	 družstva	 na	
Mistrovství	 ČR	 v	 Kolíně.	 Náš	 sen		
se	stal	skutečností,	když	holky	skon-
čily	 na	 čtvrtém	 postupovém	 místě		
a	opět	byla	přepsána	historie	blanen-
ské	atletiky.
	 Na	závěr	aby	 toho	nebylo	dost,	na	

státní	svátek	28.	9.	zajeli	naši	mladší	
žáci	na	Mistrovství	Moravy	a	Slezska	
do	 Olomouce.	 Počasí	 tentokrát	 atle-
tům	moc	nepřálo,	ale	i	tak	naši	mladí	
atleti	 zaznamenali	mnoho	kvalitních	
výsledků	v	TOP	10.
	 4.10.	 proběhlo	 v	 Kolíně	 Mistrov-
ství	ČR	v	družtev	žactva.	Blanenský	
tým	žákyň	se	umístil	na	osmém	místě	
a	získal	tak	cenné	zkušenosti	do	dal-
ších	soutěží.

Text: Martin Bezdíček
Foto: archiv atletika ASK Blansko

UČITELSKÁ KUŽELKIÁDA 
22. ročník

Pořadatel: ZŠ TGM Blansko  

Datum konání: středa 28. října 2020
Místo konání: kuželna Údolní 10, Blansko
Přihlášky: zaslat společně se soupiskou na e-mail: mikisoucek@post.cz  
 nejpozději do 23. 10. 2020, přesnou soupisku odevzdá kapitán
 týmu při prezenci

Prezence: 8:30–9:00 možnost tréninku
 9:00 zahájení soutěže

Systém turnaje: Turnaj je určen pro 5-ti členná družstva složená ze zaměst-
nanců škol, případně rodinných příslušníků (minimálně 2 ženy v družstvu), 
hází se 30 hodů na jedné dráze do plných, výkon nejhoršího z družstva se 
škrtá, součet 4 zbývajících hráčů tvoří výsledek družstva. 
Jedna škola může postavit i více týmů. Nejlepších 6 žen a 6 mužů hází finále 
soutěže jednotlivců na 30 hodů sdružených (15x do plných a 15x dorážka). 
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev o pořadí rozhoduje nejvyšší počet 
bodů dosažených jednotlivcem družstva, při rovnosti bodů ve finále jednot-
livců rozhoduje lepší dorážka.

!!! HRÁČI NESMÍ BÝT REGISTROVANÍ V KUŽELKÁŘSKÉM SVAZU !!!
Startovné: 700,– Kč za družstvo, v hotovosti na místě nebo možnost 
 vystavení faktury (v tom případě si připravte prosím přesné 
 fakturační údaje školy)   

 Za organizátory se na Vaši účast těší 
 Michal SOUČEK, mobil 603 920 377
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Ivova prapodivná 
cyklistická sezona 2020

Ivo na MS v Kanadě, leden 2020

	 V	letošním	roce	Ivo	Koblasa	z	Čer-
né	Hory	zahájil	intenzivní	vrcholovou	
přípravu	nezvykle	brzy	a	to	z	důvodu	
přípravy	na	mistrovství	světa	na	drá-
ze,	které	se	konalo	již	od	30.	1.	2020		
v	Torontu	–	Miltonu	v	Kanadě.	Zahá-
jení	sezony	již	v	lednu	bylo	dáno	po-
sunem	 závodů	 vzhledem	 k	 pořádání	
letních	 paralympijských	her	 v	Tokiu.	
Ale	vše	bylo	nakonec	jinak…
	 Na	mistrovství	světa	Ivo	nejdříve	zá-
vodil	ve	stíhacím	závodě	na	3	km,	kde	
se	umístil	na	9.	místě,	potom	následu-	
jící	den	Ivo	stál	na	startu	na	1	km,	zde		
se	Ivovi	včas	neotevřelo	startovací	za-	
řízení,	Ivo	vylétl	z	bloku	a	udělal	salto		
s	tvrdým	přistáním	na	dráze.
	 Ale	nebyl	by	to	Ivo,	aby	nevstal	a	řád-
ně	 potlučen	 nenastoupil	 k	 opakované-	
mu	startu,	výsledkem	byl	12tý	čas.	Od-
poledne	 Ivo	 ještě	 závodil	 v	 závodě	 na	
letmých	200	metrů,	kde	obsadil	9.	mís-	
to.	 Vrcholem	 mistrovství	 světa	 se	 stal	
hromadný	 závod	 ve	 scratchi,	 na	 který		
se	 Ivo	 těšil.	 Bylo	 to	 vidět	 od	 prvních		
metrů,	 kdy	 Ivo	 bojoval	 v	 čele	 závodu.	
Jeho	aktivní	pojetí	slavilo	úspěch,	cílo-
vou	metou	prolétl	na	7	místě.
	 Po	 loňském	 4.	 místě	 na	 silničním	
mistrovství	 světa	 se	 Ivo	 nominoval		
na	paralympiádu	do	Tokia	na	silniční		
i	dráhové	závody.
	 I	 přes	 sílící	 informace	 o	 šířícím	 se	
koronaviru	 Ivo	pevně	věřil,	že	 termín	
paralympiády	nic	neohrozí.	Další	udá-
losti	 ale	 ukázaly,	 že	 vše	 bude	 jinak.	
Postupně	 se	 celý	 svět	 a	 to	 i	 ten	 spor-	
tovní	 začal	 halit	 do	 smutného	 sukna	
černoty,	 kdy	 všechny	 sportovní	 akce	
vzaly	za	své.

	 Ivo	 si	 i	 v	 době	 následujícího	 vyjí-
mečného	 stavu	 udržel	 svoji	 chu	 do		
tréninku	a	pravidelně	vyrážel	k	silnič-
nímu	tréninku	v	okolí	Černé	Hory.	Stá-
le	 věřil	 v	 maličkou	 naději,	 že	 bude	
možné	se	účastnit	plánovaných	závodů.
	 Tato	příležitost	přišla	v	červnu,	kdy	
Ivo	vyhrál	silniční	závody	v	okolí	Ky-
jova,	 otevřené	 závody	 na	 Plzeňském	
oválu,	Otevřené	mezinárodní	mistrov-
ství	ČR	handicapovaných	na	Masary-
kově	automotodromu.
	 Ivo	svojí	účastí	obohatil	závody	na	
brněnském	 Masarykově	 okruhu	 při	
Velké	 ceně	 kola	 Svorada,	 kde	 mezi	
zdravými	cyklisty	vybojoval	umístění	
v	první	třetině	startovního	pole.
	 V	srpnu	se	Ivo	vydal	i	na	závody	hor-
ských	kol	a	to	rovnou	na	mistrovství	re-
publiky	v	Leštině.	Zde	Ivo	zúročil	letité	
zkušenosti	z	cyklistiky	a	po	zásluze	vy-
hrál	titul	Mistra	ČR	horských	kol	handi-
capovaných	pro	rok	2020.		
	 V	 cyklistickém	 kalendáři	 UCI	 po-
stupně	vypadaly	jedny	závody	za	dru-
hými,	byly	zrušeny	závody	světového	
poháru.
	 Přes	 všechny	 pesimistické	 zprávy	
se	v	červenci	objevila	možnost	vyrazit	
i	 na	 první	 závody	 do	 zahraničí,	 kde	
Ivo	vybojoval	vítězství	na	evropských	
etapových	závodech	v	Lublinu	v	Pol-
sku	 a	 na	 Slovensku	 v	 Púchově.	 Oba	
tyto	závody	s	hornatým	profilem	po-
tvrdily	 Ivovu	 skvělou	 formu,	 která	
gradovala	 v	 přesně	 stanoveném	 čase	
letní	paralympiády…

Text: Ivo Koblasa sen., manager
Foto: Ivan Rupes 
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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
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PRODÁM
 Prodám Hyundai Accent, 1,4, r. v. 2004, 
STK 9/2022, nehavarovaný, 9/20 nové brzdové 
destičky, tlumiče, světlomety, výměna oleje, fil-
trů. Nové zimní pneu, letní se vzorkem, el. okna, 
klima, centrální zamykání, posilovač, servisní 
knížka. Cena 42 000 Kč, tel.: 739 009 201.

 Prodám velice kvalitní hi-fi věž PANASONIC, 
velký výkon, skvělý zvuk, CD, FM, USB. Pů-
vodní cena 4 990 Kč, nyní jen 1 990 Kč. Tel.: 
737 957 822.
 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 dohodou. Tel.: 728 480 686.

 Prodám psací stroj UNDERWOOD. Stáří 
asi 100 roků. Tel.: 732 224 309.
 Prodám novou dřevěnou vyřezávanou 
stojanovou lampu 1,6 m vysokou. Cena do- 
hodou, tel.: 702 431 018.
 Prodám rozkládací pohovku s úložným 
prostorem (zachovalá). Tel.: 737 900 946.
 Prodám posledních cca 1 450 metrů ze 
stavebního pozemku v centru městyse Proti-
vanov. Cena 850 Kč za metr. Jsem majitel, RK 
nevolat. E-mail: tomassitko@seznam.cz
 Prodám elektrickou polohovací postel. Ce- 
na dohodou, je v Boskovicích. Tel.: 777 652 384.
 Prodám kytaru Jumbo, cena 4 500 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám postel s levým a zadním vyšším 
čelem a pevným roštem. Úložný prostor – 2 
šuplata pod postelí. Zánovní, málo používa-
ná, výška matrace 30 cm. Cena dohodou, foto 
zašlu na vyžádání. Tel.: 606 767 938.
 Prodám Opel Frontera 4x4, 2.4i + LPG, 

rok 95, tažné 2,4 tuny, za 50 000 Kč, tel.: 
730 655 978.
 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. 

KOUPÍM 
 Koupím garáž v Blansku na Písečné u točny 
autobusu. Tel.: 725 828 628. 
 Koupím byt v Blansku, 2+KK nebo 2+1, 
nabídněte prosím. Tel.: 733 792 823.
 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK 
atd. Může být i poškozený. Nabídněte prosím, 
děkuji. Tel.: 731 487 850.
 Koupím jakoukoliv Jawu, Simson, PÁVek, 
MZ, CZ, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 350, 
Pérák, 500, SIMSON. Stav nerozhoduje. Tel.: 
723 971 027.
 Koupím lištovou/bubnovou sekačku MF 
70, VARI s příslušenstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního trak- 
toru se sečením. Koupím i poškozené nebo 
nekompletní. Děkuji, tel.: 731 487 850.
 Koupím starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.
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PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANKA , Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 5.10.2020
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SOBOTA 
7. 11. 2020 od 14 h

PUTOVÁNÍ  LESEM 
ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI

aneb

PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00–17.00 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 50,– Kč; DĚTI 30,– Kč.
V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN VOJTÍŠKOVI HAVLÍČKOVI, KTERÝ TRPÍ PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.
A KC E  S E  KO N Á  Z A  K A Ž D É H O  P O Č A S Í .  Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a KSMB.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne	7.	9.	2020	naše	drahá	babička	

paní VLASTA GOLDMANOVÁ z Boskovic

slavnostně	otočila	80.	stránku	své	knihy	života.	
Tímto	jí	přejeme,	aby	v	psaní	své	knihy	

stále	pokračovala	jistou	rukou,	jasnou	myslí,	
životním	optimismem,	nadhledem	a	moudrostí	

s	úsměvem	na	rtu.		

Za	její	lásku	a	péči	jí	děkují	dcera,	syn	a	vnoučata	
s	rodinami,	i	ta	nejmenší	pravnoučata.	

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

Je	tomu	již	9	dlouhých	a	smutných	let,	kdy	1.	10.	2011	
ve	věku	29	roků	vyhasl	život	našeho	milovaného

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

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

VZPOMÍNKA 
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.

Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne	21.	10.	2020	vzpomeneme	5	roků	od	úmrtí	
manžela,	tatínka	a	dědečka	

pana PAVLA PROCHÁZKY z Blanska.

Za	tichou	vzpomínku	
děkují	manželka,	syn,	dcera	a	vnučka.

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

tel. 604 150 378

TELEVIZE ZDARMA!
 Montáž nového satelitu u Vás zdarma.
 Karta s Eurosportem do Vašeho satelitu za super cenu.
 Nemůžete mít satelit? Zprovozníme televizi přes internet.

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

HLEDÁME KE KOUPI 
CHATU/CHALUPU 

k rekreaci, nabídněte. 
Tel.: 725 002 155

HLEDÁM
 Hledám učitele klavíru pro 12ti leté dítě. 
Začátečník, Blansko. Tel.: 728 522 905.
 Kdo daruje zbytky lina (od 10 cm a víc) 
pro děti do ZUŠ? Zn.: Vyzvednu si, tel.: 732 
279 044.
 Hledám prostor k pronajmutí na zaparko-
vání staršího auta. Nejlépe v Boskovicích, 
spěchá. Tel.: 704 214 320, 777 234 208. 
 Hledám osobu, která umí a zná zprovoznit 
video s televizí. Tel.: 516 411 881.
 Hledám větve stříbrného smrku a tůjí. 
Tel.: 737 569 841. 
 Pracující svobodný muž 50 roků hledá 
podnájem 1+1 nebo 1+kk. Možnost i sezná-
mení se ženou a bydlení u ní v podnájmu. Bo-
skovice, tel.: 704 338 092, 731 058 304.

NABÍZÍM 
 Vyhledám geopatogenní zóny a paranor-
mální jevy najdu a odstraním bez stěhování ná-
bytku, kdekoliv. Tel.: 776 106 964, 516 437 333.
 Nabízím dlouhodobý pronájem garáže na 
sídlišti Sever v Blansku. Tel.: 723 000 391.

 Senioři nabízí přátelství osamělým se- 
niorům. Tel.: 732 224 309.

DARUJI
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel. 604 550 828.
 Daruji krásná tříměsíční koátka, čis- 
totná, naučená na kočičí záchod. Samostat- 
ná, mazlivá a hravá! Jedno černé s bílou  
náprsenkou, jedno černé s hnědými znaky  
a jedno tříbarevné. K odběru v Boskovicích, 
tel.: 607 731 859.

SEZNÁMENÍ 
 Hledám muže do nepohody nad 60˝let/ 
180 cm, co má rád cestování, přírodu, domácí 
kutil. Tel.: 776 658 071.
 Rád bych se seznámil s upřímnou ženou 
na vážný a trvalý vztah. Jsem svobodný ne-
kuřák, 56 roků, mám RD. Samota tíží, jen 
vážně. Tel.: 516 476 402.

www.satelitnidotace.cz  
tel.: 778 880 006
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Malé Husí slavnosti v Boskovicích

38 500

32 500

SEŘIZOVAČ JUNIOR

OPERÁTOR VÝROBY
25 500 Kč

13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu

30 500 Kč

MĚSTSKÉ 
KULTURNÍ STŘEDISKO 
LETOVICE, příspěvková organizace

Nová 71/1, 
679 61 

Letovice
okres Blansko

telefon:
516 474 422
info@mks-letovice.cz / Předprodej online na www.mks-letovice.cz

16. 10. – E CONVERSO (jazz)

31. 10. – PAVEL NOVÝ
  S VÁMI MĚ BAVÍ SVĚT
12. 11. – GEDEONŮV UZEL 
  (Cibulková, Stanková)

27. 11. – FLERET 
  a ZUZANA ŠULÁKOVÁ

	 Husí	slavnosti	patří	od	roku	2003	k	nejnavštěvovanějším	akcím	v	Boskovi-
cích.	Konání	letošního	17.	ročníku	bylo	kvůli	situaci	s	koronavirovou	pande-
mií	do	poslední	chvíle	nejisté;	nakonec	pořadatelé	naplánovali	program	na	
sobotu	i	neděli,	avšak	s	ohledem	na	zajištění	bezpečnosti	návštěvníků	značně	
omezený.	Trh	lidových	řemesel	byl	přemístěn	na	náměstí,	s	menším	počtem	
prodejců;	výstava	chovatelů	drobného	zvířectva	byla	umístěna	za	muzeem.		
V	prostoru	Zámeckého	skleníku	se	konalo	dopoledne	po	oba	dva	dny	pohád-
kové	vystoupení	pro	děti	v	podání	Komediantů	na	káře.	V	letním	kině	v	so-
botu	odpoledne	vystoupila	Aneta	Langerová	se	svou	skupinou	a	v	neděli	ve	
14	hodin	začal	dvouapůlhodinový	koncert	Jakuba	Smolíka.	Vstupné	se	letos	
platilo	jen	na	tyto	dva	koncerty;	v	obou	případech	bylo	v	hledišti	letního	kina	
cca	250	diváků,	tedy	zhruba	osmina	plné	kapacity,	což	umožnilo	zajistit	po-
třebné	odstupy	mezi	diváky.	Většina	restaurací	ve	městě	nabízela	celý	víkend	
husí	pečínky	a	další	speciality.	 Text a foto: ph Trh lidových řemesel měl omezený počet stánků
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se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

"SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ"
měst a obcí

přijme do pracovního poměru 
MUŽE/ŽENU pro

TECHNICK Ý DOZOR 
INVESTORA

Požadujeme:
– min. středoškolské vzdělání
– schopnost práce v terénu při dozoru staveb VaK
– znalost práce na PC
– znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb VaK, orientace  
 v rozpočtech staveb VaK
– řidičský průkaz skupiny B
– základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě VaK  
 (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích )

Náplň práce:
– zajištění a kontrola podkladů pro navazující činnosti, zajišťované interně 
 i externě (podklady pro PD, zadávání zakázek a uzavírání smluv)
– kontrola a přejímání dokončených prací dodavatelů staveb 
 i projektových podkladů
– vedení spisu stavby, evidence, uložení a archivace všech dokladů, 
 týkajících se svěřených staveb
– kontrola nákladů staveb a účetních dokladů (vč. jejich podkladů) 
 na svěřených stavbách
– dokončení staveb, jejich vyúčtování a předání podkladů pro zařazení
 do majetku, archivace staveb
– kontrolu cenové správnosti projektových dokumentací, rozpočtů 
 staveb, cenové správnosti kalkulované ceny projektových prací 
 vč. vícenákladů a dodatků ke smlouvám
– přebírání podkladů pro zadávání zakázek
– vedení agendy administrace zadávání zakázek
– zpracování podkladů pro jednání výběrových řízení
– příprava a projednání smluv o dílo a dalších smluv
– plnění vstupních závazků ze smluv
– kontrola obsahové a věcné správnosti projektové dokumentace

Nástup do zaměstnání:
Dle dohody, optimálně k 1. 11. 2020

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem 
zašlete do 15. 10. 2020 na adresu:
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

Bližší informace: Ing. Petr Tioka, tajemník Svazku, 734 804 934 

Akce platí do 31.10. 2020.

  DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia    www.doctoroptic.cz

SLEVA

MĚŘENÍ 
ZRAKU 

ZDARMA 
A BEZ ČEKÁNÍ

POUZE U NÁS 

VČETNĚ SAMOZABARVOVACÍCH

40%

NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÁ SKLA 
DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Adaptační pobyt 
	 Na	budování	dobrého	kolektivu	a	klimatu	 třídy	 je	potřeba	pracovat	 již	od	
prvních	dnů	školního	roku,	proto	se	na	Gymnáziu	v	Rájci-Jestřebí	stal	dobrou	
tradicí	adaptační	pobyt	pro	studenty	nových	ročníků.	V	letošním	roce	se	„ada-
páku“	se	svými	třídními	vyučujícími	(Mgr.	Zlatuše	Prudká,	Mgr.	Jan	Kovář)	
a	výchovnou	poradkyní	Mgr.	Kateřinou	Pernicovou	zúčastnily	hned	dvě	třídy	
–	prima	šestiletého	studia	a	1.	ročník	čtyřletého	studia.	Místo	pobytu	zůstalo	
stejné	jako	v	loňském	roce,	tedy	chata	Orientka	v	Jeseníkách.
	 Během	tří	dnů	byl	pro	studenty	připraven	bohatý	program,	který	se	soustře-
dil	na	bližší	poznávání,	stmelování	třídního	kolektivu,	spolupráci	třídy	a	mno-
hé	z	her	posilovaly	vzájemnou	důvěru	a	ochotu	pomoci	spolužákům.	Pod	vede-
ním	zkušených	instruktorů	měli	studenti	možnost	vyzkoušet	si	i	adrenalinové	
aktivity	jako	je	lezecká	stěna	a	volný	pád.	Ve	volném	čase	mohli	pak	účastníci	
využít	saunu	nebo	bazén,	odpočinout	si,	popovídat	mezi	sebou	a	 lépe	se	 tak	
poznat	i	v	jiné	situaci	než	ve	třídním	kolektivu.
	 Jako	 třídní	 vyučující	 třídy	 prima	 jsem	 ocenila	 možnost	 účastnit	 se	 všech	
aktivit	společně	se	svými	žáky	a	byla	to	pro	mě	výborná	zkušenost.	Poznala	
jsem	více	 jednotlivé	 studenty	 i	 kolektiv	 třídy	 jako	celek.	Kromě	 toho,	 že	 se		
o	nás	na	chatě	velmi	dobře	starali,	končila	jsem	adaptační	pobyt	se	skvělým	
pocitem,	že	„své	děti“	mnohem	více	znám.	
	 Samotní	studenti	reagují:	„Adaptační	kurz	jsem	si	ohromně	užila.	Těším	se,	
až	zase	někam	se	třídou	pojedeme.“	„Adaptační	kurz	se	mi	líbil	a	jsem	ráda,	že	
jsem	nové	spolužáky	lépe	poznala.	Těším	se	na	další	roky	v	nové	třídě.“	I	další	
studenti	hodnotí	celou	akci	kladně:	„Při	skoku	z	18	metrů	musel	každý	překo-
nat	svůj	strach.	Také	jsme	lezli	na	horolezecké	stěně	a	někteří	ji	celou	zdolali.	
Myslím	 si,	 že	 na	 tento	 adaptační	 pobyt	 bude	 každý	 z	 nás	 rád	 vzpomínat!“	
„Druhý	den	byl	skvělý.	Skákali	 jsme	freefalling.	Všichni	se	 toho	ze	začátku	
báli,	ale	nakonec	to	zvládla	celá	třída,	někteří	i	vícekrát.“	
	 „Nastal	odjezd,	nasoukali	jsme	se	do	autobusu	a	s	sebou	jsme	si	vezli	neje-
nom	svoje	věci,	ale	i	kupu	hezkých	vzpomínek.	A	tak	se	začala	psát	historie	
další	rájecké	třídy.“
	 Co	 říci	 závěrem?	 Na	 adaptační	 pobyt	 přijížděli	 studenti	 jako	 jednotlivci,	
z	něho	už	se	vraceli	jako	jeden	tým.

Text: Mgr. Zlatuše Prudká, třídní učitelka třídy prima – Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Foto: archiv školy

Spojení studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí
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 +420 739 009 201
policka.eliska@gmail.com

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

RD 4+1 
Spešov

RD 6+kk 
v Boskovicích

nízkoenergetický 
nadstandardně provedený 
dům s krásným výhledem. 

Cena: volejte makléři.
CP 677 m2.

po kompletní vnitřní 
rekonstrukci, 

rovinatá zahrada, sklep.
Cena: volejte makléři.

CP 639 m2.

BDaň z NABYTÍ nemovitých 
věcí ZRUŠENA.

Poradenství v oblasti realit 
ZDARMA 

(praxe 14 let).

„Kdo si počká, ten se dočká“
	 Toto	 známé	 přísloví	 se	 potvrdilo		
v	případě	dvakrát	odkládané	hry	Grand	
hotel,	 která	 je	 od	 září	 na	 repertoáru	
Městského	divadla	Brno.	Je	to	oprav-
du	 skvělá	 podívaná,	 noblesa	 předvá-
lečných	let	v	Berlíně	byla	tehdy	stej-	
ná	 v	 celé	 Evropě.	 Kdo	 měl	 peníze,		
ten	se	oblékal,	vybraně	jedl,	cestoval.	
Kdo	 neměl,	 byl	 v	 jedněch	 šatech,	
vděčný	za	každou	práci.	Lidské	hem-
žení	v	hotelu	pozoruje	a	glosuje	stálý	
host,	doktor	Otternschlag,	plukovník	
raněný	v	první	světové	válce,	pozna-
menaný	 yperitem.	 Ztvárnil	 ho	 s	 na-
prostou	 přesvědčivostí	 Lukáš	 Janota	
(Lukáš	 Vlček),	 který	 je	 v	 roli	 skep-	
tický,	 odevzdaný	 a	 v	 nic	 už	 nevěří.	
Nejlepší	ženský	výkon	předvedla	Mar-
ta	Matějová	jako	Frieda	Flamm,	pří-
ležitostná	zapisovatelka.	Zpívá,	tančí	
a	hluboce	prožívá	svůj	osud	svedené	
dívky,	 touží	 po	 lásce	 a	 nakonec	 volí	
odchod	s	nemocným	mužem	do	nejis-
té	budoucnosti.

	 V	roce	1929	napsala	Vicki	Baumo-
vá	 knihu	 Lidé	 v	 hotelu,	 která	 byla	
zfilmována,	 hrála	 se	 na	 divadle,	 ale	
až	v	listopadu	1989	přišel	opravdový	
úspěch	s	přepracovanou	verzí	Maury	
Yestona.	Tento	muzikál	se	hrál	v	de-
vadesátých	 letech	 na	 Nové	 scéně		
v	Bratislavě,	te	se	hraje	v	Brně	v	re-
žii	 Stanislava	 Slováka.	 Muzikálem	

prochází	 několik	 vystoupení	 taneč-	
ní	 dvojice	 Alžběta	 Janíčková	 &	 Jan	
Ludva.	 Jejich	 výkon	 je	 profesionál-	
ní	 a	 nádherně	 prožitý.	 Potlesk	 jen		
pro	 ně	 byl	 opravdu	 zasloužený.	 Hra		
se	 nese	 ve	 svižném	 tempu	 od	 začát-	
ku	 až	 do	 tragického	 konce,	 a	 to,	 že	
máte	roušku,	po	chvíli	ani	nevnímá-	
te.	 Ano,	 v	 divadle	 musí	 mít	 diváci	

roušku.	Od	pondělí	5.	října	jsou	zaká-
zány	přestávky	na	občerstvení.
	 Tak	a	nám	to	vydrží	alespoň	celý	
podzim	 –	 jsou	 před	 námi	 dva	 krás-	
né	 večery	 s	 Antoniem	 a	 Kleopatrou		
a	s	Janem	Jakubem	Rybou.	

Krásný prožitek přeje Naa Parmová
Foto: archiv MdB


