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výskytu kalousů
	 Před	patnácti	lety	bylo	na	jižní	Moravě	zaznamenáno	75	zimních	shromaž-
diš	kalousů	ušatých.	Jak	se	od	té	doby	změnil	počet	a	rozmístění	těchto	míst	
a	jaký	dopad	na	početnost	opeřenců	může	mít	současný	mimořádný	výskyt	
jejich	hlavní	kořisti,	hraboše	polního?	To	ukáže	právě	probíhající	průzkum	
organizovaný	Jihomoravskou	pobočkou	České	společnosti	ornitologické.
	 Kalous	ušatý	je	naše	běžná	sova	typická	svými	péřovými	„oušky“	na	hlavě.	
Obývá	lesy,	remízky,	zemědělskou	krajinu	se	skupinami	stromů	a	v	poslední	
době	čím	dál	častěji	také	lidská	sídla.	Zde	se	s	těmito	ptáky	můžeme	setkat	
také	v	zimě,	kdy	je	jich	i	několik	desítek	shromážděno	většinou	na	jehlična-
nech	(túje,	smrky,	borovice,	tisy).	Za	dne	kalousi	ve	spleti	větví	často	uniknou	
pozornosti,	teprve	až	za	soumraku	můžeme	zaznamenat	vyletující	sovy,	které	
se	vydávají	lovit	do	okolí.	Obsazené	stromy	prozradí	bílé	stříkance	trusu	na	
větvích	i	kmenech	a	množství	šedých	vývržků	(nestrávených	zbytků	potravy)	
na	 zemi.	 Shromaždiště	 kalousů	 můžeme	 najít	 jednak	 na	 klidných	 místech,	
jako	jsou	hřbitovy,	parčíky	a	zahrady,	ale	i	na	rušných	místech	kolem	škol,	
dětských	hřiš,	náměstí,	úřadů	nebo	sportovních	areálů.
	 Pokud	jste	na	kalousy	nebo	výše	uvedené	známky	jejich	výskytu	na-	
razili,	budeme	rádi	za	poskytnutí	 informace	o	datu	a	místě	pozorování	
(nelépe	 souřadnice,	 příp.	 adresa)	 a	 přibližném	 počtu	 ptáků	 na	 e-mail	
j.kolecek@gmail.com	nebo	telefon	605	552	978.

Kalous ušatý Foto: Petr Navrátil

Vývržky kalouse ušatého Foto: archiv Jihomoravské pobočky ČSO



Velký úspěch dětí z MŠ Čapkova Letovice
	 Soutěž	„Jižní	Morava	čte“	pořádá	Moravská	Zemská	knihovna	Brno	ve	spolupráci	
se	 zapojenými	knihovnami	 Jižní	Moravy	a	 za	 finanční	podpory	 Jihomoravského	
kraje	a	dalších	sponzorů.	
	 V	roce	2018	se	celý	kolektiv	dětí	naší	mateřské	školy	pod	vedením	paní	učitelky	
Lenky	Kabelkové,	DiS.,	poprvé	zapojil	do	soutěže	na	téma	„Moje	obec	–	moje	město	

–	 můj	 kraj	 za	 100	 let“	 s	 výtvarnou	
koláží	s	názvem	„Přehrada	Křetínka”.	
Práce	 postoupila	 do	 krajského	 kola,		
ve	kterém	jsme	získali	1.	místo.
				V	loňském	roce	jsme	se	opět	soutěže	
zúčastnili.	Tématem	soutěže	bylo	pro	
rok	2019	„Tajemství	knihovny“.	Naše	
práce	spočívala	v	tom,	že	děti	vymys-
lely	 tajemný	 příběh,	 vyrobily	 knihu		
a	 různými	 technikami	 ji	 ilustrovaly.		
A	opět	práce	postoupila	do	krajského	
kola.	Paní	učitelka	Lenka	se	s	dětmi,	
které,	 zastupovaly	 náš	 celý	 kolektiv,	
zúčastnila	7.	12.	2019	slavnostního	vy-
hlášení	vítězů	4.	ročníku	soutěže	v	Di-
vadle	Polárka	Brno.	Ve	 své	kategorii	
jsme	opět	zvítězili!!!

Text: Iva Širůčková, 
ředitelka MŠ Čapkova Letovice

Foto: archiv MŠ
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METALŠROT LETOVICE 
(KOVOŠROT LETOVICE – Pražská 76, Letovice)

PRODEJ UHLÍ, ŠTĚRKU a PÍSKU 

UHELNÉ 
BRIKETY

TELEFON 606 664 463

AK
CE

!

479,– 
Kč/q 

PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

•  prodej - zapůjčení čistících strojů •
•  prodej chemie pro úklid •

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

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

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NÁPLŇ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

18. 5. 2020 v 19:00 l Hotel Lysice
Účinkují: Jan Čenský a Ivana Andrlová l Moderuje: Aleš Cibulka

Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček ze zákulisí,
písniček a soutěží, autogramiáda

Cena: 280 Kč
Předprodej: Tiro Lysice, 
Informační kancelář Blansko, 
Boskovice, Letovice a Kunštát

 

 

Tříkrálová sbírka na Blanensku 
	 Charita	 Blansko	 děkuje	 vám	 všem,	
kteří	 jste	na	počátku	nového	roku	při-	
jali	 tříkrálové	 koledníky	 ve	 městech		
a	 obcích	 na	 Blanensku.	 V	 letošním		
roce	 jsme	 v	 Tříkrálové	 sbírce	 získali		
2	475	599	korun	ze	451	pokladniček.	Je	
to	o	240	966	více	než	v	loňském	roce,	
kdy	jste	nám	darovali	2	234	633	korun.
	 Významnou	část	výtěžku	Tříkrálo-
vé	 sbírky	 věnujeme	 Mobilnímu	 hos-
pici	 svatého	Martina,	pro	který	kou-
píme	nové	auto,	abychom	mohli	dále	
rozvíjet	 hospicovou	 péči	 po	 celém	
okrese	 Blansko.	 Zájem	 o	 hospico-	
vou	 péči	 na	 Blanensku	 stále	 stoupá.		
V	 roce	 2019	 pečoval	 tým	 Mobilní-	
ho	hospice	sv.	Martina	o	100	klientů,	
od	prosince	loňského	roku	jsme	z	dů-
vodu	zvyšujícího	se	počtu	klientů	při-
jali	do	hospicového	týmu	další	zdra-
votní	sestru.
	 Dále	plánujeme	za	prostředky	z	Tří-	
králové	sbírky	pomoci	seniorům	a	zdra-	
votně	 postiženým,	 rodinám	 s	 dětmi		

v	nouzi,	koupit	nové	pomůcky	do	Půj-
čovny	kompenzačních	pomůcek	a	pod-
pořit	Charitní	záchrannou	sí	–	pomoc	
nejpotřebnějším	 v	 regionu	 ve	 spolu-	
práci	 s	 farnostmi,	 městy	 a	 obcemi,	 to	
vše	dle	aktuální	potřeby.
	 Děkujeme	dárcům	za	štědrost	a	všem	
lidem,	kteří	se	na	sbírce	a	na	doprovod-
ných	tříkrálových	akcích	jakkoliv	podí-
leli.	Děkujeme	Městu	Blansku	a	Městu	
Boskovice	 za	 volné	 vstupy	 do	 bazénů	
pro	koledníky.
	 Děkujeme	 za	 odvahu	 koledovat	
skautům,	orlům,	hasičům,	studentům	

ze	 Střední	 školy	 cestovního	 ruchu		
a	 gastronomie	 v	 Blansku	 a	 z	 Vyšší		
odborné	školy	a	střední	školy	Bosko-
vice	a	všem	dalším	králům,	kteří	nám	

věnovali	svůj	čas	a	vyšli	koledovat	do	
ulic.	Velmi	si	vaší	podpory	vážíme.

Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Oblastní charity Blansko
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www.ksmb.cz
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BLANENSKÝ

rovnost

FARMÁŘSKÉ TRHY
ČT  13. 2. 2020
ČT  27. 2. 2020
ČT  12. 3. 2020

od 9:00–15:00 hod.
NÁMĚSTÍ REPUBLIK Y BLANSKO

NA OSTRO
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
Hrají: Leoš Noha, Jaroslav Sypal, Kateřina 
Kornová, Eva Hráská a Petr Vojnar.

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
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22. 4. 2020 
v 19:00 hodin

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

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

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
Blansko slaví 880 let od vysvěcení kostela svatého
Martina. Je jedním z nejstarších u nás 

Velké Opatovice obnovily dvě aleje
	 Během	měsíce	listopadu	vysadily	ve	Velkých	Opatovicích	javorovou	alej	podél	nového	chodníku	k	místnímu	hřbito-
vu,	která	navazuje	na	stávající	březovou	alej.	Jako	odolný	strom	byl	vybrán	javor	babyka,	který	snáší	sucho	i	přistínění,	
znečištěné	ovzduší	a	posypové	soli.	Svou	velikostí	10–15	m	a	objemem	koruny	vytvoří	adekvátní	liniový	prvek	na	
rozhraní	města	a	volné	krajiny.	Výsadba	byla	financována	částečně	z	rozpočtu	města	a	částečně	z	programu	Clean	
Advantage	od	Nadace	Partnerství	z	Brna,	která	udělila	Lípě	svobody	z	Velkých	Opatovic	titul	Strom	roku	2018.
	 Díky	vítězství	místního	stromu,	tzv.	Zádvorské	lepy,	získali	od	nadace	i	grant	na	dosazení	aleje	sakur	v	Dlouhé	ulici.	
Za	pomoci	dobrovolníků	proto	dosadili	10	chybějících	stromů	v	aleji,	které	uhynuly	po	loňském	suchu.	Akce	se	zúčast-
nili	i	žáci	místní	školy,	kteří	si	osvojili	zásady	sázení	stromů	a	jejich	ochrany	před	suchem.	Výsledek	své	práce	uvidí	
všichni	na	jaře,	až	sakury	opět	rozkvetou.	 Text: Dalibor Badal, Foto: Jindřiška Pátečková

	 Blanenská	farnost	a	s	ní	i	město	Blan-
sko	si	v	letošním	roce	připomíná	880	let	
od	 posvěcení	 kostela	 svatého	 Martina.	
Ten	byl	postavený	na	základě	rozhodnutí	
olomouckého	 biskupa	 Jindřicha	 Zdíka		
a	roku	1140	jím	samotným	posvěcen.	Po-
slední	archeologické	nálezy	v	okolí	koste-
la	však	naznačují,	že	datování	těchto	nále-
zů	lze	zařadit	již	do	období	po	roce	1000,	
tedy	ještě	o	sto	let	dříve	než	první	písem-
nou	zmínku	o	Blansku,	která	akt	Jindři-
cha	 Zdíka	 popisuje.	 Není	 vyloučeno,	 že	
pod	 dnešním	 kostelem	 je	 skryta	 i	 starší	
svatyně,	jejíž	přítomnost	naznačuje	i	rada-
rový	 průzkum	 provedený	 před	 15	 lety.	
Blanenský	kostel	by	se	 tak	zařadil	mezi	
nejstarší	stavby	u	nás	vůbec.	
	 Oslavy	880	let	odstartovaly	ve	čtvrtek	
16.	ledna,	kdy	byla	v	knihovně	zahájena	

výstava	 sv.	 Martin	 v	 běhu	 času	 výtvar-
ných	prací	 žáků	blanenské	ZUŠ,	 týkají-
cích	se	právě	výročí	kostela.	Farnost	také	
ve	spolupráci	s	odborníky	a	za	podpory	
města	Blansko	připravuje	vydání	mono-
grafie	 o	 blanenském	 kostele.	 Součástí	
oslav	 budou	 také	 tematické	 workshopy		
a	další	akce,	konat	se	budou	po	celý	letoš-
ní	rok.	
	 Blanenský	kostel	není	jen	místem	pro	
setkání	 věřících,	 je	 také	 jedním	 z	 TOP	
turistických	cílů	města.	Díky	své	poloze	
na	 vyvýšeném	 místě	 nedaleko	 centra	
města	a	v	těsné	blízkosti	vlakové	zastáv-
ky	jej	celoročně	navštíví	množství	zvída-
vých	turistů	i	blanenských	občanů.	Kos-
tel	nabízí	možnost	prohlídek	věže,	odkud	
návštěvníci	 vidí	 výhled	 na	 velkou	 část	
města.	Lidé	si	ve	věži	mohou	prohlédnout	

také	místní	zvony,	z	nichž	jeden	pochází	
z	 doby	 gotické,	 odhaduje	 se,	 že	 zhruba		
ze	13.	století.	Návštěvníci	mají	také	mož-
nost	navštívit	věžní	kavárničku	nebo	vy-	
užít	průvodcovskou	službu,	komentované	
prohlídky	nejen	kostela	ale	i	fary	a	okolí	
zajišují	studenti	a	pedagogové	Soukromé	
školy	cestovního	ruchu	a	gastronomie.	
	 Blanenským	unikátem	je	také	rosarium	
vysazené	 v	 těsné	 blízkosti	 kostela	 a	 ze-
jména	v	něm	památník	Caroliny	Meine-
ke,	první	manželky	anglického	krále	Vi-
léma	 IV.,	 která	 v	Blansku	nalezla	místo	
svého	posledního	odpočinku.	
	 Blanenská	farnost	není	uzavřenou	ko-
munitou.	Celý	areál	kostela	a	fary	slouží	
dnes	 jako	 jakési	 mezigenerační	 komu-	
nitní	 centrum.	 Zázemí	 zde	 mají	 různé	
kroužky,	senior	point,	dětská	skupina,	ale	
také	 akce	 pro	 širokou	 veřejnost.	 Areál	
zrekonstruované	 farní	 zahrady	 nabízí	
možnost	návštěvy	nejen	dětem	z	místních	
školek,	rodičům	s	dětmi,	ale	také	někdy	
třeba	 náhodným	 kolemjdoucím.	 Mezi	
městem	 a	 farností,	 ale	 také	 například	
školkami	 a	 školami	 probíhá	 čilá	 spolu-
práce	 také	 při	 pořádání	 různých	 tradič-
ních	akcí	během	celého	roku,	například	
při	Noci	kostelů	nebo	podzimním	Vítání	
svatého	Martina.	
	 A	ještě	několik	zajímavostí	
l	 Málokdo	ví,	že	osobnost	biskupa	Jind-
řicha	 Zdíka	 tak	 trochu	 spojuje	 blanen-
skou	farnost	se	Strahovským	klášterem.	
On	 byl	 totiž	 iniciátorem	 příchodu	 řádu	
premonstrátů	 do	 českých	 zemí	 v	 roce	
1143.	Po	své	pouti	do	Svaté	země	v	roce	
1138	pojal	myšlenku	založit	v	Praze	kláš-

ter	řeholních	kanovníků,	kterou	o	několik	
let	později	také	uskutečnil.	
l	 Budova	kostela	byla	v	průběhu	staletí	
několikrát	vážně	poškozena.	Poprvé	v	do-	
bě	tatarských	nájezdů	r.	1241	a	následně		
v	době	husitských	válek.	O	další	poškoze-
ní	ze	zasloužili	Švédové.	Poslední	úprava	
v	 podstatě	 do	 dnešní	 podoby	 proběhla	
roku	1793.	V	této	době	se	prakticky	zasta-
vil	stavební	vývoj	kostela	a	jeho	tehdejší	
podoba	se	dochovala	až	dodnes.	O	promě-
nách	stavby	svědčí	dochované	části	koste-
la,	nejstarší	z	 románského	období.	Další	
vývoj	zaznamenal	pouze	jeho	interiér.	
l	 V	 roce	1993	bylo	při	 stavebně	histo-	
rickém	 průzkumu	 kostela	 zjištěno,	 že	
značná	 část	 jižní	 obvodové	 zdi	 pochází		
z	1.	poloviny	XII.	století.	Tato	ze	navíc	
pod	 svrchní	 omítkou	 ukrývala	 vedle	
zbytku	krásného	gotického	portálu	 také	
cca	1m	vysoké	torzo	románské	pískovco-
vé	 plastiky	 muže	 s	 mečem.	 (Pravděpo-
dobně	se	jedná	o	patrona	kostela,	sv.	Mar-
tina).	Jde	o	naprosto	unikátní	a	historiky	
dosud	 spolehlivě	 nezdůvodněný	 nález,	
nebo	románských	plastik	se	na	Moravě	
dochovalo	jen	minimum	a	téměř	vždy	šlo	
pouze	o	ornamentální	výzdobu.	Se	zob-
razením	lidské	postavy	se	kromě	Blanska	
můžeme	setkat	už	jen	v	Olomouci.	Z	dů-
vodu	ochrany	před	povětrnostními	vlivy	
proto	byla	 tato	 vzácná	plastika	 vyjmuta		
z	obvodové	zdi	a	přenesena	přímo	do	lodi	
kostela.	
l	 Na	 pokračování	 archeologických	 vý-
zkumů	se	nyní	čeká,	poodhalit	by	mohly	
zejména	to,	zda	se	pod	stávajícím	koste-
lem	 nacházejí	 pozůstatky	 jeho	 staršího	
předchůdce.	

Text: Ing. František Hasoň
Foto: archiv Města Blanska

Kostel Sv. Martina v Blansku
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Akce platí na vybrané obruby a skla od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020

www.doctoroptic.cz

Akce platí na vybrané obruby a skla od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020

KOMPLETNÍ 
DIOPTRICKÉ 

BRÝLE
Brýlové čočky české výroby

pouze za

1590 Kč
KOMPLETNÍ 
DIOPTRICKÉ 1590 

AKCE

Akce platí na vybrané obruby a skla od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020Akce platí na vybrané obruby a skla od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020Akce platí na vybrané obruby a skla od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020Akce platí na vybrané obruby a skla od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020
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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

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice
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* údržba soukromé i veřejné zeleně
* realizace sadových úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potřeb pro zahradu

Návštěva z ministerstva v SENIOR centru v Blansku

Z tiskové konference KDU-ČSL

	 Ve	 čtvrtek	 16.	 ledna	 2020	 navští-	
vila	 SENIOR	 centrum	 Blansko	 mi-	
nistryně	práce	a	sociálních	věcí	paní	
Jana	Maláčová	v	doprovodu	náměst-
ka	 hejtmana	 Jihomoravského	 kraje	
pana	Marka	Šlapala.	
	 Společně	 s	panem	ředitelem	Jiřím	
Charvátem	 si	 při	 své	 návštěvě	 pro-
hlédli	zařízení,	jehož	zřizovatelem	je	
Jihomoravský	 kraj.	 Dále	 se	 setkali	
s	 uživateli	 Domova	 se	 zvláštním	 re-	
žimem	a	také	Domova	pro	seniory.		
	 Na	závěr	návštěvy	proběhlo	setká-
ní	 se	 zaměstnanci	 SENIOR	 centra	
Blansko,	 na	 kterém	 paní	 ministryně	

představila	 plánovanou	 novelu	 Zá-	
kona	 o	 sociálních	 službách	 a	 při-	
pravovanou	 reformu	 důchodového	
systému.	 Paní	 ministryně	 se	 spo-	
lečně	 s	 panem	 náměstkem	 zajímali		
o	 aktuální	 dění	 v	 SENIOR	 centru		
a	 problémy	 se	 zajištěním	 narůstají-	
cí	péčí	o	seniory.	

Bc. Veronika Bartošíková

 Paní ministryně navštívila společnou 
aktivitu uživatelů Domova se zvláštním 
režimem

Foto: Irena Vachová

	 Senátorka	 Jaromíra	 Vítková	 aktivně	 působí	
v	 Praze,	 ale	 i	 ve	 svém	 obvodu	 Blansko,	 který	
zahrnuje	 nejen	 Boskovicko,	 Blanensko,	 ale		
i	 část	Kuřimska.	V	Senátu	 je	 členkou	Výboru	
pro	vzdělávání,	vědu,	kulturu,	lidská	práva	a	pe-
tice	a	také	členkou	Podvýboru	pro	sport.	Dále	je	
ověřovatelkou	a	členkou	volební	komise.
	 „Za	3	roky	v	Senátu	jsem	zorganizovala	řadu	
akcí:	seminářů,	besed,	setkání,	kulatých	stolů,	
koncertů,	výstav	a	dalších	aktivit.“	uvedla	sená-
torka	Vítková	na	tiskové	konferenci	KDU-ČSL	
24.	ledna	2020	v	Blansku.	
	 Mimo	jiné	se	senátorka	věnuje	problematice	
předškolního	 vzdělávání,	 která	 je	 nedořešena		
a	dětské	skupiny	nemají	 jistou	budoucnost.	Již	
druhým	rokem	senátorka	Jaromíra	Vítková	má	
na	starosti	Výroční	zprávu	České	školní	inspek-

dala	jsem	také	semináře	pro	podnikatele	či	sní-
daně	 s	 podnikateli	 na	 různá	 témata.	 Veškeré	
aktivity	nejdou	ani	vyjmenovat,	jde	o	neustálou	
práci	a	kontakt	s	lidmi,	který	je	velmi	důležitý	
v	mé	práci,“	uvedla	senátorka.		
	 V	blížících	se	volbách	do	zastupitelstva	JMK	
bude	lídrem	KDU-ČSL	za	okres	Blansko	na	10.	
místě	Ing.	František	Hasoň.	Senátorka	Vítková	
podpoří	 kandidátní	 listinu	 na	 21.–70.	 místě.	
„Chci	 kandidátní	 listinu	 za	 KDU-ČSL	 nejen	
podpořit,	ale	rozhodně	budu	dále	spolupracovat	
se	 zastupiteli	 Jihomoravského	 kraje	 zvolený-	
mi	ve	volbách	na	podzim	2020.	Prioritou	zůstá-
vá	 doprava	 a	 to	 D43,	 ale	 i	 opravy	 silnic	 II.		
a	 III.	 tříd.	 V	 oblasti	 zdravotnictví	 je	 důležité,	
aby	kraj	 ve	 svém	 rozpočtu	uvedl	 jako	manda-	
torní	 výdaj	 finanční	 příspěvky	 pro	 nemocnice	

Senátorka Jaromíra Vítková a Ing. František Hasoň na tiskové 
konferenci  Foto: Barbora Palánová

ce.	 „Výroční	 zpráva	 obsahuje	 závažná	 zjištění,	 uvádí	 řadu	 doporučení	 pro		
školy,	zřizovatele	a	doporučení	systémová.	Na	základě	pověření	Výboru	pro	
vzdělávání	 jednáním	 s	 MŠMT,	 jsem	 během	 roku	 2019	 několikrát	 vyvolala		
jednání	se	zástupci	MŠMT,“	uvedla	senátorka.
	 Největší	prioritou	senátorky	Jaromíry	Vítkové	je	výstavba	D43.	Senát	petici	
nejen	projednal,	ale	přijal	i	usnesení	s	odpovědností	a	termíny.	„V	prosinci	jsem	
navštívila	Ministerstvo	dopravy,	abych	si	ověřila,	zda	se	pracuje	průběžně	na	
slíbených	záležitostech	v	této	věci,“	doplnila	senátorka	Vítková.
	 K	práci	senátora	nesporně	patří	také	aktivní	práce	v	jeho	obvodu.	„Uspořá-

Boskovice	 a	 Blansko,	 které	 nejsou	 zřízeny	 krajem,	 ale	 městy.	 Do	 budoucna	
vidím	 důležité	 pro	 území	 okresu	 Blansko	 řešit	 problematiku	 životního	 pro-	
středí,	zejména	vodního	hospodářství	a	nedostatku	vody	v	území.	V	příštím	
volebním	období,	dle	mého	názoru,	je	třeba	vložit	více	prostředků	z	rozpočtu	
kraje	na	opravy	kulturních	památek,	církevní	památky	nevyjímaje.	S	ohledem	
na	 velmi	 aktivní	 neziskový	 sektor,	 je	 třeba	 zvážit,	 zda	 i	 v	 této	 oblasti	 roz-	
počet	finančně	neposílit,“	zakončila	Jaromíra	Vítková.

 Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové (redakčně zkráceno)

Více zpráv na www.listyregionu.cz
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Novinky z firmy Kooplast: Co přinese rok 2020?
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    Vám více …

Firma Kooplast, s.r.o. si 
po 23 letech zkušeností 
vybudovala silnou pozici 
na trhu především v obo-
ru nábytkového kování.

Díky těmto zkušenostem spolupracuje se známými značkami z oblasti výrobců 
nábytku, jako např.: Hanák nábytek, kuchyně Sykora, Oresi, Siko koupelny a ku-
chyně a další. Z oblasti velkoobchodu pro truhláře a výrobu se jedná o značky 
jako Kili, Dřevotrust, nebo z oblasti výrobců dveří, např.: firma Gerbrich, Maso-
nite, Solodoor a další. 

V oboru nábytkového kování je mnoho konku-
renčních firem, které dodávají obdobné pro-
dukty, proto firma Kooplast nabízí unikátní 
služby, které u konkurence nenajdete. Tyto 
jedinečné služby vytváří přidanou hodno-
tu a pestrou nabídku produktů jak pro 
nábytkářský sektor, tak i pro samostatné 
řemeslníky a výrobce. Cíl firmy je za-
měřen na usnadnění práce spotřebitele  
a co nejúčinnější zpracování dodáva- 
ného materiálu. Kromě úspory času  
a zvýšení efektivnosti je prioritou  
nabízet upravené produkty tak, aby 

mohly být maximálně využity jejich 
zcela nové užitné vlastnosti. 

MEZI NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SLUŽBY PATŘÍ:

Výsek do soklu – odvětrávání. Jde o   elegantní způsob odvětrá-
vání spotřebičů výsekem v soklu. 

Fix svařeno – firma jako jediná v Evropě poskytuje službu svařová-
ní roletového pancíře ultrazvukem. Díky této jedinečné technologii 
se zvyšuje užitná hodnota a roleta je pro spotřebitele uživatelsky 
komfortnější.

Výřez pod myčku – designová úprava soklu pod myčku. Jedná 
se o začištění řezu soklu po úpravě. 

Konfigurace – rychlá a přesná forma online kalkulace (24/7)  
a objednávání na webových stránkách www.kooplast.cz, kde 
také naleznete odkaz přímo na e-shop. 

Termín dodání – objednávky jsou zasílány do druhého dne po 
České a Slovenské republice s využitím zásilkové služby nebo je 
možné si nabízený sortiment vyzvednout osobně přímo na pro-
dejně.

 Na základě přání zákazníka je možné připravit produkty na míru či nalakovat  
na libovolnou barvu RAL. 

NOVINKA NA TRHU PRO ROK 2020
 Díky kreativnímu přístupu přináší firma Kooplast novinky v podobě odvětrá- 
vání varné desky a ochranné lišty k vestavěným troubám. Výsek odvětrávání do 
úchytových profilů je unikátním řešením pro cirkulaci vzduchu u varné desky, 
které zamezí tepelnému poškození napájecí elektroniky. Umístění a velikost vý- 
seku se připravuje dle zadání na míru. Nerezové ochranné  lišty k vestavným 
troubám jsou dodávány v univerzálním rozměru, jsou tedy vhodné pro každou 
vestavnou troubu a slouží k ochraně okolních dvířek nebo zásuvek před poškoze-
ním vlivem horkého vzduchu.

Novinka výsek odvětrávání

 Pokud Vás nabídka firmy Kooplast zaujala, najdete nás na adrese Boskovice, 
Chrudichromská 22, nebo si sortiment prohlédněte z pohodlí domova na webových 
stránkách www.kooplast.cz
 Těšíme se na Vás.

Autor článku: 
Ing. Romana Přichystalová

Zdroj fotek: 
Archiv Kooplast, s.r.o.

Zdroj obrázků: 
Archiv Kooplast, s.r.o.

CHCETE PRODAT, PRONAJMOUT NEBO 
KOUPIT DŮM, BYT ČI POZEMEK?

MILAN DUFEK
774 559 093

milan.dufek@openreality.cz
kancelář: 

Slámova 12, 618 00 Brno

. . .POMŮŽEME VÁM S TÍM

Pro prodávající

kompletní 

realitní a právní 

servis 

ZDARMA!Volejte zdarma

800 100 994
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MEDISTYLE je rodinná firma s mnohaletými zkušenostmi  
v oblasti výroby, distribuce a prodeje ortopedické obuvi se zvý-
šeným zdravotním účinkem. Obuv se vyznačuje jak komfortem 
chůze, tak moderním designem. Komfortu chůze je dosaženo 

díky použití kvalitních lehčených 
materiálů použitých na výrobu 

podešví s anatomickým tva-
rováním v oblasti největ-

šího zatížení chodi-
dla.

 U většiny 
vzorů lze 
s v r c h n í 
část obuvi 

r e g u l o v a t 
pomocí pásků se 

sponami nebo suchými zipy, 
což umožňuje dokonalé při-

způsobení obuvi šířce nohy, a to i u nestandartní výšky a tvaru 
nártu, event. dalších ortopedických vad.

Výrobní možnosti neustále posunujeme dál a spojujeme se sou-
časnými nápady designérů. Naše obuv se tak stává jedinečným 
spojením kvality a designu.

Tuto zdravotní obuv můžete zakoupit v lékárnách Ne-
mocnice Boskovice a to jak v lékárně ve vestibulu nemoc-
nice, tak v lékárně na Masarykově náměstí v Boskovicích.

TJ ASK BLANSKO všechny srdečně zve
na jarní turistický pochod a cyklovyjížďku 

ZA SNĚŽENKOU 
DO KRASU
který se koná pod záštitou 
starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy  

v sobotu dne 28. 3. 2020 
Start v herně stolního tenisu na Podlesí, 
pod prodejnou koberců TREND v Blansku

ČASY STARTŮ JSOU:
7–9 hodin pro 50 km (kolo) a 35 km (pěší)
8–10 hodin pro 10, 25 km (pěší) a 30 km (kolo)
Pokyny pro všechny účastníky akce: 
Moravský Kras je chráněnou krajinnou oblastí, 
je zde zakázán pohyb mimo značené turistické cesty a trasy, sběr veške-
rých rostlin a živočichů, rozdělávání ohně na nepovolených místech.
Akce se koná za běžného silničního provozu a je nutné dodržovat pra-
vidla silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí, mládež 
do 15 roků se může účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Nemůžete-li se dostavit do cíle vaší trasy, oznamte tuto skutečnost na 
nejbližší kontrole. Časový limit příchodu a příjezdu do cíle je pro všech-
ny trasy v 17:00 hodin.
VŠICHNI ÚČASTNÍCI AKCE OBDRŽÍ PAMĚTNÍ LIST, OCENĚN 
BUDE NEJMLADŠÍ, NEJSTARŠÍ A NEJVZDÁLENĚJŠÍ ÚČASTNÍK.
Další informace: ANTONÍN ŠTRAIT, MOBIL 728 266 946

Novorozenec z blanenského babyboxu už našel náhradní rodinu

Babybox v Blansku na „záchrance“

Počítač napojený na babybox na operačním středisku ZZS JmK v Brně hlásí 
vložení děátka. Foto ze zkoušky – simulace uložení dítěte.

	 Novorozený	chlapeček,	kterého	v	so-
botu	4.	ledna	2020	večer	někdo	vložil	do	
blanenského	babyboxu,	už	je	v	náhradní	
rodině.	 Honzík,	 jak	 novorozence	 poj-	
menoval	 zakladatel	 babyboxů	 Ludvík	
Hess,	v	pondělí	13.	ledna	opustil	bosko-
vickou	nemocnici.	Na	 tamní	novoroze-
necké	oddělení	chlapečka	převezli	hned	
první	 lednovou	 sobotu	 večer	 blanenští	
záchranáři,	kteří	se	o	zdejší	babybox	sta-
rají.	Podle	lékařů	byl	dva	až	tři	dny	starý	
chlapec	 zabalený	 jen	 do	 ručníku	 zdra-
votně	zcela	v	pořádku.	
	 Sociální	pracovnice	nyní	chlapečkovi	
vybraly	novou	vhodnou	rodinu,	vybraly	
ji	 z	 jihomoravského	 registru	 žadatelů		
o	 osvojení.	 Chlapečka	 získal	 bezdětný	
manželský	pár.	Ten	už	v	minulosti	splnil	
všechny	zákonem	stanovené	podmínky	
předepsané	pro	žadatele	o	svěření	dítěte	

do	péče	budoucích	osvojitelů.	Do	jejich	
péče	 chlapce	 předběžným	 opatřením	
svěřil	 soud.	 „Zdravotní	 stav	 chlapečka	
už	umožnil	jeho	propuštění	z	nemocni-
ce.	 Podali	 jsme	 proto	 soudu	 návrh	 na	
předběžné	opatření,	aby	dítě	mohlo	být	
bez	dalších	průtahů	předáno	do	náhrad-
ní	rodiny,“	potvrdila	vedoucí	blanenské-
ho	odboru	sociálních	věcí	Jana	Fadrná.	
	 Noví	rodiče,	jejichž	totožnost	zůstane	
utajena,	nyní	rozhodnou,	jak	novoroze-
ného	chlapečka	pojmenují.	Jméno	Hon-
zík	 totiž	 nemá	 úředně	 stanoveno,	 dítě	
tak	 symbolicky	 pojmenoval	 zakladatel	
babyboxů	 Ludvík	 Hess	 podle	 ředitele	
jedné	z	bank,	která	babyboxy	dlouhodo-
bě	podporuje.	
	 Pro	blanenské	záchranáře	jde	o	první	
zachráněné	 dítě	 ve	 zdejším	 babyboxu		
od	března	2018,	kdy	v	Blansku	inkubá- tor	pro	odložení	nechtěných	dětí	umís-	

tili.	 Honzík	 je	 celkově	 200.	 zachráně-
ným	dítětem	z	babyboxu,	prvním	v	ro-	
ce	 2020.	 Babybox	 umístěný	 přímo	 na	
vnější	 straně	 budovy	 výjezdové	 zákla-	
dy	Zdravotnické	záchranné	služby	Jiho-
moravského	 kraje,	 je	 přitom	 na	 příjem	
dítěte,	o	které	se	rodiče	nemohou	nebo	
nechtějí	 postarat,	 připravený	 neustále.	
„V	babyboxu	udržujeme	stabilní	teplotu	
a	 každý	 týden	 provádíme	 zkoušku,	 při	
které	 simulujeme	 uložení	 dítěte	 do	 ba-	
byboxu.	 Vše	 je	 napojeno	 na	 centrální	
dispečink	v	Brně,	že	se	něco	děje	vidíme	
i	na	monitoru	přímo	u	nás	na	základně,“	
popsal	blanenský	záchranář	Petr	Chlup.	
„Začne	 nám	 to	 tady	 alarmovat	 červe-

ným	 pruhem,	 že	 se	 v	 babyboxu	 něco	
děje,	zapne	se	tam	kamera	a	světlo	a	my	
vidíme	 obsah	 babyboxu	 na	 monitoru,“	
popsal	blanenský	záchranář.	
	 Inkubátor	 je	 umístěný	 u	 vjezdu	 do	
blanenské	 nemocnice,	 záchranáři	 ale	
odložené	dítě	ihned	transportují	do	Bos-
kovic,	 které	 na	 rozdíl	 od	 Blanska	 mají	
novorozenecké	 oddělení.	 „Obě	 nemoc-
nice	 se	 doplňují.	 Jsme	 rádi,	 že	 i	 když	
v	Blansku	novorozenecké	oddělení	není,	
je	zde	možnost	využít	babybox	a	pomoci	
tímto	způsobem	dítě	zachránit.	Že	to	má	
smysl	se	nyní	potvrdilo,“	dodal	starosta	
Blanska	Jiří	Crha.

Text: Pavla Komárková
Foto: Renata Kuncová Polická.
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RENO DESIGN, s.r.o. 
U  L I H O VA R U  582 ,  679 21 Č E R N Á  H O R A

Přijmeme na HPP zaměstnance na tyto pozice:

truhlář /stolař   l   čalouník
restaurátor nábytku / umělecký truhlář

Požadujeme: vyučení v oboru nebo příbuzném, manuální zručnost, spolehlivost, 
samostatnost a pečlivost  l  Nabízíme: stravenky + bonusy za dobře odvedenou práci.

Zpracování povrchových úprav – vhodné i pro ženy.
Možno jako HPP, vedlejší nebo brigáda, praxe není podmínkou – zaučíme.

Dále hledáme na brigádu uklízečku na cca 2–3 hodiny denně.
KONTAK TNÍ OSOBA:

Solár Jakub, tel.: 608 279 717, e-mail: jakub.solar@renodesign.cz
www.renodesign.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!

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ  	OBSLUHA CNC
	 LAKOVNY 	 OHRAŇOVACÍHO  LISU
	ZÁMEČNÍK, OBSLUHA LISU 	OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA

	SOUSTRUŽNÍK CNC 	KONTROLOR SVAŘOVNY
 Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

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

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

Po roce zveme veřejnost 
k účasti ve fotografické soutěži 
Jeskynní pohár 2020

jsou mediálním 
partnerem 

festivalu

	 V	 rámci	 soutěžního	 festivalu	 Bla-
nenský	 čtyřlístek,	 který	 se	 odehraje	
v	Dělnickém	domě	v	Blansku	17.–19.	
března	2020,	 je	opět	připravena	také	
fotografická	 soutěž	 pro	 širokou	 ve-	
řejnost.	 Již	 potřetí	 tak	 doplní	 bar-	
manskou	 soutěž	 pro	 střední	 školy,	
prezentační	soutěž	pro	školy	základní	
a	odbornou	soutěž	pro	studenty	oboru	
Cestovní	 ruch	 na	 pořádající	 škole	 –	
Střední	škole	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	s.r.o.	Blansko.
	 Do	 fotografické	 soutěže	 s	 názvem	
Jeskynní	pohár	2020	se	mohou	přihlá-
sit	 všichni	 obyvatelé	 našeho	 regionu,	
kteří	disponují	kvalitními	záběry	zdej-
ších	turisticky	atraktivních	míst,	příp.	
akcí,	které	 se	v	našem	okolí	 realizují	
(jeskyně,	kulturní	a	technické	památ-

ky,	 přírodní	 zajímavosti,	 zajímavosti		
z	ubytovacích	a	stravovacích	zařízení,	
momentky	 ze	 společenských	 a	 spor-
tovních	 akcí	 apod.).	 Stačí	 poslat	 1–3	
fotografie,	 v	 požadované	 technické	
kvalitě,	pořízené	v	regionu	Moravský	
kras	 a	 okolí,	 společně	 s	 přihláškou		
na	 mailovou	 adresu	 ctyrlistekBK@se-
znam.cz	a	to	už	nyní,	nejpozději	však	
10.	března	2020.	Pokud	jde	o	konkrét-
ní	 obsah	 snímku,	 téma	 je	 volné.	 17.	
března	pak	budou	slavnostně	vyhláše-
ni	a	oceněni	autoři	tří	nejúspěšnějších	
fotografií,	které	vybere	komise	slože-
ná	z	pořadatele,	odborné	i	laické	veřej-
nosti	a	města	Blanska,	které	nad	pro-
jektem	převzalo	záštitu.	
	 Zveme	všechny,	kteří	rádi	zachycují	
kouzlo	okamžiku	prostřednictvím	své-
ho	fotoaparátu	nebo	telefonu,	k	účasti		
a	 těšíme	 se	 na	 krásné	 záběry	 našeho	
regionu.	Věříme,	že	zveřejnění	výběru	
ze	 zaslaných	 fotografií	 (na	 interne-	
tu	 i	 formou	 expozice)	 opět	 potvrdí,		
v	jak	zajímavé	oblasti	žijeme,	a	že	stojí	
za	to	Moravský	kras	a	okolí	navštívit.	 Vítězná fotografie z loňského ročníku soutěže „Přeživší“

Podrobnosti	 o	 soutěži	 a	 registrační		
formulář	 najdete	 na	 https://www.cer-
gas-bk.cz/aktivity-skoly/soutezni-
-festival-blanensky-ctyrlistek.
	 Za	 hlavního	 pořadatele	 –	 Střední	
školu	 cestovního	 ruchu	 a	 gastrono-
mie,	s.r.o.	Blansko 

Martin Jaglář, manažer soutěže
Foto: Pavel Strnad
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Vánoční sbírka pro blanenský psí útulek
	 Ve	dnech	1.–13.	12.	2019	probíhala		
v	prostorách	Nemocnice	Blansko	a	na	
dalších	sběrných	místech	Vánoční	sbír-
ka	 pro	 blanenský	 psí	 útulek.	 Právě	
tomu	byla	kompletní	 sbírka	v	pondělí	
16.	 prosince	 2019	 předána.	 Tuto	 akci	
organizovala	 Nemocnice	 Blansko	 již	
potřetí,	a	to	opět	ve	spolupráci	s	organi-
zací	 Psí	 šance	 z.s	 a	 Služby	 Blansko,	
s.r.o.	Stejně	jako	předešlé	roky,	i	letos	
bylo	několik	sběrných	míst:	Nemocni-
ce	 Blansko,	 Nemocvična,	 AZ	 Fitness	
Brno,	Porsche	Brno	a	právě	sem	mohli	
lidé	 po	 dobu	 14	 dní	 nosit	 dárky	 pro	
obyvatele	psího	útulku.
	 Výsledek	sbírky?	Granule:	333,9	kg,	
konzervy:	 51	 kg,	 pamlsky:	 24,419	 kg,	
bezkontaktní	čtečka	čipů,	obojky,	hrač-
ky,	dezinfekční	prostředky,	ubrousky,	aj.
	 Děkujeme	 Vám	 všem,	 kteří	 jste	 na	
tuto	hromadu	lidskosti	a	nelhostejnosti	
přispěli.	Děkujeme	nejenom	za	všech-
ny	granule	a	pamlsky,	za	každou	hrač-

ku,	 pytlík	 piškotů…	 Děkujeme	 pře-	
devším	za	projev	 solidarity	 a	 toho,	 že		
i	v	předvánočním	čase,	kdy	máme	kaž-
dý	 svých	 starostí	 nad	 hlavu,	 dokáže-	
me	udělat	něco	pro	druhé.	Něco	navíc.	
Něco	smysluplného.
	 Ze	všech	sběrných	míst	v	Nemocnici	
Blansko	se	sešla	neuvěřitelná	hromada	
opravdu	kvalitního	krmiva,	a	za	to	Vám	
děkujeme	 především.	 Děkujeme	 také	
za	ubrousky,	za	desinfekční	prostředky,	
za	kloubní	výživu	pro	staré	psy.	Tohle	
všechno	jsou	praktické	věci,	které	jsou	
denní	potřebou	blanenského	psího	útul-
ku	a	které	zde	opravdu	pomůžou.	Za	co	
ale	děkujeme	ze	všeho	nejvíc,	to	je	nová	
čtečka	čipů	od	AZ	Fitness	Brno	a	Lega-
lizace	staveb,	konkrétně	od	pana	Jiřího	
Pezlara.	 Tato	 čtečka	 totiž	 nebyla	 jen	
splněný	sen	paní	Jurové,	vedoucí	útul-
ku,	 ale	 také	 každého	 do	 útulku	 nově	
přijímaného	 pejska.	 Málokdo	 si	 totiž	
umí	představit,	jaká	je	zátěž	pro	vystra-

šeného	 a	 osamělého	 psa,	 který	 se	 do	
útulku	v	mnohdy	nepopsatelném	stavu	
dostane,	 přiložení	 staré	 hlučné	 čtečky	
čipů	ke	krku.	Snad	jen	ti,	kteří	se	o	pej-
sky	v	útulcích	starají,	tuší.	Na	pejsky	se	
za	jejich	agresivitu	nelze	vůbec	zlobit,	
nikdo	netušíme,	čím	vším	si	před	vstu-
pem	 do	 útulku	 prošli.	 Zaměstnanci	
útulku	to	ale	moc	dobře	vědí,	proto	čas-
to	 nasazují	 opravdu	 své	 životy,	 aby	
identitu	 pejska	 zjistili.	 Jsme	 tedy	 ne-
smírně	šastní	a	vděční,	že	se	díky	této	
sbírce	 podařilo	 pořídit	 právě	 novou	
čtečku	 čipů,	 která	 jim	 v	 tom	 výrazně	
pomůže.	 Oproti	 té,	 která	 do	 dnešního	
dne	v	útulku	sloužila,	je	tichá	a	bezkon-
taktní.	 Tedy	 nehlučná	 a	 nestresující,	
která	identitu	pejska	odhalí	ze	vzdále-
nosti	10	cm.	Pro	blanenský	psí	útulek	je	
toto	obrovská	pomoc!	
	 Cílem	 sbírky	 ale	 nebylo	 jen	 nahro-
madění	krmiva	pro	opuštěné	psí	duše,	
dokonce	ani	získání	čtečky.	Cílem	bylo	
připomenout	 útulky	 coby	 místa,	 kam	
při	chuti	přibrat	do	rodiny	psího	pará-
ka,	 sáhnout.	 Právě	 zde	 totiž	 čekají	 na	
svůj	domov	ti	nejvděčnější.	Ne	nadarmo	
byla	mottem	této	sbírky	věta:	„Pes	je	je-
diné	 zvíře,	 které	 Vás	 miluje	 víc,	 než	
sebe.“	Jenže	tito	pejsci,	pejsci	z	útulku,	
nemají	koho	dělat	šastným.	Můžeme	ve	
sbírkách	nahromadit	sebevětší	množství	

Nová čtečka čipů pro psí útulek v Blansku

sebeprémiovějšího	krmiva,	nic	ale	není	
víc,	 než	 jim	 dát	 domov	 a	 každodenní	
pohlazení.	Takže	pokud	někdo	přemýš-
líte	nad	čtyřnohým	parákem	do	života,	
zkuste	zajít	do	útulku.

Text: Bc. Kateřina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko 

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 1. 3. 2020.

Dřez 
Flex mini
Rozměry: 
78 x 43,5 cm

699,-449,-
Dřezová
baterie
Sázava
S otočným ústím

1090,-
Průměr kotouče: 125 mm  
Příkon: 850 W
Otáčky: 12 000/min.
Hmotnost: 2,3 kg
Ergonomické tělo 
pro pevné uchopení
Plynulý rozběh

Úhlová 
bruska
FMEG220

Půdní schody 
standard
3segmentové
Tep. Izolace: 4,12 W/m2*K
Izolační poklop: 18 mm
Rám schodiště: 13 cm
Rozměry: 120 x 60, 
120 x 70 cm
Nosnost: až 150 kg
Max. výška: 280 cm

1990,-

cena od

1190,-
Regál bezšroubový
Police: 5, DTD
Nosnost na polici: cca 250–300 kg | Ilustrační foto. Cena bez dekorace.

799,-

Sadbovač Respana
Rozměry: 82 x 38 x 77 cm 
Objem: 52 l | Materiál: plast 
Barva: šedá | Obsahuje lehké 
průsvitné víko s regulovatelnými 
ventilačními otvory

Rozměry: 180 x 90 x 45 cm Cena: 1 190,-
Rozměry: 180 x 120 x 45 cm Cena: 1 490,-
Rohový
Rozměry: 180 x 90 x 45 x 62 cm Cena: 2 090,-

UniHobby Inzerat Listy regionu 02 194x128 t025.qxp  03.02.20  11:30  Stránka 1
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Kultura / i*

Nabízíme práci praktické lékařky v ordinaci PL  
v Adamově na částečný i plný úvazek. 
Výhodné pracovní a finanční podmínky, benefity a další 
výhody. Od června 2020 akreditované pracoviště, možnost 
práce i pro neatestované. 
Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Nabízíme k pronájmu prostor pro účely 
provádění masáží. 
Prostor je v lékařském zařízení. Možnost doporučování klientů. 
Pomůcky, včetně stolu vlastní. Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Zdravotnické zařízení v Adamově (AZZA) MUDr. Bartáková, 
PhD. příjmá nové pojištěnce. Pravidelné preventivní pro-
hlídky, krátké objednací termíny, vlídná péče, vstřícná se-
střička. Objednejte se na tel. č. 516 446 315

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

Babský bál – znovuobnovená tradice v Olešnici na Moravě
22. února 2020 od 18:00 se v Olešnici na Moravě v KD odehraje tradiční Babský bál. Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. 

Povedená taškařice

Po
zvá

nk
a

	 Babský	bál	v	minulosti	probíhal	v	pondělí	před	Popeleční	středou	a	byl	
určen	pro	zadané	a	sezdané	páry,	především	pak	pro	starší	a	pokročilé,	
nesměli	však	na	něj	svobodní	mládenci.	Z	praktických	důvodů	se	časem	
přesunulo	pořádání	babských	bálů	z	pondělí	na	sobotu	a	zúčastnit	se	ho	
mohou	také	svobodní	a	nezadaní.	Babské	bály	z	dob	První	republiky	byly	
charakteristické	přítomností	„babského“	pití,	které	se	podávalo	ve	speci-
álně	pojmenovaném	baru	(dle	tématu	daného	ročníku	bálu),	pokrmy	teplé	
a	výrobky	studené	kuchyně,	bohatým	kulturním	programem	a	vyhláše-
ním	soutěže	„Lva	salónu“.	
	 Velkou	měrou	se	těchto	tradic	snaží	držet	pořadatelé	z	Olešnice	–	Spo-
lek	(na)Moll,	město	Olešnice	a	Svaz	tělesně	postižených	Olešnice.	Spolek	
(na)Moll,	který	se	doposud	zaměřoval	spíše	na	volnočasové	aktivity	dětí		

a	mládeže	 se	pro	 tuto	 akci	 spojil	 právě	 se	Svazem	 tělesně	postižených	
v	Olešnici	a	městem	Olešnice,	s	myšlenkou	uspořádat	akci	pro	snad	nejví-
ce	 společensky	 opomíjenou	 skupinu	 seniorů	 a	 zdravotně	 znevýhodně-
ných.	Především	pro	ně	bude	připraven	kulturní	program,	který	zahrnuje	
koncert	Josefa	Zímy,	skupinu	M&A	Band,	která	bude	hrát	k	tanci	a	posle-
chu,	tombolu,	a	další	aktivity	typické	pro	tuto	akci.	Návštěvy	se	však	ne-
musí	bát	ani	mladší	ročníky,	naopak	i	mladí	budou	vítáni,	obzvláště	pokud	
podpoří	dobrou	a	uvolněnou	náladu	všech	návštěvníků	a	předají	trochu	ze	
svého	elánu	těm,	pro	které	bude	celý	večer	přichystán	především.
	 Ze	strany	pořadatelů	tak	jde	primárně	o	snahu	připravit	příjemný	večer	
pro	osoby	v	pokročilém	věku,	vytvořit	místo,	kde	se	nebudou	cítit	opomí-
jení	a	vyloučení	z	kulturního	dění.

ká,	 byly	 vypuštěny	 písničky,	 které	 by	
děj	 protahovaly,	 ovšem	 v	 Nestroyově	
době	na	ně	obecenstvo	čekalo,	často	zpí-
valo	společně	s	herci.	Obsazení	herců	se	
nadobyčej	vydařilo	-	mazaní	a	výřeční	
hlavní	hrdinové	Artur	 a	Picl	v	podání	
Aleše	Slaniny	a	 Jana	Brožka,	Arturův	

	 Opravdu	 povedenou	 taškařici	 může	
shlédnout	 ctěné	 publikum	 v	 divadle	
Městském	v	Brně	od	ledna	2020.	Přene-
se	 se	 do	 časů	 habsburské	 monarchie,	
doby	našich	pradědů	a	trošku	nahlédne,	
jací	byli.	Děj	se	sice	odehrává	v	Rakous-
ku,	ale	poměry	v	monarchii	byly	více-
méně	všude	stejné.	Lidé	byli	chudí	i	bo-
hatí,	vykutálení	i	poctiví,	milovali	sebe,	
své	děti,	ženy	a	hlavně	peníze.	A	podle	
toho	 uměli	 žít!	 Deset	 postav	 hry	 „Pro	
nic	za	nic“	nám	mistrně	předvádí	všech-
ny	výše	jmenované	vlastnosti.	Dva	po-
tulní	 herci	 -	 chudí,	 jak	 jinak,	 bohatý	
strýček,	 mladá	 schovanka,	 vypočítavý	
hostinský,	 poctivý	 číšník,	 zamilovaná	
dcera	hostinského	-	co	víc	si	přát	k	po-

řádné	 zápletce.	 Na	 zápletky	 byl	 autor	
hry,	 Johann	 Nepomuk	 Nestroy,	 mistr	
nad	 mistry.	 Pocházel	 ze	 Slezska,	 hrál,	
zpíval,	a	to	i	v	opeře,	a	psal.	V	roce	1826	
byl	 v	 krátkém	 angažmá	 i	 v	 Brně,	 půl	
roku	 v	 Redutě.	 Hrál	 hlavně	 ve	 Vídni,		
v	Praze,	v	Retzu.	Byla	s	ním	ale	potíž,	
na	jevišti	si	mimo	text	občas	neodpustil	
narážky,	které	se	c.k.	úřadům	nelíbily.	
Napsal	kolem	stovky	her,	hra	„Pro	nic	
za	nic“	je	z	konce	jeho	tvůrčího	období.	
Je	nekomplikovaná,	lehce	naivní,	takže	
i	režisér	Mikoláš	Tyc	k	ní	zaujal	melan-
cholický	nadhled.
	 Známá	slovenská	výtvarnice	Alexan-
dra	 Grusková	 oblékla	 herce	 do	 dobo-
vých	kostýmů.	Hudba	je	pouze	scénic-

tifikovat.	 Ještě	 několik	 průpovídek	 ve	
své	době	zlidovělo,	půvabná	je	ta	o	pití.	
„Ještě	 že	 utápím	 svůj	 smutek	 ve	 víně,	
jinak	bych	mohl	propadnout	chlastu!“	
	 Tak	hurá	na	klasika	a	dobrou	zábavu.

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová
Foto: archiv MdB

bohatý	 strýc	 -	 Petr	 Štěpán		
a	jeho	schovanka	Ema	v	po-
dání	Barbory	Goldmanno-
vé.	Potlesk	provázel	Micha-
la	Isteníka	při	každém	jeho	
nástupu	na	scénu	v	roli	ka-
pitalisty	Myšičky.	Petr	Ště-
pán	si	užil	roli	Truchlanta,	
druhého	 kapitalisty,	 který	
jen	 tak	 mimochodem	 po-	
dotkl,	že	„s	Myšičkou	jsme	
začínali	 v	 kroužku	 kapita-
listů“,	to	když	ho	měl	iden-
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13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu

SEŘIZOVAČ
NÁSTUPNÍ MZDA

až 36 500 Kč

NÁSTUPNÍ MZDA

až 36 500 Kč

+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

SEŘIZOVAČ JUNIOR

te.jobs.cz • 77 11 300 30 • nabor@te.com

Šíleně smutná princezna ve Velenově

Informace k dálničním známkám na rok 2020
	 Od	1.	2.	2020	je	třeba	mít	na	motorových	vozidlech	do	3,5	tuny	s	nejméně	čtyřmi	koly	
při	užívání	zpoplatněných	úseků	dálnic	vylepenu	dálniční	známku	na	rok	2020.	Cena	dál-
ničních	známek	na	rok	2020	zůstává	stejná	jako	v	předchozích	letech	–	za	roční	kupón	je	to	
1	500	Kč,	za	měsíční	440	Kč	a	za	desetidenní	310	Kč.	Mění	se	pouze	prvky	zabezpečení	
proti	padělání	a	grafická	podoba	známek.	Roční	dálniční	známky	na	rok	2020	jsou	platné	
již	od	1.	12.	2019	a	jejich	platnost	skončí	31.	1.	2021.	Dálniční	známky	lze	zakoupit	v	pro-
vozovnách	České	pošty,	na	většině	benzinových	čerpacích	stanic,	vybraných	novinových	
stáncích	či	obchodech	(seznam	oficiálních	prodejních	míst	je	dostupný	na	webových	strán-
kách	Státního	fondu	dopravní	infrastruktury	v	odkaze:	<https://www.sfdi.cz/dalnicni-ku-
pony/dalnicni-kupony-2020/seznam-prodejnich-mist/>).	
	 Zpoplatněné	úseky	dálnic	jsou	na	začátku	označeny	dopravní	značkou	„Dálnice“	(č.	IZ	
1a)	a	na	konci	značkou	„Konec	dálnice“	(č.	IZ	1b).	Úseky	dálnic,	které	lze	užít	i	bez	vylepe-
né	dálniční	známky,	jsou	označeny	dopravní	značkou	„Dálnice“	s	dodatkovou	tabulkou	
„Bez	časového	poplatku“	(č.	E	11a)	nebo	s	dodatkovou	tabulkou	„Bez	časového	poplatku		
a	mýtného“	(č.	E	11e).	Novinkou	od	1.	1.	2020	je,	že	zpoplatnění	nepodléhají	motorová	vo-
zidla	používající	jako	palivo	výlučně	elektrickou	energii	nebo	vodík,	nebo	tyto	v	kombina-
ci	s	jiným	palivem,	je-li	hodnota	emisí	CO2	v	kombinovaném	provozu	nejvýše	50	g/km.
	 Rok	2020	je	také	posledním	rokem,	kdy	budou	platit	nalepovací	dálniční	známky,	nebo	
od	1.	1.	2021	dojde	k	jejich	nahrazení	elektronickými	dálničními	známkami.	Motoristé	bu-

	 Není	 pochyb,	 že	 secvičit,	 nastudovat,	 zrežírovat		
a	odehrát	divadelní	představení	není	 jen	 tak.	 Jenom	
těch	 kostýmů	 nebo	 rekvizit.	 A	 to	 nemluvím	 o	 tom		
napětí	a	očekávání	jak	vše	dopadne.	A	ve	Velenově	to	
dopadlo	skvěle.	Každoročně	je	zde	místními	ochotní-
ky,	v	předvánočním	čase,	uvedena	některá	z	českých	
pohádek.	 Tentokráte	 O	 Šíleně	 Smutné	 Princezně,	
v	režii	Evy	Svěrákové	a	Mirka	Veselého,	který	také	
ztvárnil	postavu	Kokošky.	Vše	bylo	vystavěno	velmi	
vtipně.	Promísení	dětských	a	dospěláckých	rolí.	Ná-
ročnou	 ústřední	 postavu	 princezny	 hrála	 Apolena		
Oujeská.	Oproti	tomu	mužskou	postavu	prince	Anna	
Mikulášková.	Podobně	tomu	bylo	u	obou	králů.	Dob-
romysla	vystřihla	Amálie	Blézlová	a	Jindřicha	Jiří	Kra-
tochvíl.	Což	 samo	o	 sobě	přinášelo	komické	 situace.		

A	co	teprve	když	jeden	z	králů	namísto	meče	vyta-
sil,	 zpod	 pláště	 tyč	 s	 mobilním	 telefonem	 aby	 si	
mohli	králové	udělat	selfie.	Diváci	se	bavili.	Potlesk	
sklízeli	samozřejmě	i	ti	co	kují	pikle,	obvyklé	i	ne-
obvyklé.	 Tedy	 rádcové	 v	 podání	 Davida	 Komára		
a	Ondřeje	Sekaniny.	Žalářníka	představoval	Lukáš	
Juračka	a	chůvu	Ema	Mikulášková.	V	dalších	rolích	
jsme	mohli	vidět	 Jana	Havelku,	Viktorii	Petružál-	
kovou,	Terezu	Havelkovou,	Dominiku	Komárovou,	
Jakuba	Sekaninu,	Šimona	Mikuláška	a	Vojtu	Neča-
se.	O	technické	zázemí	se	postaral	Dominik	Havel-
ka	a	Zdeňka	Svěráková.	Ten	kdo	si	udělal	v	sobotu		
21.	12.	2019	čas	a	zavítal	do	kulturního	domu	ve	Ve-
lenově	jistě	odcházel	plný	dojmů.	

Text a foto: Vladimír Ševčík „Kujme pikle, kujme pikle, obvyklé i neobvyklé“… 

dou	moct	cenu	elektronických	dálničních	známek	uhradit	na	obvyklých	místech	jako	dopo-
sud,	ale	budou	mít	i	možnost	využít	internetovou	aplikaci.	Ministerstvo	dopravy	si	od	nové	
úpravy	slibuje	především	zvýšení	komfortu	řidičů,	zabránění	prodeji	padělků	a	také	automa-
tizovanou	elektronickou	kontrolu	toho,	zda	jsou	zpoplatněné	úseky	dálnic	užívány	pouze	
vozidly	s	uhrazenou	dálniční	známkou.												Text: odbor dopravy Městského úřadu Boskovice
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Boskovický Advent v kostele má za sebou výjimečný ročník 
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Zimní sporty a aktivní životní styl
	 Jedná	 se	 o	 název	 mezinárodního	
projektu	 programu	 Erasmus+,	 který	
realizují	vyučující	a	studenti	Gymná-
zia	Rájec-Jestřebí	spolu	se	členy	spor-
tovního	klubu	Triangl.		
	 Na	 začátku	 ledna	 proběhla	 první	
mezinárodní	projektová	schůzka,	kte-
ré	 se	 účastnili	 studenti	 a	 pedagogové	
z	 partnerských	 škol	 a	 klubů	 v	 Litvě,	
Slovensku	 a	 Finsku.	 Náplní	 projektu	
jsou	zimní	sporty,	proto	byla	pro	reali-
zaci	prvních	tří	dnů	vybrána	překrásná	
lokalita	 -	 Čenkovice	 v	 Orlických	 ho-
rách.	 Do	 vytvořených	 mezinárodních	
skupin	bylo	začleněno	osm	našich	stu-
dentů.	Lyžařský	areál	jsme	využili	pro	
tyto	zimní	aktivity:	Blade,	Snowboard,	
Klu-ski.	Další	venkovní	aktivitou	byla	
práce	s	chytrými	hodinkami	doplněná	
o	fotosoutěž.	Vedoucími	těchto	aktivit	
byli	 vyučující	 rájeckého	 gymnázia		
Kateřina	Pernicová,	Dušan	Dvořáček	
a	externí	instruktoři,	členové	sportov-
ního	 klubu	 Triangl,	 Aleš	 Dědeček		
a	 Veronika	 Kaldová.	 O	 večerní	 pro-

gram	studentů	se	staral	Martin	Janák,	
pro	kterého	to	byla	první	větší	zkuše-
nost	 na	 novém	 působišti.	 Na	 cestu	
z	Čenkovic	byla	naplánována	návštěva	
Ski	 areálu	 Vysočina	 v	 Novém	 Městě	
na	Moravě.	Tato	aktivita	byla	atraktiv-
ní	 i	pro	 řadu	našich	studentů.	Vedení	
areálu	nám	vyšlo	vstříc	a	dostali	jsme	
se	 i	na	místa,	která	nejsou	běžně	pří-
stupná.	 Prohlídka	 areálu	 vyvrcholila	
mezinárodním	 závodem	 na	 běžkách,	
do	 kterého	 jsme	 zapojili	 všechny		
studenty	 a	 jedno	 družstvo	 vytvořili		
i	 vyučující.	 Návštěva	 profesionálního	
lyžařského	střediska	je	součástí	projek-
tových	schůzek	ve	všech	partnerských	
zemích.	 Jsme	 plni	 očekáváni,	 co	 nám	
ukáží	 v	 Litvě	 na	 další	 schůzce,	 která	
bude	v	prosinci	tohoto	roku.	Z	Nového	
Města	jsme	se	vydali	do	Rájce-Jestřebí.	
Ve	 škole	 si	 zahraniční	 studenty	 přev-	
zaly	rodiny	našich	studentů	a	pečovaly	
o	ně	až	do	konce	našeho	setkání.	
	 Ve	čtvrtek	program	pokračoval	akti-
vitami	 ve	 škole.	 Proběhlo	 oficiální		

setkání	 všech	 našich	 studentů	 zapoje-
ných	 do	 projektu	 a	 zástupců	 partnerů	
s	vedením	Rájce-Jestřebí	a	naši	studen-	
ti	představili	školu,	město,	region,	Čes-
kou	 republiku	 a	 také	 oblíbené	 zimní	
sporty	a	známé	sportovce.	Neopomněli	
upozornit	 i	 na	 možnosti	 rekreačního	
sportování	 v	 okolí	 Rájce-Jestřebí.	 Zá-
bavnou	 formou	 si	 zahraniční	 partneři	
prohlédli	 naši	 školu	 a	 hned	 po	 pro-	
hlídce	následovaly	dvě	zajímavé	před-
nášky.	Jedna	byla	zaměřena	na	výživu	
v	zimním	období	a	druhá	byla	na	téma	
fyzioterapie.	Den	byl	zakončený	výle-
tem	do	Punkevních	jeskyní.
	 Cílem	 projektu	 je	 i	 seznámení	 se	
s	regionem	i	zajímavostmi	z	pořadatel-
ské	země,	proto	jsme	na	pátek	připravili	
návštěvu	 Prahy.	 Díky	 výborným	 prů-
vodcům	Barboře	Honzátkové	a	Marti-
nu	Janákovi	a	skvělému	počasí	se	tato	
aktivita	 zařadila	 mezi	 nejlépe	 hodno-	

cené.	 Sobota	 byla	 dnem	 v	 rodinách,	
kdy	se	studentům	ze	zahraničí	plně	vě-
novaly	rodiny	našich	studentů.	Dospě-
lým	 jsme	do	programu	zařadili	napří-
klad	návštěvu	Sonnentoru	v	Čejkovicích	
nebo	otužování	v	lomu	v	Blansku.	
	 Na	závěr	bych	uvedl	vyjádření	jedno-
ho	našeho	 studenta:	 „Tento	projektový	
týden	se	mi	moc	líbil,	bavil	mě	a	byl	mi	
prospěšný.	Poznávám	na	sobě	zlepšení	
v	 angličtině.	 Pobyt	 v	 Čenkovicích	 mě	
nadchnul.	 Program	 obsahoval	 spoustu	
zajímavých	 aktivit	 a	 přednášek.	 Také	
mě	příjemně	překvapila	prohlídka	Vy-
sočina	 arény.	Nejraději	 jsem	ale	 za	 to,		
že	jsem	si	našel	spoustu	nových	kama-	
rádů.	 Jsem	 tedy	 moc	 rád,	 že	 jsem	 se		
do	projektu	zapojil	a	týden	jsem	si	moc	
užil“.

Text: Laštůvka Stanislav, Gymnázium 
Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Foto: archiv školy

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ADAMOV, Opletalova 22 (Ptačina)

20. 2. 2020 
v 17:00 hodin

Vstupné: 100 Kč
Tel.: 607 518 104

PAVEL NOVÝ 
v pořadu S VÁMI MĚ BAVÍ SVĚT
večer vyplněný povídáním o životě, 
divadelních a filmových začátcích, 

natáčení seriálů atd.

	 Již	popáté	se	v	adventu	v	Boskovicích	konala	série	koncertů	soudobé	i	alter-
nativní	 hudby.	 Na	 pět	 koncertů	 v	 evangelickém	 kostele	 si	 našlo	 cestu	 více		
než	420	posluchačů,	kteří	za	kvalitní	muzikou	přijížděli	z	blízkého	okolí,	ale		
i	ze	vzdáleného	Brna.	Odměnou	jim	byl	vydařený,	nečekaně	pestrý	program:	
svébytný	 projev	 písničkáře	 Karla	 Vepřeka,	 klavírní	 meditace	 s	 Pavlem	 Ze-	
menem,	energické	vystoupení	mladých	sboristů	ze	zdejšího	gymnázia.	
	 Závěrečný	 koncert	 brněnského	 komorního	 orchestru	 Ensemble	 Opera	 Di-	
versa	 spolu	 s	 pěveckým	 Ensemble	 Verus	 pak	 nasadil	 adventním	 koncertům	
pomyslnou	 hudební	 korunu	 a	 stal	 se	 podle	 posluchačů	 i	 recenzentů	 jednou		
z	boskovických	kulturních	událostí	roku	2019.	
	 Cyklus	 „Advent	v	kostele“	probíhá	v	 evangelickém	kostele	od	 roku	2014,	
připravuje	jej	pětičlenná	dramaturgická	rada	a	finančně	jej	podporuje	i	město	
ze	svých	kulturních	fondů.	

Za organizátory Jiří Bureš
Foto: archiv Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
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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

www.msrenova.cz	 PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
Renovace dveří a zárubní, výroba, 
montáž, lakování skla, lišty, zámky, kliky  tel.	604	150	378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

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

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

Chcete 
platit 

za Vaše
pojištění 

nižší 
částku?

Řeším pojištění 
vozidel, 

nemovitostí,
zdraví, 

odpovědnostní.
Ráda se Vám 
budu věnovat
– kontakt 

775 731 779
ročník IX číslo 1 únor 2020 www.listyregionu.cz

KULTURNÍ DŮM A HOSPŮDKA 
NA TOČNĚ TĚCHOV - BLANSKO
tel. 724 266 931, www.hospudkatechov.cz
Pátek 28. 2. od 20.00 – tradiční Rockový minifesťák  
– Prasklý Bachor a Silver Band revival znovu na Těchově! Dvě 
kapely, dvě legendy. Přijďte si zatancovat a poslechnout. 
Jsou fakt  dobří a rok od roku lepší. 
Vstupné v předprodeji 140 Kč / na místě 160 Kč 
Předprodej zahájen v Hospůdce Na Točně, rezervace možná 
na tel. 724 266 931 nebo jana.skotak@seznam.cz

28. března – 3. ples Hospůdky Na Točně 
– hraje K-Band – vstupenky už prodáváme v hospodě.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme	všem,	kteří	se	přišli	rozloučit	dne	23.	1.	2020	se	zesnulým

panem	MIROSLAVEM	MATUŠKOU	z	Blanska.

Zároveň	děkujeme	všem	
za	květinové	dary	a	projevy	soustrasti	při	našem	zármutku.

Jménem	rodiny	Marie	Matušková,	manželka.

VZPOMÍNKA
Odešel jsi, jak si to zřejmě osud přál,

v našich srdcích a vzpomínkách zůstaneš navždy dál.

Dne	1.	2.	2020	by	oslavil	
pan	FRANTIŠEK	PTÁČNÍK	z	Blanska	

krásné	50.	narozeniny.

Vzpomínáme	a	děkujeme	všem,	kteří	si	vzpomenou	s	námi.
Maminka	a	sestry	Leona	a	Lucie	s	rodinami.

Koupím staré pivní 
láhve a sklenice 

s nálepkami pivovarů 
našeho regionu – 

sběratel. 
Tel.: 732 170 454

PRODÁM
 Prodám	rohovou	sedačku	s	pravým	rohem	
250x180x85(výška) cm a dvě křesla půdorys 
95x95 cm, starší, ale neroztrhané a neprose- 
zené. Barva světle hnědá se vzorem v tmavší 
barvě. Má úložný prostor, je rozkládací na dvoj-
lůžko. K odebrání začátkem března, možno si 
vzít i po částech. Cena za sedačku 2 200 Kč, 
křeslo 400 Kč/kus. Tel.: 605 076 400.
 Prodám	kusový	koberec	do	dětského	pokoje,	
zeleno oranžový s medvídky a kytičkami,  
120x170 cm, nyní 500 Kč, PC 2 700 Kč.  
Čistý, nepoškozený. Foto zašlu e-mailem,  
tel.: 776 565 690. 
 Prodám	 doma	 vykrmené	 prase	 tel.: 
606 397 488.
 Prodám	profesionální	boty	pro	 kuchaře  
zn. Skechers. Velikost 36, černé, cena 600 Kč, 
původní cena 1 400 Kč. Málo nošené – změna 
zaměstnání. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám	piáno	zn.	Bárta	-	výroba	prvorepub-	
liková-volat večer 723 553 189, výborný stav, vy-
čištěno, naladěno, vlastní odvoz, cena dohodou.
 Prodám	zánovní	televizor	SAMSUNG	QLED, 
úhl. 123 cm, super obraz a vybavení, velmi lev-
ně. Tel.: 737 957 822.
 Prodám	vchodové	levé	dveře	světlý	javor,	
195x85 cm, bezpečnostní zámek na 4 klíče, cena 
dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
 Prodám	obal	na	ukulele,	cena	250	Kč.	Tel.: 
606 931 795.
 Prodám	rohový	TV	stolek,	řešený	do	půl-
kruhu, dole skleněné dvířka, barva dřeva černá. 
Levně, foto, info na vyžádání. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám	elektrotrojkolku	zn.	Spirit,	zánovní,	
málo jetá, černá. Rozchod zadních kol 59 cm 
(dá se garážovat ve sklepě v bytovce), vpředu i 
vzadu košík, výkon 250W. PC 28 000 Kč, nyní 
20 000 Kč. Vhodná pro seniory, na nákupy. Tel.: 
606 076 400.

KOUPÍM	
 Koupím	garáž	nebo	hledám	pronájem	garáže	
v Blansku na Písečné. Tel.: 725 828 628.
 Koupím	 tovární	 malotraktor	 české	 nebo	
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Nabídněte prosím, děku-
ji. Tel.: 731 487 850.
 Koupím	lištovou	/	bubnovou	sekačku	MF	70,	
VARI s příslušenstvím, není podmínkou. Mám 
zájem i o koupi zahradního traktoru se sečením. 
Koupím i poškozené nebo nekompletní. Děkuji, 
tel.: 731 487 850.
 Koupím	chalupu	nebo	domek	se	zahradou,	
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.

HLEDÁM
 Hledám	někoho,	kdo	by	naučil	hrát	14ti	letou	
dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.
 Hledám	k	pronájmu	přístavek,	halu,	stodolu	
pro celoroční parkování obytného vozidla  
v okolí Černé Hory. Požadovaný rozměr:   
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 605 700 205.

DARUJI
 Daruji	psa,	větší	rasy,	kříženec,	bílé	barvy,	
stáří 3 roky. Zn.: Větší výběh. Tel.: 737 506 987. 
 Nabízím	 za	 odvoz	 větší	 množství	 zeminy	
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Muž,	65	roků,	nekuřák,	neholdující	alkoholu,	
rozvedený, hledá ženu. Tel.: 704 734 931.
 Muž	68/180cm	 rád	pozná	upřímnou	 ženu	
pro vážný a trvalý vztah. Jen vážně, tel.: 
704 826 098.
 66ti	letá	vitální,	pohledná	a	moderní	babička, 
hledá slušného, vitálního, pohledného a moder-
ního dědečka. Mít radost ze života a mít ještě 
pro co žít. Tel.: 739 781 174.
 Blanka	55/160/75kg	z	Blanska	hledá	přítele. 
Samota tíží, jen SMS: 722 955 018. 
 Hledám	ženu	do	58	let,	štíhlou,	výšky	do 
175 cm. Tel.: 731 736 070.
 Hledám	bezdětnou	ženu	štíhlé	postavy bez 
závazků od 60-70 roků. Jsem muž 67 let, neku-
řák, finančně zajištěný. Prosím, ozvi se! Tel.: 
606 861 556.
 Jsem	muž	70	let	z	Boskovic	a	hledám	přítele 
– přítelkyni k společnému „courání po krá-
sách české země, hradech, zámcích…“. Tel.: 
723 647 085.Po

zvá
nk

a
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Nález munice v Letovicích

Vážená redakce, 
zasílám	Vám	krásný	dopis,	který	jsem	
dostal	od	jednoho	z	rodičů	našich	žáků.	
Každý	takovýto	pozitivní	pohled	veřej-
nosti	potěší	každého	ředitele	jakékoliv	
školy	a	tak	si	myslím,	že	i	čtenáři	Listů	
regionů	 si	 rádi	 přečtou	 o	 něčem,	 co		
se	daří	a	z	čeho	mají	lidé	radost.	Zvláš-	
tě	v	dnešní	době,	kdy	mnohdy	převlá-
dají	negativní	pohledy	na	to,	co	se	ko-
lem	nás	děje.	

Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice 

Dopis:    Vážený	pane	řediteli,	
dovolte,	abych	se	s	Vámi	podělil	o	krás-
né	zážitky,	které	prožívám	každý	pátek	
odpoledne	na	Vaší	ZUŠ	v	Letovicích,	
kam	chodí	moje	dvě	ratolesti	na	hodiny	
flétny	a	zpěvu.	Vy	to	už	asi	nevnímáte	
a	 považujete	 celou	 krásnou	 atmosfé-	
ru,	která	u	Vás	panuje	za	normální,	ale	

pro	mne	a	další	rodiče	jste	naprosto	vý-
jimeční.	
	 Vždy	 se	 rozhoduji	 odkud	 začít	 po-
slouchat	a	pozorovat	ten	nevšední	páteč-
ní	tvůrčí	cvrkot.	Obyčejně	ale	začínám	
na	chodbě	před	velkou	zkušebnou,	kde	
probíhá	zkouška	vyhlášeného	70ti	člen-
ného	 koncertního	 orchestru.	 Je	 to	 pro	
mne	 vždy	 ukázka	 vynikající	 profesio-
nální	 práce	 dirigenta	 s	 orchestrem.	 Po	
několika	 skladbách	 se	 přesouvám	 do	
přízemí,	kde	ve	dvou	učebnách	probíha-
jí	 zkoušky	 beatových	 kapel	 a	 notuji	 si	
společně	s	muzikanty	písničky	a	sklad-
by	Olympicu,	Elánu	či	Lucie.	Ale	také	
Deep	 Purple	 nebo	 poslouchám	 skvělá	
sóla	 Jimiho	 Hendrixe.	 Kousek	 dál	 po	
chodbě	je	koncertní	sál,	kde	celkem	pra-
videlně	probíhají	páteční	koncerty	sólis-
tů	nebo	komorních	souborů	nebo	se	zde	
pořádají	v	celé	republice	vyhlášené	jaz-
zové	koncerty.	Na	 téže	chodbě	kousek	

za	rohem	v	učebně	výtvarného	oboru	je	
vždy	nejméně	15	mladých	malířů	a	mi-
mochodem	celá	škola	je	vyzdobena	je-
jich	dílky	všeho	druhu	od	grafik,	lino-
rytu,	malby	až	po	keramiku.	O	dalších	
10	metrů	dál	po	chodbě	sídlí	obor	taneč-
ní,	kde	se	nacvičují	výborné	balety	jako	
Sněhová	královna	či	současně	aktuální	
Princezna	se	zlatou	hvězdou.	
	 Dal	jsem	si	tu	práci	a	z	informačních	
nástěnek	 a	 propagačních	 plakátů	 jsem	
spočítal,	že	Vaši	učitelé	se	svými	žáky		
v	prosinci	2019	provedli	neuvěřitelných	
62	veřejných	vystoupení.	Od	adventních	
koncertů,	 programů	 pro	 seniory,	 pro-
gramů	 pro	 ZŠ	 a	 MŠ,	 interní	 koncerty	
sólistů,	 baletních	 i	 divadelních	 před-	
stavení	 až	 po	 velké	 vánoční	 koncerty		
v	kulturním	domě.	Ale	prosincem	akti-
vity	Vaší	školy	neskončily.	Sám	jsem	se	
nechal	zlákat	dvěma	novoročními	kon-
certy	a	byl	jsem	nadšen.	Nejprve	to	byl	

9.	1.	2020	koncert	Swing	bandu	učitelů	
ZUŠ	Letovice,	kteří	v	rámci	novoroč-
ního	přípitku	 starosty	města	Letovice	
provedli	naprosto	profesionální	fantas-
tický	program	Zlatých	slavíků	60.–90.	
let	minulého	století.	Druhým	mým	zá-
žitkem	bylo	vystoupení	VDO	ZUŠ	Le-
tovice	na	zakončení	Tříkrálové	sbírky	
v	 jevíčském	 kostele	 12.	 1.	 2020.	 Zde	
jsem	 si	 vychutnal	 v	 plné	 kráse	 to,	 co	
jsem	slyšel	 již	na	pátečních	prosinco-
vých	zkouškách,	ale	v	atmosféře	 svá-
teční	nálady,	klidu,	pokoje,	tónové	kva-
lity	a	perfektního	výkonu	orchestru.	
	 Chtěl	 bych	 Vám	 a	 všem	 učitelům	
ZUŠ	 Letovice	 popřát	 hodně	 zdraví		
a	hodně	tvůrčí	invence	do	nového	roku	
a	 všem	 rodičům	 připomenout,	 že	
máme	velké	štěstí,	že	takové	školy	jako	
je	letovická	ZUŠ	u	nás	máme.

spokojený rodič 
(na přání jméno nezveřejňujeme)

	 Letovičtí	policisté	vyjeli	v	neděli	12.	ledna	2020	v	odpoled-
ních	 hodinách	 k	 vodní	 nádrži	 Křetínka	 k	 případu	 nalezené		
munice.	 Oznamovatel	 jim	 sdělil,	 že	 nalezl	 na	 břehu,	 kovový	
předmět	připomínající	granát.	Policisté	si	vyžádali	příjezd	py-
rotechnika.	Ten	na	místě	nálezu	určil,	že	se	jedná	o	ruční	granát	
vzor	21.	Pyrotechnik	munici	na	místě	zajistil	a	odvezl	k	násled-

né	likvidaci.	Při	události	nebyl	nikdo	zraněn	ani	nebyla	způsobe-
ná	žádná	škoda	na	majetku.

	 Pamatujte	na	důležité	zásady	ohledně	nálezu	munice,	a	ji	najdete	kdekoliv.	
l	 s	nalezeným	předmětem,	nebo	podezřelou	municí	nikdy	nemanipulujte

l	 nález	označte	a	ihned	oznamte	policii
l	 zajistěte	nález	tak,	aby	k	němu	nebyl	možný	přístup	dalších	osob
l	 vyčkejte	příjezdu	policie	a	dalších	odborníků	–	psovoda	se	služebním	psem	vy-

cvičeným	na	vyhledávání	výbušnin,	pyrotechnika	a	dalších	policistů	(pyrotech-
nici	ke	každému	nálezu	přistupují	tak,	jako	by	šlo	o	nebezpečný	nález	a	musí	za-
chovávat	pravidla	bezpečnosti,	aby	nedošlo	k	explozi)

l	 respektujte	vyznačený	bezpečný	prostor	pro	práci	policistů	a	pyrotechnika	(na	
místech,	kde	nehrozí	nebezpečí	osobám	ani	poškození	majetku,	jsou	nálezy	lik-
vidovány	na	místě.	V	ostatních	případech	je	nález	odvezen	na	bezpečné	místo,	
kde	je	odborně	zneškodněn)	 Text: por. Lenka Koryáková
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ITAB Shop Concept CZ
Mezinárodní společnost zabývající se 
návrhem, konstrukcí, výrobou 
a dodávkami vybavení obchodů.

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY DO TÝMU!

SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
OBSLUHA  CNC STROJŮ
PRACOVNÍK  LAKOVNY
SKLADNÍK
SERVISNÍ TECHNIK

MÁTE ZÁJEM O PRÁCI?  KONTAKTUJTE NÁS!
Jana Kučerová, tel.: 516 805 851 

nebo na e-mailu: jana.kucerova@itab.com

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Czech Republic
Phone: +420 516 805 900 | Fax: +420 516 805 901 | E-mail: info.162@itab.com | www.itab.com

Creating the ultimate shopping experience, close to you

MS 2020 V DRÁHOVÉ CYKLISTICE 
– ČR reprezentoval Ivo Koblasa z Černé Hory

Ivo na startovní pozici, kdy se neotevřelo startovací zařízení…

	 Dovolte,	 aby-
chom	se	s	Vámi	
podělili	 o	 po-
střehy	 z	 účasti	
Iva	 na	 Mistrov-
ství	 světa	 na	
dráze	v	Torontu	
/	Miltonu	v	Ka-
nadě.	Ivo	byl	je-
diným	 závodní-

dohledem	 trenéra	 pana	 Bláhy.	 Letošní	
sezona	je	urychlena,	proto	i	toto	mistrov-
ství	světa	se	koná	v	lednu	a	nikoli	v	břez-
nu.	Tento	termín	znevýhodňuje	závodní-
ky,	 u	 kterých	 v	 této	 době	 vládne	 zima		
a	 nedají	 se	 najet	 objemové	 kilometry.	
Přesto	se	dala	čekat	pořádná	časová	bit-
va.	Ivo	trénoval	v	relacích	jeho	nejlepší-
ho	 loňského	 času,	 kterým	 drží	 i	 český	
rekord,	trenér	pan	Bláha,	věřil,	že	tento	
čas	by	mohl	v	začátku	sezony	znamenat	
Ivovo	umístění	do	8.	místa.	Ivo	se	ke	své-
mu	startu	postavil	proti	Rolfovi	Louisovi	
z	Velké	Británie.	A	byla	to	pořádná	bit-
va,	Ivo	vedl	v	prvních	6.	kolech	a	násled-
ně	převzal	iniciativu	Rolfe	L.	Výsledný	
čas	Iva	dostal	do	Top	Ten	a	to	na	9.	místo.	
	 V	pátek	pokračovalo	mistrovství	svě-
ta	závodem	na	1	km,	do	tohoto	závodu	
Ivo	nastupoval	velmi	koncentrovaně,	ale	
při	 startu	 se	 včas	 neotevřelo	 startovací	
zařízení,	 Ivo	 vylétl	 z	 kola,	 udělal	 salto		
a	obouchán	dopadl	na	zem,	Ivo	je	velký	
bojovník	 a	 přes	 oděrky	 a	 obraženiny	
vstal	a	nastoupil	opět	na	start,	nyní	již	byl	
více	opatrný	ve	startu,	což	se	projevilo	
horší	dynamikou,	výsledkem	byl	12.	čas	
ve	sprintu	na	1	km.	V	odpoledních	hodi-
nách	čekal	na	Iva	závod	na	letmých	200	

metrů,	tento	Ivo	zvládl	dobře	a	umístil	se	
na	9.	místě.	V	sobotu	byla	naše	výprava	
v	 očekávání	 startu	 Iva	 ve	 scratchi.	 Do	
této	Ivo	nastoupil	kolem	13	hodiny	a	již	
od	počátku	bylo	zřejmé,	že	se	bude	jed-
nat	o	jeden	z	nejrychlejších	závodů.	Bě-
hem	 závodu	 závodníci	 stupňovali	 tem-
po,	 nástup	 stíhal	 nástup,	 nebyla	 žádná	

chvilka	 k	 odpočinku.	 Ivo	 si	 pečlivě		
hlídal	nástupy,	 což	 se	mu	dařilo	až	do	
závěru,	 kde	 spurtoval	 v	 čelní	 skupině		
na	výborném	7.	místě.	Tímto	umístěním	
potvrdil	i	svoji	pozici	v	celkovém	závo-
dě,	tzv.	omniu,	kde	skončil	na	9.	místě.	

Text: Ivo Koblasa, sen. – Sport Manager
Foto: Jaroslav Bláha

kem	 z	 České	 republiky,	 který	 odletěl		
na	 toto	 mistrovství	 světa	 a	 závodil	 ve	
dnech	30.	1.–1.	2.	2020.
	 Na	 mistrovství	 světa	 jsme	 cestovali	
ve	 složení	 výpravy	 Ivo	 Koblasa	 jun.	 -		
závodník,	 Ivo	 Koblasa	 sen.	 –	 vedoucí	
výpravy	a	Jaroslav	Bláha	–	trenér.
	 Čtvrtek	 30.	 ledna	 a	 před	 námi	 byl		
první	závod	mistrovství	světa	na	dráze.	
V	 letošním	 roce	 zavanulo	 mistrovství	
světa	závodníky	do	Toronta,	respektive	
Miltonu	do	Kanady.	Závodníky	přivítala	
krásná	nová	hala.	Letošní	rok	je	ve	zna-
mení	 vyjíždění	 bodů	 na	 paralympiádu	
do	Tokia,	proto	se	nebylo	čemu	divit,	že	
na	startu	stála	opět	o	něco	větší	a	tvrdší	
konkurence.	Ivo	měl	před	sebou	stíhací	
závod	na	3	km,	na	tento	závod	se	inten-
zivně	připravoval	na	dráze	ve	Vídni	pod	
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Fotbalista roku 2019
V	pátek	24.	ledna	2020	proběhlo	v	boskovickém	zámeckém	skleníku	vy-

hlášení	17.	ročníku	ankety	„Fotbalista	roku“,	kterou	pořádá	OFS	Blansko,	
za	 podpory	 celé	 řady	 sponzorů.	 Oceněným	 věnovaly	 věcné	 ceny	 pivovar	
Černá	 Hora,	 město	 Boskovice,	 fotbalový	 klub	 Žijeme	 hrou	 a	 OFS	 Blan-	
sko.	Dárkové	tašky	pro	vyhodnocené	mládežníky	věnovali	starostové	měst	
a	obcí	vyhodnocených	hráčů.

Ceny	předávali	senátorka	Jaromíra	Vítková,	místostarostové	města	Bos-
kovice	Lukáš	Holík	a	Radek	Mazáč,	starosta	města	Blanska	Jiří	Crha,	mís-
tostarosta	města	Blanska	František	Hasoň,	starosta	obce	Ráječko	Vít	Rajt-
šlégr,	starosta	obce	Voděrady	Lubomír	Lepka,	předseda	OS	ČUS	Blansko	
Josef	Vrba,	člen	rady	města	Boskovice	Jaroslav	Oldřich,	člen	řídící	komise	
pro	Moravu	Luboš	Němec.		

Dále	známé	osobnosti	z	ligových	trávníků	Karel	Jarůšek,	Petr	Švancara,	
Patrik	Siegel,	ligový	rozhodčí	Ondřej	Pelikán.	Vyhlašoval	se	nejlepší	fotba-
lista	 okresu,	 okresní	 jedenáctka,	 trenér,	 rozhodčí,	 tři	 nejlepší	 dorostenci,	
žáci,	hráči	přípravky	a	osobnost	roku.	Zpestřením	slavnostního	večera,	bylo	
vystoupení	skupiny	„Trní“.	Přítomní	diváci	neskrblili	potleskem	pro	oceně-
né	a	přispěli	tak	k	hezké	atmosféře	pátečního	večera.

A	jak	dopadly	výsledky	ankety?
Fotbalista	roku	2019

1.	 Paděra	 Ondřej	 FK	 Blansko,	 2.	 Bednář	 David	 FK	 Blansko,	 3.	 Loukota	 	
Ivo	FK	Kunštát,	4.	Fadrný	Jiří	FC	Boskovice,	5.	Vorlický	Jiří	FK	Kunštát,		
6.	Keprt	Daniel	SK	Olympia	Ráječko,	7.	Novák	Jan	FC	Boskovice,	8.	Daněk	
Michal	FC	Boskovice,	9.	Sedlo	Martin	FK	Blansko,	10.	Stara	Jan	FC	Bos-
kovice,	11.	Bednář	Jindřich	FC	Boskovice

Dorosteneci	roku	2019	(bez	uvedení	pořadí)
Alexa	Štěpán	FC	Boskovice,	Baňa	Dominik	Žijeme	hrou,	Rek	Alexandr	FK	
Blansko

Žáci	roku	2019	(bez	uvedení	pořadí)
Fadrný	Jan	Žijeme	hrou,	Müller	Patrick	FC	Boskovice,	Zouhar	Dominik	
FK	Blansko

Hráči	přípravky	roku	2019	(bez	uvedení	pořadí)
Sedláčková	Jana	SK	Jedovnice,	Feilhauer	Filip	SK	Olympia	Ráječko,	Kotek	
Tomáš	Žijeme	hrou
Trenér	roku	2019	–	Horák	Vladan	FK	Kunštát
Rozhodčí	roku	2019	–	Machorek	Jakub
Osobnost	roku	2019	–	František	Tenora,	předseda	předseda	FK	Kunštát

Foto: Petr Nečas - archiv OFS Blansko

Atletický rok ASK Blansko

Sváteční volejbal
	 Po	3-leté	pauze	se	v	pátek	dne	27.	12.	2019	uskutečnil	již	19.	ročník	volejba-
lového	turnaje	smíšených	družstev	neregistrovaných	hráčů	a	hráček.
	 Tento	turnaj	se	konal	v	městské	sportovní	hale	na	Údolní	ulici	v	Blansku	za	
účasti	7	družstev	z	Blanska,	Brna,	Adamova	a	okolí.	Těchto	7	týmů	se	utkalo	
systémem	každý	s	každým	na	jeden	hraný	set.	
	 K	vidění	byla	řada	vyrovnaných	a	dramatických	utkání	v	maratonu	21	utká-
ní,	po	jejichž	skončení	bylo	následující	pořadí	turnaje:
1.	ASK	Blansko,	2.	Mroži	Jedovnice,	3.	Sokol	Adamov,	4.	Veteráni	Blansko,		
5.	Nemocnice	Blansko,	6.	Amatéři	Brno,	7.	Junioři	ASK	Blansko.
	 Nejlepším	hráčem	turnaje	byl	vyhlášen	Petr	Prudík	(Adamov),	nejlepší	hráč-
kou	Natálie	Součková	(Junioři	ASK)	a	nejsympatičtější	hráčkou	turnaje	Zuzka	
Bělíková	(Nemocnice	Blansko).
	 Poděkování	 patří	 všem	 sponzorům	 akce,	 kterými	 byli	 VZP	 Blansko,	 město	
Blansko	a	Zahradnictví	Roman	Koupý	Doubravice.	Taktéž	velký	dík	patří	rozhod-
čímu	Stanislavovi	Komárkovi,	který	bez	problémů	odřídil	většinu	utkání	turnaje.
	 Další	tradiční	dostaveníčko	plánují	amatérští	volejbalisté	v	Blansku	na	veli-
konoční	neděli.	 -MS-

	 Pro	 atletický	 klub	 ASK	 Blansko	 to	
byl	rok	plný	úspěchů	a	změn.	Již	halo-	
vá	sezóna	ukázala,	že	Blanenský	klub	
bude	patřit	k	předním	v	kraji.	K	opo-	
rám	 oddílu	 patřily	 Dominika	 Bezdíč-
ková	s	Veronikou	Jakusidisovou,	když	
vybojovaly	medaile	z	Mistrovství	Jiho-
moravského	kraje,	Mistrovství	Moravy	

a	 Slezska,	 ale	 i	 Mistrovství	 České	 re-
publiky.	I	ostatní	podávali	kvalitní	vý-
kony,	když	překonávali	osobní	maxima.	
Z		halové	sezóny	jsme	přešli	do	té	letní,	
ve	které	byl	jeden	z	vrcholů	Olympiáda	
dětí	a	mládeže	v	Liberci.	Přes	těžké	no-
minační	 limity	 se	 podařilo	 děvčatům	
Bezdíčkové	a	Jakusidisové	na	tuto	akci	

probojovat.	Obě	startovala	v	bězích	na	
300	m	a	shodně	dovezly	pro	blanenský	
oddíl	bronzové	medaile.	V	nominaci	na	
tuto	akci	byla	jako	náhradnice	na	60	m	
vybrána	 Kristýna	 Nollová.	 Z	 velkého	
Mistrovstí	České	republiky	ještě	dovez-
la	Jakusidisová	bronz	v	běhu	na	300	m.	
Ale	 i	 ostatní	 děvčata	 pro	 které	 byl		
vrchol	 Mistrovství	 Moravy	 a	 Slezska		
se	 neztratila.	 Z	 této	 akce	 přiváží	 do	
Blanska	medaile	Bezdíčková	a	Natálie	
Poláčková.	V	družstvech	jsme	vloni	zá-
vodili	v	přípravkách,	kde	naše	družstvo	
patřilo	 k	 nejmladším.	 Družstvo	 mlad-
ších	žákyň	se	probojovalo	do	krajského	
finále.	 Zde	 jim	 postup	 na	 Mistrovství	
Moravy	 a	 Slezska	 utekl	 o	 11	 bodů.	
Družstvo	žen	vloni	posílené	o	žákyně		
a	 dorostenky	 vybojovalo	 v	 druhé	 lize	
krásné	 šesté	 místo.	 V	 loňském	 roce	
jsme	 pořádali	 základní	 krajská	 kola		
přípravek	 a	 mladšího	 žactva,	 tradiční	
Memoriál	Věry	Bušové	Gilkové	a	kraj-
ské	 finále	 mladšího	 žactva.	 Během	
roku	 došlo	 v	 klubu	 ke	 změně	 vedení,	
když	 z	 postu	 předsedy	 po	 dlouhých		
a	 úspěšných	 letech	 odstoupil	 pan	 Jiří	
Ošlejšek,	 který	 i	 nadále	bude	v	klubu	

působit	ve	vedení	a	jako	šéftrenér.	Pana	
Ošlejška	 doplnili	 ve	 vedení	 na	 postu	
předsedy	Martin	Bezdíček	a	jako	člen	
vedení	paní	Gabriela	Ellingerová.	A	co	
nás	čeká	v	roce	2020,	v	družstvech	po-
stavíme	přípravky	od	kterých	očekává-
me	postup	do	krajského	finále,	mladší	
žactvo	 a	 nově	 starší	 žákyně,	 které	 by	
měly	patřit	k	jedněm	z	nejlepších	v	sou-
těži.	 Ženy	 se	 v	 druhé	 lize	 poperou		
o	postup	do	baráže	o	první	ligu.	Po	le-
tech	stavíme	družstvo	mužů.	Ze	soutěží	
pořádaných	 oddílem	 se	 můžete	 těšit		
na	 již	 tradiční	 Memoriál	 Věry	 Bušo-	
vé	Gilkové,	který	se	uskuteční	v	pátek		
8.	5.	v	novém	formátu.	Opět	zde	bude	
vrcholem	běh	na	800	m	žen.	Pořádáme		
i	 základní	 kolo	 mladšího	 žactva	 a	 to		
21.	5.	Vrcholem	pořadatelské	práce	bu-	
de	Mistrovství	Moravy	a	Slezska	druž-
stev	 mladšího	 žactva	 4.	 10.	 Na	 závěr	
děkujeme	 za	 podporu	 naší	 činnosti	
městu	Blansku,	Jihomoravskému	kraji,	
TJ	ASK	Blansko	a	všem	co	nás	podpo-
rují	a	fandí.	

Text: Martin Bezdíček,  
atletika ASK Blansko

Foto: archiv atletika ASK Blansko

Petr Švancara, Ondřej Paděra, Karel Jarůšek a Jiří Crha na slavnostním večeru
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Obchodní centrum JEŽEK

www.realityhynstova.cz RD 4+1 
BUKOVÁ

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Chata se zahradou,
BLANSKO

CP 674 m2, 
slunná zahrada, 

chata podsklepená, 
elektřina v chatě,

 užit. voda.
Cena: 640.000,– Kč.

po rekonstrukci, všechny 
IS + vlastní studánka, 

2x sklep, garáž, 
zahrádka. 

Cena: 1.880.000,– Kč. 
CP 234 m2.

Byt OV 2+1 
ADAMOV

CP 54 m2, cihla, 
pěkný výhled do okolí, 

balkon, nový výtah.
 Cena: u makléře.

E G G

Chata Rozseč 
nad Kunštátem

samostatně stojící, 
krbová kamna, 

elektřina v chatě, 
část. podsklepeno.
Cena: 550.000,– Kč.

CP 400 m2.

V Nemocnici Letovice je nově 
poskytována pobytová sociální služba 

	 „Nejdůležitějším	 počinem	 byla	 re-
konstrukce	prostor	uvolněných	odcho-
dem	řádu	Milosrdných	bratří	v	r.	2017.	
Od	 září	 do	 prosince	 se	 zde	 podařilo	
vybudovat	nové	oddělení	E	nemocnice,	
kde	 budou	 poskytovány	 pobytové	 so-	
ciální	služby	ve	zdravotnickém	zařízení	
zatím	na	10	lůžkách.	Toto	nové	odděle-
ní	přispěje	ke	zkvalitnění	péče	zejména	
o	 seniory,	 kteří	 nemohou	 pobývat	 ve	
vlastním	domácím	prostředí,	 je	u	nich	
ukončena	 nutná	 zdravotní	 péče,	 ale	
pro	 nedostatečnou	 kapacitu	 nemohou	
být	umístěni	ve	stávajících	pobytových	
sociálních	zařízeních.	Na	rekonstrukci	
přispěl	zřizovatel	částkou	7	600	000	Kč,	
celková	cena	akce	činila	8	700	000	Kč,“	
uvedla	 ředitelka	 Nemocnice	 Letovice	
MUDr.	Drahoslava	Královcová.
	 I	 přes	 náročné	 stavební	 úpravy		
a	zhoršené	podmínky	pro	zaměstnan-
ce	 i	 pacienty	 se	 nemocnici	 podařilo	
dosáhnout	 i	 v	 r.	 2019	 vysoké	 oblož-
nosti	99,7%.	
	 Ve	čtvrtek	9.	 ledna	2020	bylo	 slav-
nostně	uvedeno	do	užívání	nové	odd.	E	
nemocnice	za	přítomnosti	hejtmana	Ji-
homoravského	 kraje	 JUDr.	 Bohumila	
Šimka	a	členů	rady	JMK	Milana	Vojty	
MBA,	M.A.,	Mgr.	Marka	Šlapala	a	Víta	
Rajtšlégra.
	 Přítomni	 dále	 byli	 i	 představitelé	
místní	 samosprávy,	 ředitelé	 nemocnic	
a	 sociálních	 zařízení	 JMK,	 zástupci		
firem,	 které	 se	 na	 akci	 podílely	 a	 ve-	
řejnost.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Petr Švancara

	 Nemocnice	 Letovice,	 příspěvková	
organizace	Jihomoravského	kraje	je	pa-
mátkově	 chráněným	 objektem,	 jedná		
se	 o	 bývalý	 klášter	 řádu	 Milosrdných	
bratří	z	konce	18.	století.
	 Od	 roku	 1999	 probíhá	 především	
v	 areálu	 hlavní	 budovy	 nutná	 rekon-
strukce	 zařízení	 po	 jednotlivých	 eta-
pách.	

	 V	r.	2019	byly	v	nemocnici	realizová-
ny	další	nutné	investiční	akce	pro	zlep-
šení	 bezpečnosti	 a	 komfortu	 pacientů		
i	personálu.	Od	května	do	července	do-
šlo	k	výměně	výtahu	z	prostředků	zři-
zovatele	v	celkové	výši	3	200	000	Kč,	
který	 splňuje	požadavky	na	 evakuační	
výtah.	 Od	 července	 do	 září	 byla	 pro-	
vedena	 modernizace	 a	 rozšíření	 EPS	

(elektrické	požární	signaliza-
ce)	v	celé	budově	nemocnice,	
opět	 z	 prostředků	 zřizovate-	
le	 ve	 výši	 750	 000	 Kč.	 Pro	
bezpečnou	evakuaci	pacientů		
a	zaměstnanců	v	případě	mi-
mořádných	 událostí	 byly	 vy-
budovány	v	listopadu	až	pro-
sinci	 chráněné	 únikové	 ces-	
ty	 za	 2	 700	 000	 Kč,	 z	 toho	
2	450	000	Kč	činil	příspěvek	
zřizovatele.
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