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Jak se chovat v krizových situacích 
na železničních přejezdech

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

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

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

80 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17www.himmer.cz l tel./fax: 516 414 696 l e-mail: himmer@himmer.cz

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

ROUŠKY, DESINFEKCE TEKUTÉ, GELOVÉ I ROZPRAŠOVACÍ

	 Vzhledem	 k	 četným	 nehodám,		
ke	kterým	došlo	na	železnici	v	Čes-
ké	republice	v	posledních	několika	
týdnech	 a	 při	 kterých	 došlo	 i	 ke	
ztrátám	na	životech	a	značným	ma-
teriálním	 škodám,	připravil	Odbor	
dopravy	 MÚ	 Boskovice	 připome-
nutí	 několika	 základních	 pravidel,	
jak	by	se	měli	 řidiči	chovat	na	že-
lezničních	 přejezdech	 v	 krizových	
situacích.	
	 Železniční	 přejezd	 je	 místo,	 kde		
se	 pozemní	 komunikace	 úrovňově	
kříží	s	železnicí.	Častou	chybou,	kte-
ré	 se	 řidiči	 dopouštějí,	 je,	 že	 vjíždí		
na	železniční	přejezd	bez	závor	ihned	
po	 projetí	 vlaku.	 V	 takovém	 přípa-	
dě	však	hrozí	kolize	s	vlakem,	který	
může	 u	 vícekolejných	 tratí	 přijíždět		
z	druhé	strany	a	na	který	nemá	řidič	
přes	 vlak,	 který	 právě	 projel,	 dosta-
tečný	rozhled.	Z	toho	důvodu	je	vždy	
lepší	počkat	si	na	dostatečný	rozhled	

na	obě	strany	a	teprve	poté	vjet	na	že-
lezniční	přejezd.	
	 Další	 častou	 chybou	 je,	 že	 řidiči	
vjíždí	na	železniční	přejezd	vybavený	
závorami	 za	 situace,	 kdy	 se	 závory	
teprve	 zvedají.	 V	 takovém	 případě	
však	 hrozí,	 že	 se	 k	 přejezdu	 bude		
blížit	 jiný	 vlak,	 závory	 opět	 rychle	
spadnou	a	řidič	tak	zůstane	stát	mezi	
spadenými	 závorami.	 Za	 takové	 si-	
tuace	je	vlak	už	opravdu	hodně	blíz-
ko,	a	proto	nezbývá	než	řidičům	do-
poručit	co	nejrychleji	přejezd	opustit	
bu	objetím	spadené	závory	a	pokud	
to	není	možné	najetím	přímo	na	ni.	
Závory	u	železničních	přejezdů	jsou	
uzpůsobeny	tak,	aby	se	při	najetí	vo-
zidlem	snadno	přerazily	a	umožnily	
řidiči	 prostor	 železničního	 přejezdu	
co	nejrychleji	opustit.	
	 Někdy	však	může	nastat	situace,	
že	 i	 přes	 dodržení	 všech	 pravidel	
bezpečnosti	vozidlo	zůstane	stát	na	

železničním	 přejezdu	 bez	 pochy-	
bení	 řidiče,	např.	v	důsledku	 tech-
nické	 závady.	 V	 takovém	 případě		
je	 nezbytné	 vozidlo	 ihned	 opustit		
a	 pokusit	 se	 je	 odstranit	 z	 jízdní	
dráhy	vlaku.	Pokud	to	není	možné,	
je	 třeba	 neprodleně	 zastavit	 želez-
niční	provoz	telefonátem	učiněným	
na	některou	z	tísňových	linek	112,	150	

nebo	158.	Při	tomto	telefonátu	je	třeba	
sdělit	číslo	přejezdu,	které	je	ve	tvaru	
Pxxxxx	 umístěno	 na	 všech	 výstraž-
ných	 křížích	 nebo	 světelných	 skří-	
ních	signalizačního	zařízení,	aby	zde	
mohlo	 dojít	 k	 okamžitému	 zastavení	
vlakového	provozu.

Text: odbor dopravy 
Městského úřadu Boskovice

PODZIMNÍ 
AKCE

PODZIMNÍ 
AKCE

Lesnická 87
Rájec-Jestřebí

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

tel. 516 432 168     www.servisrajec.cz
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Žít plnohodnotně i s duševní poruchou? 
To naučí Pěkná modrá v Doubravici

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

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763

	 Osvojit	 si	 návyky,	 které	 usnadní	
získat	 a	 udržet	 si	 zaměstnání.	 Osa-	
mostatnit	 se	 od	 rodiny,	 naučit	 se		
o	sebe	postarat,	 rozvíjet	svoje	záliby		
a	být	s	ostatními	lidmi.	Cílem	Pěkné	
modré	 Doubravice	 je	 pomoci	 prožít	
co	nejvíce	plnohodnotný	a	samostat-
ný	 život	 lidem,	 kteří	 kvůli	 svému	
zdravotnímu	 stavu	 nemají	 možnost	
být	zaměstnaní.
	 V	 sociálně	 terapeutických	 dílnách	
se	tu	schází	lidé	s	duševním	onemoc-
něním	a	lehkým	mentálním	a	zdravot-
ním	postižením.	Učí	se,	jak	být	sobě-	
stační,	jak	získat	dovednosti,	které	jim	
usnadní	 vstoupit	 na	 trh	 práce,	 učí	 se	
vařit	a	starat	se	o	domácnost	i	o	sebe.	
Služba	je	pro	klienty	vyjma	stravování	
bezplatná.	Zájemci	o	službu	se	mohou	
hlásit	na	telefonním	čísle	732	747	952	
nebo	 e-mailu:	 peknamodra@blansko.
charita.cz.
	 „S	klienty	ve	věku	od	18	do	64	let	
rozvíjíme	 jejich	 zručnost	 v	 domác-

nosti,	na	zahradě,	v	dílnách	a	v	dal-
ších	 běžných	 činnostech.	 Zároveň		
s	 nimi	 pracují	 naše	 sociální	 pracov-	
nice	 a	 psycholožka,“	 přibližuje	 ve-
doucí	Pěkné	modré	Petra	Veselá.
	 Klienti	se	mohou	sami	rozhodnout,	
jak	 často	 chtějí	 do	 služby	 docházet.	
„Asi	po	měsíci	s	nimi	sestavíme	indi-
viduální	 plán	 a	 podle	 něj	 se	 rozvíjí		
v	činnostech,	které	si	zvolí,“	doplňuje	
Petra	Veselá.
	 Do	 Pěkné	 modré	 už	 třetím	 rokem	
jezdí	vlakem	Jirka.	V	létě	tam	zahrad-
ničí,	 v	 zimě	 tvoří	 v	 keramické	 dílně.		
„V	 Pěkné	 modré	 si	 připadám	 jako	
doma.	Vyzkoušel	jsem	víc	podobných	
zařízení,	 ale	 už	 bych	 měnit	 nechtěl,“	
hodnotí	službu	Jirka.	
	 Jirka	vystudoval	zahradnickou	ško-
lu,	proto	v	Pěkné	modré	tráví	čas	nej-
raději	na	zahradě.	„Venku	mám	pocit	
volnosti,	na	zahradě	pracuju	 rád.	Na-
opak	na	tvořivé	činnosti	a	do	kuchyně	
se	 moc	 nehrnu,“	 říká	 uživatel	 Pěkné	

modré	 a	 dodává,	 že	
kromě	 práce	 na	 za-
hradě	se	v	Doubravici	
naučil	 hlavně	 komu-
nikovat	s	lidmi.	
	 Další	 z	 činností,	
které	si	lidé	v	sociálně	
terapeutických	 díl-
nách	 mohou	 vyzkou-
šet,	je	práce	v	kuchy-
ni,	 v	 šicí,	 keramické		
a	 tvořivé	 dílně	 a	 při	
údržbě	 areálu.	 „Kaž-
dého	baví	něco	jiného	
a	každý	zvládne	práci	
jinak.	 Někteří	 klienti	 potřebují	 trva-	
lou	 asistenci	 pracovníka,	 někteří	 do-
hled	a	jiným	stačí	práci	jen	vysvětlit,“	
doplňuje	Petra	Veselá.	
	 Hlavní	 pracovní	 činnosti	 v	 Pěkné	
modré	 trvají	 dopoledne.	 Odpoledne	
se	 obvykle	 klientům	 věnuje	 psycho-
ložka	nebo	pracovníci	s	kognitivními	
hrami	zaměřenými	na	trénink	paměti	

a	 pozornosti.	 „Pokud	 si	 ale	 někdo	
chce	 dodělat	 výrobek	 nebo	 si	 odpo-	
činout,	 samozřejmě	 může.	 Pro	 naše	
klienty	je	důležité	je	i	sdílení,	 jak	se	
jim	v	činnosti	daří,“	dodává	vedoucí	
zařízení.

Text: Mgr. Vladěna Jarůšková
Foto: archiv Oblastní charity Blansko

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se blíží
Kandidáti za KDU-ČSL okres Blansko

10.	 Ing.	František	Hasoň,	1.	místostarosta	města	Blanska

17.	 Mgr.	Dagmar	Hamalová,	muzejní	pracovnice,	
	 zastupitelka	města	Boskovice

20.	 Mgr.	František	Boček,	živnostník,	
	 nemocniční	kaplan,	člen	rady	města	Letovice

29.	 Mgr.	František	Ostrý,	Ph.D.,	
	 učitel,	sbormistr,	
	 zastupitel	obce	Rozseč	
	 nad	Kunštátem

40.	 Ing.	Michal	Škvařil,	
	 živnostník	Synalov

69.	 Ing.	Jaromíra	Vítková,	
	 senátorka,	zastupitelka	
	 města	Boskovice

FRANTIŠEK HASOŇ – lídr za okres Blansko
	 „Jen	málokterý	kout	naší	vlasti	je	tak	milý,	maleb-	
ný	 a	 líbivý	 jako	 je	 Jižní	 Morava.	 Jsem	 přesvědčen,		
že	je	naší	povinností	dílo	minulých	generací	a	praco-	
vitosti	 našich	 předků	 zvelebovat	 a	 rozvíjet,	 abychom		
je	mohli	se	ctí	předat	generacím	budoucím.	To	se	týká	
jak	přírody,	 tak	zemědělství	a	průmyslu,	 tradic	 spol-	
kových,	 světských	 i	 církevních	 a	 veškerých	 pamá-	
tek.“

JAROMÍRA VÍTKOVÁ – senátorka
	 „Jako	 zastupitelka	 Jihomoravského	 kraje	 působím	
již	 8	 let.	 Zkušenosti	 z	 krajské	 a	 zejména	 také	 z	 ko-	
munální	politiky	využívám	 i	 jako	 senátorka.	Každo-
denně	 komunikuji	 s	 občany	 mého	 obvodu	 Blansko		
a	 jsem	 připravena	 sdílet	 své	 zkušenosti	 s	 budoucími	
zastupiteli,	 proto	 podporuji	 kandidátku	 KDU-ČSL		
z	69.	místa.“

Zadavatel/Zpracovatel: KDU-ČSL Ing. Jaromíra Vítková
Zahájení kampaně 
v Boskovicích

Ing. František Hasoň
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PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l prostory po bývalé diskotéce l celková výměra 170 m2

l samostatný vchod z ul. Svitavské
l nájem 21.500 Kč/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
l vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400

Loni se v Blansku vytřídilo skoro 1 500 tun
odpadů, město za to získalo 2,3 milionu korun

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

FARMÁŘSKÉ TRHY
KAŽDÝ LICHÝ ČTVRTEK

24. 9. / 8. 10. / 22. 10. 
od 8 –16 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

N A Š I 
PA R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

TA N E Č N Í 
PRO STUDENTY 

STŘEDNÍCH ŠKOL

1. 10.  od 17 h
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

THE PEOPLE 
VZPOMÍNKA NA 

KARLA GOTTA 
a ČESKOU PÍSNIČKU
18. 10. v 17 h

D Ě L N I C K Ý D Ů M B L A N S KO

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

přijme do pracovního poměru:

pracovníka v sociálních službách 
pro přímou obslužnou péči

Požadované kvalifikační předpoklady: 
absolvování akreditovaného kurzu (možno až po nástupu) 

nebo osvědčení pečovatel/ka

Mzda: 25.550 – 27.050 Kč
Benefity: příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP, 

dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, firemní akce, 
příjemné pracovní prostředí

Předpoklady a dovednosti: základy práce s PC, 
psychická stabilita, empatie, komunikace, odpovědnost.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu:

Jana Štolpová – personalistka 
e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz, 

tel. 516 412 358
SENIOR centrum Blansko, p. o. 

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

	 Obyvatelé	Blanska	více	třídí	odpad.	
V	 kontejnerech	 na	 území	 města	 kon-	
čí	 stále	 větší	 množství	 plastů,	 papíru		
i	skla.	Roste	také	odměna,	kterou	měs-
to	za	tříděný	odpad	každoročně	získá-
vá	od	společnosti	EKO-KOM.
	 Poslední	 čísla	 jsou	 jasná.	 Na	 území	
města	se	ve	druhém	kvartálu	 letošního	
roku	vytřídilo	bezmála	397	tun	odpadů.	
V	meziročním	srovnání	je	to	asi	o	čtyři	
tuny	více.	Ze	systému	EKO-KOM,	který	
se	 zabývá	 tříděním,	 recyklací	 a	 využi-	
tím	obalového	odpadu,	díky	tomu	měs-	
to	získalo	ve	 stejném	období	minulého	
roku	přes	571	tisíc	korun.	Letos	to	jen	za	
první	pololetí	bylo	664	tisíc	korun.	Do-
hromady	Blansko	 loni	od	EKO-KOMu	
získalo	víc	než	2,3	milionu	korun,	platba	
putovala	 za	 celkem	 1	 500	 tun	 odpadů,	
které	se	na	území	města	za	celý	loňský	
rok	vytřídily.
	 „Obyvatelé	města	třídí	stále	více	od-	
padu.	 Minulý	 rok	 jsme	 zavedli	 nový	
systém,	protože	některá	separační	mís-
ta	byla	často	přeplněná.	Nově	se	vyvá-
žejí	dvakrát	týdně.	Jedná	se	o	třiadvacet	
míst,“	 uvedl	 Pavel	 Viktorin	 z	 odboru	
správy	a	rozvoje	města.
	 V	ulicích	Blanska	a	v	místních	čás-
tech	je	nyní	111	separačních	míst.	Na	
nich	mají	obyvatelé	k	dispozici	dohro-
mady	481	kontejnerů,	do	kterých	mo-
hou	ukládat	papír,	sklo,	plasty.

	 „Kapacita	separačních	míst	i	z	hle-
diska	 množství	 kontejnerů	 odpovídá	
velikosti	města	a	měnit	se	příliš	nebu-
de.	Spíš	se	budeme	zamýšlet	nad	typy	
kontejnerů.	Nyní	jsou	standardní	kon-
tejnery	s	horním	výsypem,	do	budouc-
na	 přicházejí	 v	 úvahu	 kontejnery	 se	
spodním	výsypem,	protože	mají	vyšší	
kapacitu,	nebo	podzemní	kontejnery,“	
dodal	Viktorin.

Ve městě se třídí i bioodpad
	 Třídit	mohou	lidé	v	Blansku	také	bio-
logicky	rozložitelný	odpad.	V	centrální	
části	města	 funguje	pravidelný	pytlový	
svoz.	 Na	 sídlištích	 Písečná,	 Zborovce		
a	 Sever	 a	 také	 v	 zahrádkářských	 loka-	
litách	jsou	navíc	rozmístěny	hnědé	vel-
kokapacitní	kontejnery,	kam	mohou	lidé	
bioodpad	ukládat.
	 Obyvatelé	 místních	 částí	 si	 letos	 na	
jaře	mohli	vyzvednout	hnědé	240	litrové	
sběrné	 nádoby.	 Díky	 dotaci,	 kterou	 se	
městu	podařilo	získat,	domácnosti	kon-
tejnery	na	bioodpad	získaly	zdarma.
	 „Město	z	dotace	pořídilo	tisíc	kon-
tejnerů	a	většinu	z	nich	už	si	 lidé	vy-
zvedli.	Pár	nádob	ale	ještě	zbývá,	tak-
že	pokud	mají	obyvatelé	místních	částí	
zájem,	 mohou	 se	 ozvat	 na	 telefonní	
číslo	725	116	563	a	kontejnery	jim	po-
skytneme,“	uvedl	Pavel	Viktorin	z	od-
boru	správy	a	rozvoje	města.

Hnědé	sběrné	nádoby	o	objemu	240	lit-	
rů	by	mohli	příští	 rok	dostat	bezplatně	
také	obyvatelé	v	centrální	části	Blanska.	
„V	současnosti	máme	požádáno	o	dota-	
ci	na	další	sběrné	nádoby	na	bioodpad.	
V	 případě,	 že	 město	 se	 žádostí	 uspěje,	
hnědé	kontejnery	by	zdarma	získali	také	
obyvatelé	rodinných	domů	i	v	centrální	
části	města,“	dodal	Viktorin.
	 Obyvatelé	Blanska	ale	mají	ještě	další	
možnosti,	kam	ukládat	biologicky	rozlo-
žitelný	odpad.	Materiál	ze	zahrádek	i	do-

mácností	přijímají	oba	sběrné	dvory	Na	
Brankách	 a	 u	 Horní	 Lhoty.	 Bioodpad		
lze	odvézt	také	na	městskou	kompostár-
nu.	Občané	Blanska,	kteří	mají	uhraze-	
ný	 poplatek	 za	 komunální	 odpad,	 si	 za	
takto	 dovezený	 vytříděný	 materiál	 mo-
hou	z	kompostárny	zdarma	odvézt	stejný	
objem	již	zpracovaného	kompostu.	Zají-
mavostí	 je,	 že	 Blanenský	 kompost	 nese	
chráněné	 označení	 Moravský	 kras	 re-	
gionální	produkt.	 Text: Michal Záboj

Foto: archiv města Blanska

Kontejnery na bioodpad pro městskou část Obůrka
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Divadlo Radost zahajuje osmou dekádu 
své profesionální činnosti 

13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu

SEŘIZOVAČ

NÁSTROJAŘ

příplatek za směnnost

bonus za produktivitu

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

NÁSTUPNÍ MZDA

až 37 500 Kč + 30 000 Kčnáborový příspěvek

NÁSTUPNÍ MZDA

až 36 500 Kč
+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

	 V	pondělí	17.	srpna	začala	71.	divadelní	sezóna.	Do	nové	sezóny	vstupuje	
divadlo	 s	 novým	 ředitelem.	 Po	 květnovém	 výběrovém	 řízení	 se	 jím	 stal		
Mgr.	 Pavel	 Hubička	 Ph.D.	 (*	 1966),	 absolvent	 mj.	 Střední	 uměleckoprů-	
myslové	školy	v	Praze	a	Katedry	alternativního	divadla	DAMU	–	obor	scé-
nografie.	Jako	scénograf	pracoval	mj.	v	Naivním	divadle	Liberec,	v	domá-
cích	 i	 zahraničních	divadlech,	převážně	na	divadelních	 scénách	v	Polsku,		
v	 ČR,	 ale	 i	 ve	 Švédsku,	 Estonsku,	 Maarsku	 atd.	 Na	 svém	 kontě	 má	 cca		
170	scénografických	prací.	Jeho	jméno	ostatně	není	neznámé	i	v	souvislosti	
s	Divadlem	Radost.	Připomínáme	např.	inscenace	Málinka,	bobr	a	král	na	
střeše	(2002),	Tři	pohádky	pro	rošáky	(2011),	Kytice	(2012),	Kouzelná	flétna	
(2014),	Zlatovláska	(2019).
	 Kromě	 víc,	 než	 dvacítky	 inscenací,	 které	 jsou	 na	 repertoáru	 divadla		
(a	 nabízejí	 divadelní	 zážitek	 široké	 divácké	 obci	 prakticky	 bez	 omezení	
věku),	uvede	Divadlo	Radost	ještě	do	konce	letošního	roku	dvě	novinky.	
	 KRÁSKA	A	ZVÍŘE	 je	prastarý	příběh,	magická	pohádka	o	obětavosti		
a	 lásce,	 která	 svou	 silou	 osvobozuje	 a	 „polidšuje“.	 Scénář	 pro	 inscenaci		
připravili	 Pavel	 Trtílek	 a	 Marek	 Zákostelecký.	 (První	 jmenovaný	 je	 dra-	
maturg	 Divadla	 Radost,	 druhý	 zároveň	 režisérem	 i	 výtvarníkem	 inscena-	
ce.)	Autorem	scénické	hudby	je	Vítězslav	Šrámek,	premiéra	je	23.	října	2020	
v	18	hodin.
	 Komorní	 hru	 (bude	 uváděná	 na	 Malé	 scéně	 pro	 děti	 od	 tří	 let)	 BRAT-	
ŘÍČCI	SVATÉHO		FRANTIŠKA		napsala	polská	autorka	Marta	Guśniowska,	

smutné		a	učit	je	dívat	se	na	svět	s	nadějí.	Světová	premiéra	hry	byla	v	pol-	
ském	Teatrze	Lalek	v	Opole.	Inscenační	tým	tvoří	režisér	Jacek	Poplawski,		
výtvarník	Pavel	Hubička	a	autor	scénické	hudby	Pavel	Helebrand.
	 „Do	 nové	 sezóny	 vstupujeme	 společně	 po	 dlouhé,	 pracovní	 a	 tvůrčí		
přestávce,	 vynucené	působením	coronaviru.	Pandemie	není	 ještě	 ani	 zda-	
leka	 zažehnána	 a	 spolu	 s	 ní	 i	 všechna	 rizika,	 z	 vnější	 ohrožující	 chod		
našeho	 divadla.	 Rád	 bych	 ale,	 abychom	 se	 při	 kreativní	 práci,	 která	 nás		
čeká,	 pokusili	 o	 změnu	 perspektivy	 nazírání	 a	 obrátili	 naši	 pozornost		
od	 prostorů	 vnějších	 směrem	 k	 vnitřním.	 Témata	 obou	 příštích	 inscenací	
ostatně	o	vnitřních	světech	a	obrazech	pojednávají.	Bude	mne	těšit,	pokud		
se	 nám	 společně	 podaří	 postupně	 nalézat	 dialog	 s	 naším	 dětským	 publi-	
kem	právě	v	 rovině	mnohdy	složitě	uchopitelných	vnitřních	obrazů,	 jimiž		
je	 bohatý	 právě	 dětský	 svět.	 Kontakt	 se	 světem	 vnitřních	 metaforických		
obrazů		a	hledání	způsobu	jejich	prezentace	na	scéně	nám	i	našemu	dětské-
mu	 diváku	 snad	 pomohou	 v	 lepším	 chápání	 světa	 vnějšího“	 dodal	 Pavel		
Hubička.		

Text: Petr Jančařík

která	 nechává	 Fran-
tiška	z	Assisi	putovat	
světem,	 potkávat	 li-	
di	i	zvířátka,	usmiřo-
vat	jejich	spory,	těšit	

CHCETE INZEROVAT? VOLEJTE 606 931 795
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LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	SOUSTRUŽNÍK CNC 	MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
	TECHNIK  	FRÉZAŘ
 PROGRAMÁTOR  -HORIZONTKÁŘ
 SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz Kontakt: 607 537 658 http://www.bkblansko.cz

Basketbalov˘ klub Blansko, z.s.

Tréninky se konají ve sportovní
hale na Údolní ulici.

Úter˘      od 15.00 do 16.30
âtvrtek   od 15.00 do 16.30

zahájí v záfií tréninky pro zaãáteãnice 
roãníkÛ 2010, 2011, 2012, 2013 a 201  . 4

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!

Harmonizace životní cesty
Procházíte životní změnou 

nebo naopak změna nepřichází a vy nevíte, jak dál?
V rámci osobního koučinku vám nabízím 

pomocnou ruku a vedení.

MGR. MILENA ŘEHOŘOVÁ, PH.D.
+420  607  117 394

WWW.MILENAREHOROVA.CZ
NÁM. 9. KVĚTNA 15, BOSKOVICE
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Arboretum Šmelcovna Boskovice
	 Každý	rok	je	podzim	v	Arboretu	Šmelcovna	bohatý	nejen	na	syté	barvy	
porostů,	 ale	 také	 na	 početné	 akce	 pro	 všechny	 příznivce	 tohoto	 krásného	
areálu.	Majitele	arboreta	pana	Mariana	Janků	jsem	se	zeptal:

 Pane Janků, jak moc ovlivnila letošní koronavirová krize provoz v arboretu 
a jeho ekonomickou situaci?
	 Co	 se	 týká	 návštěvnosti	 jak	 samotného	 arboreta,	 tak	 i	 zájmu	 o	 nákupy		
v	naší	prodejně,	k	velkému	propadu	nedošlo,	spíše	naopak.	Omezení	měla	
více	vliv	na	konání	akcí,	které	jsme	měli	v	plánu,	ale	museli	jsme	je	rušit.	
Bylo	to	například	Pomlázkování,	Pálení	čarodějnic,	Den	dětí	a	také	pláno-	
vané	hudební	akce.	Teprve	v	červnu	jsme	uspořádali	hudební	večer	se	sku-
pinou	Karlovy	Hračky.	
	 Ohledně	ekonomiky	je	třeba	vědět,	že	budování,	údržba	a	provoz	celého	
areálu	je	plně	hrazen	z	naší	školkařské	produkce,	ze	zisků	prodejny	a	z	reali-
zace	sadovnických	úprav,	které	nabízíme.	Nejsme	příjemci	žádných	dotací	
ani	finanční	podpory	města	a	samotný	počet	návštěvníků	areálu	nemá	pod-
statný	vliv	na	naše	příjmy;	vstupné	do	arboreta	a	na	námi	pořádané	akce	je	
dobrovolné.

 Které z plánovaných podzimních akcí se uskuteční?
	 Dýňování,	které	bylo	plánováno	na	10.	října	jsme	vzhledem	k	nejistému	
vývoji	koronavirové	krize	zrušili.	Jako	náhradu	budeme	nabízet	po	celý	říjen	
(nebo	do	vyprodání	zásob)	v	naší	prodejně	Zahradního	centra	dýně	z	vlastní	
produkce	 a	 po	 dohodě	 s	 Radničním	 pivovarem	 v	 Jihlavě	 dovezeme	 také		
jejich	speciální	dýňové	pivo.
	 Výstava	ovoce	a	okrasných	rostlin	se	bude	konat	od	pátku	16.	do	neděle	
18.	 října,	 v	 areálu	 na	 Dvou	 dvorech,	 vždy	 od	 9	 do	 17	 hodin.	 Vzhledem		
k	 celkové	 epidemiologické	 situaci	 jsme	 se	 rozhodli	 letos	 vypustit	 slav-	
nostní	zahájení,	které	bývá	spojeno	s	oslavou	Dne	seniorů	a	výstava	bude	

ukončena	 již	 v	 neděli.	 Exkurze	 školních	
skupin	 je	 po	 dohodě	 možná	 v	 pátek	 do-	
poledne.	

 Můžete jmenovat hlavní vystavovatele?
	 Společně	s	námi	budou	ovocnářské	pro-
dukty	 vystavovat	 významné	 společnosti		
z	okolí,	jako	ÚKZÚZ	zkušební	stanice	Ly-
sice,	ZEAS	Lysice	a.s.,	Agrospol	a.d.	Kníni-
ce,	VOS	zemědělců,	a.s.	Velké	Opatovice.	
Se	svými	výpěstky	nebudou	chybět	členo-	
vé	místní	organizace	Svazu	zahrádkářů,	členové	kroužku	mladých	zahrádká-	
řů,	žáci	VOŠ	a	SŠ	na	ulici	Hybešova	obor	zahradník	a	další	drobní	pěstitelé.		
S	vystavovateli	zahradní	techniky	zatím	jejich	účast	projednáváme.
	 Po	celou	dobu	výstavy	bude	zajištěno	občerstvení,	včetně	prodeje	jab-	
lečného	moštu.	Děti	mohou	využít	nejen	instalované	herní	prvky,	ale	také		
s	 rodiči	 navštívit	 náš	 zoo	 koutek	 s	 prohlídkou	 arboreta.	 K	 výstavě	 ne-	
odmyslitelně	 patří	 zahájení	 prodeje	 prostokořenných	 ovocných	 stromků		
a	keřů	v	širokém	sortimentu,	které	 lze	zakoupit	v	naší	prodejně	Zahrad-	
ního	centra.

 Sezonu většinou zakončují Dny adventní vazby, plánujete je i letos?
	 Ano,	 v	 plánu	 je	 máme	 a	 to	 pouze	 v	 sobotu	 21.	 listopadu,	 tedy	 jeden		
den.	 Ovšem	 realizace	 bude	 závislá	 na	 tom,	 jak	 se	 bude	 epidemiologická		
situace	vyvíjet	a	jaká	omezující	opatření	budou	v	tu	dobu	platná.
	 Aktuální	informace	o	konání	akcí	a	provozu	celého	arboreta	lze	získat	na	
telefonu	737	475	290,	nebo	emailem	na	adrese	arboretum@smelcovna.cz.	Více	
informací	je	také	na	naší	webové	prezentaci	na	adrese	www.smelcovna.cz.
	 Pane	Janků,	děkuji	za	rozhovor.	 Petr Hanáček
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Čistírny odpadních vod a možnosti pro obce 

NÁŠ SORTIMENT OBOHACEN 
O NABÍDKU PRODUKTŮ NA PODPORU 

IMUNITY PRO KAŽDÉHO

ITAB Shop Concept CZ
Mezinárodní společnost zabývající se 
návrhem, konstrukcí, výrobou 
a dodávkami vybavení obchodů.

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY DO TÝMU!

SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
SKLADNÍK
OBSLUHA CNC STROJŮ
PRACOVNÍK MONTÁŽE 
POKLADNÍCH BOXŮ

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

	 Senátorka	 Jaromíra	 Vítková	 a	 sta-
rosta	 města	 Boskovice	 Jaroslav	 Do-
hnálek	 uspořádali	 seminář	 k	 proble-
matice	čistíren	odpadních	vod	(ČOV)	
určený	 zejména	 pro	 obce	 a	 projek-	
tanty.	 O	 seminář,	 který	 se	 uskutečnil	
19.	srpna	2020	v	Boskovicích,	byl	vel-
ký	 zájem.	 Svědčí	 o	 tom	 plný	 sál	 Zá-
meckého	 skleníku,	 kde	 se	 sešlo	 více	
jak	šedesát	posluchačů.		
	 Ředitel	 Státního	 fondu	 životního	
prostředí	Petr	Valdman	společně	s	ko-
legy	 představil	 dotace	 na	 čištění	 od-
padních	 vod	 a	 pitnou	 vodu.	 Preferují	
se	centrální	čistírny,	případně	sdílené	
pro	 více	 obcí.	 Pokud	 nejsou	 vhodné	
podmínky	v	dané	obci,	jsou	alternati-

vy	 typu	 kořenové	 čistírny,	 domovní	
čistírny	a	jejich	soustavy.	Nyní	je	vy-
psána	výzva	3/2020	na	projektové	pří-
pravy	 budoucích	 investičních	 záměrů	
na	dodávky	a	úpravy	pitné	vody,	 kde	
příjem	žádostí	začíná	1.	9.	2020.	Byly	
představeny	i	vyhlídky	programového	
období	2021–2027.
	 Dále	Pavel	Punčochář	ze	sekce	vod-
ního	hospodářství	Ministerstva	země-
dělství	 představil	 aktuální	 výzvy	 za	
tento	rezort.	Nyní	se	připravuje	výzva,	
která	by	měla	být	spuštěna	příští	rok.	
Podmínky	 by	 měly	 být	 totožné	 jako		
v	 poslední	 výzvě,	 proto	 se	 starostové		
a	 projektanti	 mohou	 již	 nyní	 připra-	
vovat.	 Přítomní	 zástupci	 Jihomorav-

Dovoluje me si Vás pozvat na 26. DRAKIÁDU „DRAKIÁDNÍHO KLUBU ČERNÁ HORA“
která se koná 26. 9. 2020 (sobota)  Vstupné dobrovolné
na letišti v Bořitově (GPS 49°26‘3.100“N 16°35‘32.933“E) na jeho horním konci
Na drakiádu v Bořitově se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době 
jedna z mála drakiád, kde můžete vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit!
Program: 12:00–12:15 zahájení drakiády, letání s draky
 12:15–14:00 registrace soutěžících a předvedení draků do všech soutěží, ukázky létání s akrobatickými draky 
 14:00–17:00 „Soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka“  (Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích)
  „Velká soutěž v ovládání dvoulaných akrobatických draků“ – soutěž je určena hlavně pro začátečníky 
  „Freestyle létání akrobatických draků“ – soutěž je určena již spíše pro pokročilejší letce. 
  Po celou dobu občerstvení a možná opět tombola o zajímavé ceny     V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena   
  Podle předpisu musejí všichni při pouštění draků používat nejdelší lanka/šňůry 100 m      Parkování je možné také po pravé straně příjezdové komunikace   

ského	kraje,	České	inspekce	životního	
prostředí,	Povodí	Moravy	a	Vodáren-
ské	a.s.	reagovali	na	konkrétní	dotazy	
jednotlivých	starostů.	
	 „Apelovala	 jsem	 na	 zvýšení	 dotací		
v	oblasti	vodního	hospodářství	pro	obce.	
Malé	 obce	 často	 s	 ohledem	 na	 terén		
mají	 ztížené	 podmínky	 pro	 řešení	 li-	
kvidace	odpadních	vod.	 Investice	 i	po-	
řízení	projektů	jsou	velmi	finančně	ná-
ročné.	 Zástupci	 obcí	 vyjádřili	 nespo-	
kojenost	 i	 s	pomalou	aktualizací	Plánu	
rozvoje	 vodovodů	 a	 kanalizací	 území	
krajů	ČR	(PRVKÚK).	Pokud	mají	obce	
připravený	 záměr,	 mohou	 konzultovat		
s	odpovědnými	pracovníky	SFŽP	i	MZe.	
Jsem	ráda,	že	přítomní	zástupci	jsou	na-

kloněni	 obcím	 pomáhat	 a	 řešit	 jejich	
problémové	situace.	Věřím,	že	k	uvede-
nému	budeme	ještě	dále	se	starosty	jed-
nat,“	zakončila	senátorka	Vítková.	

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv J. Vítkové
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	 Jsem	alkoholik,	nebo	alkoholička	X.	Y.	
Je	 úplně	 jedno,	 kolik	 je	 mně	 roků,	 ja-	
kého	 jsem	 vyznání,	 nebo	 že	 jsem	 bez		
vyznání.	Je	úplně	jedno,	jestli	jsem	bez-
domovec,	člověk	s	kriminální	minulostí,	
bez	 peněz	 a	 nemám	 ani	 kde	 žít;	 nebo	
jsem	manažer,	ředitel,	vysoce	postavená	
osobnost,	mám	rodinu,	chatu,	auto,	atd.	
Nezáleží	 ani	 na	 mém	 věku	 a	 dokonce		
ani	na	tom,	kolik	jsem	toho	alkoholu	vy-
pil,	a	jestli	jsem	byl	už	na	nějakém	léčení	
ambulantním,	nebo	ústavním.	Jakoby	už	
nezáleželo	 vůbec	 na	 ničem,	 jakoby	 už	
všechno	bylo	pryč	–	marný	a	zbytečný.	
Vlastně	mně	záleží	už	 jen	na	 tom	 jedi-
ným	–	přestat	pít.
	 Chodím	 na	 skupinu	 Anonymních		
alkoholiků	PROMĚNA,	která	v	Blansku	
oslaví	10	let	svého	trvání.	Přiznám	se,	že	
poprvé	jsem	tam	došel	s	velkým	strachem	
a	přímo	hrůzou.	Co	všechno	tam	budou	
po	mně	chtít?	Co	všechno	budu	muset	dě-
lat	a	kolik	peněz	mě	to	bude	stát?	Asi	to	
bude	nějaká	nová	sekta,	prý	se	tam	dokon-
ce	modlí	k	Bohu!	A	samotný	Blansko	je	
malý	město,	to	se	určitě	brzo	rozkřikne	–	
stojí	mně	ta	ostuda	za	to?	Fakt	jsem	měl	
jen	 mrňavou	 špetku	 touhy	 už	 dál	 nepít		
a	na	zádech	několik	těžkých	pytlů	svých	
obav,	strachů	a	pochybností.	Čekal	 jsem	
pár	„starejch,	 smradlavejch	dědků“	 (tak,	
jak	 ty	 alkoholiky	 znám	 od	 Kaflandu,		
Billy,	atd.	Čekal	jsem,	že	se	budu	muset	
učit	zpaměti	nějaký	ty	jejich	tajemný	for-
mulky	a	že	budu	muset	slibovat	a	lhát.

skupina AA PROMĚNA Blansko 
Oblastní charita
Komenského	19
Jirka:	603	170	835
Tomáš:	603	781	471
Dáša:	728	593	840
blansko@aamail.cz
mítinky	každou	středu	od	17:30

skupina AA Svitavy 
Fara ČCE
Poličská	3
Lenka:	608	050	840
Petr:	775	187	155
svitavy@aamail.cz
mítinky	každé	úterý	od	17:30

Důsledky pití bývají katastrofální. Foto: RePo

Svět očima alkoholika
Osobní zpově alkoholika – Největší proměna mého života
V minulosti jsme čtenářům představili skupinu Anonymních alkoholiků, která působí celorepublikově a jejímž cílem je podpořit ty, kteří 
chtějí zpřetrhat své okovy s alkoholem spojené. Dnes zveřejňujeme další ze zpovědí alkoholika, který svoji cestu bez alkoholu již našel.

	 Sám	 nevím,	 co	 se	 to	 se	 mnou	 stalo.	
Ten	 první	 šok	 byl	 hroznej.	 Viděl	 jsem	
tam	úplně	„normální”	lidi,	který	potká-
vám	běžně	na	ulicích.	Mladá	žena,	hezká	
jak	obrázek;	nebo	pán	v	obleku,	který	je	
tuším	ředitelem	a	spousty	dalších	–	kaž-
dej	 z	 jinýho	 soudku.	 Když	 jsem	 slyšel	
jejich	životní	příběhy,	měl	jsem	husí	kůži	
a	vlasy	by	mně	vstávaly	hrůzou	na	hlavě,	
kdybych	už	neplešatěl.	No	a	já?	Já,	který	
jsem	musel	do	sebe	lít	alkohol	po	pár	ho-
dinách,	ve	dne,	v	noci?	Prostě	už	nepi-	
ju!		Nemusím,	nemám	na	ten	chlast	chu.	
A	fakt	nevím,	jak	je	to	možný,	jak	se	to	
stalo	–	netuším,	co	jsem	pro	to	udělal.		Jak		
je	možný,	že	i	v	takovým	srabu,	ve	kterým	
někdy	dnes	žiju,	jsem	docela	klidnej	a	ně-
kdy	dokonce	i	veselej?	Nevím…												
	 Nikdo	po	mně	v	těch	„áčkách”	nic	ne-
chce.	Nikomu	nemusím	skládat	účty.	Ni-
komu	nemusím	nic	slibovat.	Ani	manžel-
ce	–	že	se	už	doopravdy	NIKDY	nenapiju.	
Je	mně	prostě	líp	a	nejen	někdy,	kdy	jde	
všechno	 jak	má;	 ale	 i	 ve	 chvílích	 stresů		
a	napětí.					
	 Letos	 na	 jaře	 jsem	 byl	 na	 jedné	 akci	
AA	–	v	Brně,	v	odmašovně,	neboli	šaš-
kecu,	 oficiálně	 psychiatrické	 nemocnici		
v	Černovicích.	 Jmenuje	se	 to	„Krokáč”,	
oficiálně	Krokový	seminář	AA.	 Jezdím	
dost	často	právě	na	tuto	akci,	protože	je		
to	 blízko	 a	 spoustu	 přítomných	 osobně	
znám.	Takovým	hlavním	tématem	je	pro-
gram	AA	–	12	Kroků.	A	nejsou	zde	něja-
ký	jednotný	chvály,	ale	spíš	hodně	odliš-

ný	názory	a	osobní	zkušenosti	a	hlavně	
životy	 jednotlivých	 účastníků.	 Někteří	
mají	 za	 sebou	 i	 několikanásobný	 pobyt		
v	kriminále	za	své	trestné	činy,	jiní	dlou-
hodobé	pobyty	v	blázincích	 a	diagnózy	
naprosto	nevyléčitelných	a	nebezpečných	
individuí.	 Přesto	 se	 nebojím	 nechat	 své	
doklady	i	peněženku	na	židli	a	jít	se	projít	
o	přestávce	do	parku.	 Je	 to	 totiž	 jen	10		
let,	co	jsem	právě	zde	byl	na	oddělení	č.	4	
a	na	svět	jsem	se	díval	přes	zamřížovaný	
okna.	 Společně	 s	 dalšími	 jsem	 byl	 jen		
nebezpečím	 pro	 společnost	 a	 bez	 vy-	
hlídek	 na	 uzdravení.	 A	 tento	 Krokáč	 si		
ti	 Anonymní	 alkoholici	 nevymysleli	
sami,	vlastně	to	spískala	jedna	zdejší	paní	
primářka.	 Ona	 sama	 vlastně	 pomohla	
vzniku	AA	v	Brně	a	určitě	není	naivní,	
nebo	poblázněná.	Má	totiž	nejen	odborné	
vzdělání,	ale	i	hodně	let	praxe	s	těmi	to-
tálně	odepsanými	závisláky.		
	 A	 tak	 jsem	 se	 s	 tou	 paní	 primářkou	
zase	potkal	tváří	v	tvář.	Měli	jsme	si	co	

říct	 a	 byli	 jsme	oba	 rádi,	 že	 se	vidíme.	
Před	 těmi	 10	 lety	 bych	 pro	 placatku		
rumu	snad	i	někoho	zabil	a	ty	„bílé	pláš-
tě“	 jsem	šíleně	nenáviděl.	Tehdy	se	nás	
báli	 i	 ostatní	 pacienti…	 Bylo	 tam	 letos	
zase	 asi	 200	 alkoholiků,	 několik	 hostů		
a	 ta	paní	primářka,	dnes	už	důchodky-	
ně.	Někteří	z	nás	byli	střízliví	přes	30	let,	
jiní	 jen	 pár	 dní.	 A	 ten	 největší	 potlesk	
nezazněl	 nad	 oslavou	 našich	 úspěchů,		
ale	jako	poděkování	té	nenápadné	paní,	
která	„kdysi	dávno“	jako	paní	primářka	
udělala	něco	riskantního	a	neobvyklého.	
Překonala	 strach	 i	odpor	a	podala	 svou	
ruku	těm	potřebným.
	 Já	 nemám	 pro	 druhé	 žádnou	 radu,	
nebo	 fintu	–	ani	 sám	sobě	 jsem	pora-	
dit	 neuměl.	 Můžu	 jen	 nabídnout	 svůj	
život,	 svoje	 zážitky,	 pocity	 –	 nic	 víc	
vlastně	nemám.	 I	 dnes	 jsem	alkoholi-
kem	a	jen	Bůh	mi	dává	možnost	prožít	
další	dny.

alkoholik X. Y. z Blanska
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Sdílené elektrické koloběžky BOLT

Boskofest – 3. ročník

	 Přední	evropská	přepravní	platforma	Bolt	spustila	v	pátek	14.	srpna	v	Bos-	
kovicích	službu	sdílených	elektrických	koloběžek.	Ty	jsou	po	Olomouci	dru-
hým	českým	městem,	ve	kterém	firma	tuto	službu	nabízí.	Boskovice	se	tímto	
stanou	nejmenším	městem	na	světě,	kde	je	služba	sdílených	elektrických	kolo-
běžek	dostupná.	V	 rámci	 testovacího	provozu	 je	v	ulicích	města	 rozmístěno		
30	koloběžek.	Bolt	bude	v	rámci	testu	vyhodnocovat	poptávku	po	této	službě		

a	případně	bude	připravena	jejich	počet	upravovat.	Městu	touto	službou	nevzni-
kají	žádné	náklady.

	 Bezpečnostní	pokyny:
•	 Pro	jezdce	na	koloběžce	platí	stejné	povinnosti,	jako	pro	cyklisty.
•	 Pohyb	po	chodníku	je	umožněn	za	doprovodu	JEN	osobám	ve	věku	do	10		
	 let.	Všichni	ostatní	musí	jezdit	NA	SILNICI!
•	 Povinnost	do	18	let	věku	za	jízdy	použít	ochrannou	přilbu	schváleného	typu		
	 podle	zvláštního	právního	předpisu	a	mít	ji	nasazenou	a	řádně	připevněnou		
	 na	hlavě.
•	 Jedinec	do	10	let	se	může	pohybovat	bez	dozoru	osoby	starší	15	let	pouze		
	 na	cyklostezce,	na	stezce	pro	cyklisty	a	chodce	a	v	obytné	zóně	po	celé	její		
	 ploše.	Ne	tedy	po	chodníku	nebo	na	silnici!
•	 Pokud	se	jedinec	do	deseti	let	věku	pohybuje	na	silnici,	je	nezbytný	dopro-	
	 vod	osoby	starší	15	let,	sám	může	jet	na	silnici	až	po	dosažení	10	let.
•	 Koloběžka	je	určená	pouze	pro	jed-	
	 nu	osobu.
•	 Koloběžky	parkujte	na	chodníku	tak,		
	 aby	nepřekážely	chodcům,	tj.	vodo-	
	 rovně	s	okrajem	chodníku	nebo	v	mé-		
	 ně	 využívaných	 částech	 chodníku	 	
	 (výklenky,	rohy,	apod.).
	 Pokuty	za	špatné	umístění	koloběžky	
inkasuje	provozovatel	koloběžek,	po-
kuty	 za	 dopravní	 přestupky	 inkasují	
strážníci	městské	policie	nebo	PČR.

Zdroj: MÚ Boskovice
Foto: Monika Šindelková

Zaparkovaná koloběžka v Boskovicích

	 V	sobotu	22.	8.	2020	se	konal	v	areálu	zámecké	zahrady	3.	ročník	hudebního	
festivalu	Boskofest.	Diváci	 si	vychutnali	písničky	skupiny	Slza,	Hany	Zago-	
rové,	Dary	Rolins,	Korla	Gotta	Revival	Morava	nebo	skupiny	Jelen.	Festival	
moderoval	Ondřej	Urban,	který	i	festival	uzavíral	svojí	diskotékou.

Text a foto: Monika Šindelková
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Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří 

v úterý 6. října 2020 od 8:00 do 16:00 hodin 
v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem. 

 

 

 

Akce se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR vyhlašovaného APSS ČR a MPSV 

 

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

	 SENIOR	 centrum	 Blansko,	 pří-
spěvková	organizace,	je	zařízení	pro	
seniory,	 kteří	 potřebují	 celodenní	
péči	 z	 důvodů	 zhoršení	 zdravotního	
stavu	a	svého	pokročilého	věku.	Za-
řízení	 funguje	 v	 Blansku	 již	 osm-	
náctým	 rokem,	 a	 to	 nad	 nemocnicí,	
na	ulici	Pod	Sanatorkou	3.	
	 Poskytují	se	zde	dva	druhy	služeb,		
a	 to	 Domov	 se	 zvláštním	 režimem,	
který	 je	 pro	 seniory	 s	 onemocněním	
Alzheimerovy	 choroby	 či	 jiným	 ty-
pem	 demence,	 a	 Domov	 pro	 seniory	
pečující	 o	 osoby	 se	 sníženou	 sobě-	
stačností	a	potřebností	zajištění	celo-
denní	péče.	Celková	kapacita	zaříze-	
ní	 je	 144	 obyvatel,	 o	 které	 pečují	
pečovatelky,	 zdravotní	 sestry,	 reha-	
bilitační	 sestry	 a	 další	 odborní	 za-
městnanci.	
	 Zařízení	 poskytuje	 velmi	 kvalitní	
služby,	za	které	dostalo	spoustu	oce-
nění,	a	to	jak	v	přímé	péči,	stravová-
ní,	tak	i	ve	zdravotnické	péči.	Kromě	
toho	 dbá	 i	 na	 společenské	 aktivity	
svých	 obyvatel.	 Mezi	 oblíbené	 čin-
nosti	 patří	 práce	 v	 dílnách,	 pečení,	

posezení	u	společného	čtení	a	 různé	
terapie.	 Pořádáme	 oslavy	 narozenin		
a	 výlety	 do	 blízkého	 i	 vzdáleného	
okolí.	Zdejší	senioři	nezahálejí	a	vy-	
užívají	vlastní	 rehabilitaci	 i	překrás-
nou	zahradu	k	procházkám.	Navíc	se	
účastní	 turnajů	 v	 pétanque	 na	 hřišti		

v	zahradě	i	v	ostatních	domovech	Ji-
homoravského	kraje.
	 V	 rámci	 celorepublikové	 akce	 Tý-
den	sociálních	služeb	pořádá	SENIOR	
centrum	Blansko	den	otevřených	dve-	
ří.	 Ten	 se	 koná	 v	 úterý	 6.	 října	 2020		
v	době	od	8	do	16	hodin.

	 Přijte	 si	 naše	 zařízení	 prohléd-
nout,	 budou	 se	 vám	 rádi	 věnovat		
sociální	 pracovníci,	 kteří	 vás	 pro-	
vedou	 po	 budově	 i	 krásné	 zahradě		
a	zodpoví	případné	otázky.

Za SENIOR centrum Blansko 
tým zaměstnanců

Naši milí výtvarníci, vzhledem k neobvyklému II. pololetí školního roku 2019/2020 
jsme se rozhodli posunout termín odevzdání soutěžních prací do výtvarné soutěže

BLANSKO V ROCE 3020, aneb Jaké to asi bude? 
Dalším z důvodů prodloužení termínu pro odevzdání prací je fakt, že se náš umělecký spolek ART-TEP se rozhodl 

s tímto výtvarným tématem připojit k akci Zažít Blansko jinak, která se uskuteční 12. září 2020. 
Sledujte nás, budeme vás o všem informovat 

Nový termín odevzdání soutěžních prací je stanovený na 15. října 2020.
Pro zájemce o umělecké vzdělávání otvíráme jako každý rok pro nejmenší 4 a 5 leté děti syntetický obor 

(brána do světa umění), výtvarné a keramické dílny a také taneční kurzy. Vše pro děti, mládež ale i dospělé a seniory.

u m ě l e c k é c e n t r u m sponzor a spoluorganizátor akce:
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Hnědým uhlím budou domácnosti topit i po roce 2022
Od 1. 9. 2022 začnou platit podmínky umožňující topit tuhými palivy pouze v kotlích splňu-
jících nařízení Evropské komise č. 2015/1189, které stanoví požadavky na ekodesign kotlů 
v oblasti účinnosti a emisí. Topit uhlím tedy bude možné jen v moderních kotlích splňujících 
třídu 3-5 jmenovitého výkonu a emisí dle normy ČSN. Toto opatření nepředstavuje v žádném 
případě konec spalování hnědého uhlí. Severočeské doly a.s. disponují dostatečnými zásoba-
mi kvalitního nízkosirnatého uhlí, ale také perspektivou jeho těžby minimálně do roku 2040.  

Jak bude vypadat situace s topením v kotlích  
na tuhá paliva po roce 2022?
Cílem legislativy není omezovat spalování uhlí, ale ukončit veškerý provoz kotlů třídy 1 a 2, 
bez ohledu na to, jestli v nich lidé topí dřevem nebo uhlím. Do konce roku 2019 si jednotlivé 
státy EU mohly upravovat podmínky prodeje samy. Od 1. 1. 2020 platí nová směrnice, která je 
závazná pro všechny členské státy bez výjimek. Jedná se o tzv. ekodesign – nejpřísnější verze 
pravidel prodeje kotlů. Modely, které ekodesign splňují, se mohou prodávat dále. Kotle nespl-
ňující tyto přísné požadavky musejí být staženy z trhu. Ale například firma BENEKOV už v roce 
2015 uvedla na trh první český automatický kotel na uhlí splňující ekodesign s účinností až 
90 %, který patří k nejvíce prodávaným kotlům v ČR. 

Jaké kotle bude možné pořídit po roce 2022?
Podle normy ČSN EN 3035:2012 se kotle dělí do tříd 1–5, dle jejich účinnosti a emisí. Parametry 
kotlů jsou měřeny při 100 % a 30 % jmenovitém výkonu a dle dosažených měřených výkonů je 
kotel zařazen do příslušné kategorie. V současné době je zakázán prodej kotlů třídy 1 a 2 a od 
1. 9. 2022 se tyto kotle nebudou smět provozovat. Kdo to poruší, se vystavuje riziku opakované 
pokuty až 50 tis. korun. Stát dal majitelům těchto kotlů vykazujících negativní vliv na životní prostředí lhůtu 10 let, aby je nahradili modernějšími a ekologič-
tějšími zařízeními. Proto vznikly kotlíkové dotace, které rozdělí více než 10 miliard na výměny zdrojů tepla v domácnostech.
Od roku 2017 platí povinnost nechat u všech kotlů na tuhá paliva jednou za tři roky provést odbornou kontrolu. Od roku 2020 kontrolující servisní firma zaevi-
duje výsledek do centrálního registru ISPOP. Příslušní úředníci tak nemusí domácnosti osobně navštěvovat a zjišťovat, v čem topí. Stačí nahlédnout do registru 
ISPOP. Také v tomto případě platí, že ten, kdo nebude mít včas provedenou kontrolu, riskuje opakovanou pokutu až 20 tis. korun. 
Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka budeme v ČR uhlí potřebovat, dokud nebudou rozšířeny kapacity jaderných elektráren o další 
bloky. Využívání kvalitního bílinského nískosirnatého uhlí je zakotveno ve strategickém dokumentu ČR v oblasti energetiky – Aktualizované státní energetické 
koncepci. Kvalita a cenová dostupnost tuzemského energetického paliva znamená další perspektivní uplatnění bílinského uhlí, a to minimálně až k horizontu 
roku 2040. 

Závod Poháru Drahanské vrchoviny v Boskovicích

Nové aktivity Služeb 
Boskovice, s.r.o. 

	 Předposlední	 prázdninovou	 sobotu	 hostil	 Sportpark		
v	Boskovicích	třetí	závod	Poháru	Drahanské	vrchoviny	
roku	 2020.	 Tyto	 populární	 závody	 horských	 kol	 byly		
redukovány	 kvůli	 situaci	 s	 koronavirem;	 letošní	 první	
závod	se	jel	na	Benešově	až	v	polovině	července.	
	 Pohár	 MTB	 „Vrchovina“	 se	 prezentuje	 jako	 závody	
horských	kol	pro	všechny.	Rozsah	18	kategorií,	ve	kte-
rých	se	závodí,	zahrnuje	opravdu	všechny	věkové	a	vý-
konnostní	skupiny;	od	nejmenších	závodníků	na	odráže-
dlech	až	po	Masters	50	let	a	výše.	
	 Patronkou	závodu	v	Boskovicích	byla	senátorka	Ing.	Ja-
romíra	Vítková,	která	se	společně	s	místostarostou	Ing.	Lu-
kášem	Holíkem	účastnila	předávání	cen	vítězům.	
	 Více	 informací	 a	 výsledkovou	 listinu	 všech	 kate-	
gorií	 nabízí	 webová	 prezentace	 závodu	 na	 adrese		
www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

Text: Petr Hanáček
Foto: Ivo Legner

	 Služby	Boskovice,	s.r.o.	zakoupily	
spinningová	kola	a	veškeré	vybavení,	
potřebné	 k	 provozování	 spinningu		
v	budově	 lázní.	Vedení	Služeb	Bos-
kovice,	s.	r.	o.	se	dohodlo	s	většinou	
stávajících	lektorů	a	uzavřelo	s	nimi	
dohody	o	provedení	práce.	
	 Ceník	 spinningu:	Dospělý	85	Kč,	

mládež,	studenti,	senioři	70	Kč.	1	ho-
dina	 spinningu	 +	 1	 hodina	 lázní	 =	
relax	zdarma.
	 Další	 novou	 činností	 Služeb	 je	
práce	 s	 infrasetem,	což	 je	 zařízení,	
které	 dokáže	 opravovat	 výtluky	 na	
silnicích.	 Cena	 za	 opravu	 1	 m2	 je	
650	Kč	bez	DPH.

Úspěch atletky z Blanska
	Dne	25.	8.	2020	proběhlo	Akade-
mické	mistrovství	České	republiky	
v	 atletice	 a	 Martina	 Hlaváčková	
skončila	na	krásném	čtvrtém	místě	
v	trojskoku.	

Text: Milan Bezdíček
Foto: archiv ASK Blansko

Martina Hlaváčková

CHCETE 
INZEROVAT?

VOLEJTE 
606 931 795
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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

  23. 9. – RADŮZA S KAPELOU
  24. 9. – ÚSMĚVY 
  ZDEŇKA TROŠKY
14. 10. – SEXEM KE ŠTĚSTÍ
  (Kratina, Hudečková aj.)

31. 10. – PAVEL NOVÝ
  S VÁMI MĚ BAVÍ SVĚT

BOWLING BLANSKO INFORMUJE

Lucie Hrazdírová s rodiči (trenéry) 

	 Po	delší	pauze	přináším	zprávy	z	bowlingu	v	Blansku.	Díky	koronaviru		
se	 soutěže	 přesunuly	 na	 prázdninové	 měsíce,	 tak	 aspoň	 děti	 měly	 nějaké		

Poháry zůstaly v Boskovicích
	 Do	letošního	ročníku	turnaje	smí-
šených	 párů	 v	 beach	 volejbale	 na	
koupališti	 Červenka	 konaného	 13.	
srpna	 se	 přihlásilo	 devět	 párů.	 Po	
dopoledních	zápasech	ve	skupinách	
se	odpoledne	bojovalo	vyřazovacím	
způsobem	o	stupně	vítězů.	V	utkání	

o	3.	místo	se	utkaly	dvojice	z	Jedov-
nic.	Po	výsledku	16:14	a	15:12	byla	
úspěšnější	 a	 ceny	 za	 třetí	 místo	 si	
odnesla	 dvojice	 Jana	 Stehlíková		
a	 Petr	 Nezval,	 pro	 dvojici	 Teodora	
Holubová	 a	 Martin	 Stehlík	 zůstala	
bramborová	 medaile.	 Finále	 bylo		

záležitostí	 boskovických	 volejbalis-
tů.	 Druhé	 místo	 po	 porážce	 21:15,	
17:21,	 13:15	 obsadil	 pár	 Ivana	 Při-
chystalová	a	Petr	Bohatec.	Poháry	za	
vítězství	předal	vítěznému	páru	Zu-
zana	 Zrůstková	 a	 Tomáš	 Meluzín	
jednatel	pořádající	společnosti	Služ-

by	Boskovice	Milan	Strya.	Zpestře-
ním	 turnaje	 byl	 česko-belgický	 pár	
Lenka	 Kratochvílová	 z	 Boskovic		
a	 Cyril	 Delcambre	 z	 Frasnes,	 kteří	
se	 seznámili	 při	 partnerské	 spolu-
práci	obou	měst.		 Text: Milan Strya 

Foto: Vladimír Friš

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

v	 kategorii	 16	 až	 18	 let	 juniorky	 se	 do	 boje	 o	 medaile	 probojovala	 Lucie	
Hrazdírová,	která	po	boji	urvala	v	kvalifikaci	4.	místo.	V	semifinále	před-

to	sportovní	vyžití	v	době	volna.
	 V	 červenci	 začala	 celoroční	 Prestige	 tour,	
kde	 se	 potkávají	 nejlepší	 bowlingoví	 hráči		
z	ČR.	Tam	chodí	děti	získávat	zkušenosti	a	já	
věřím,	 že	 se	 budou	 postupně	 propracovávat		
na	přední	místa.
	 Jeden	 ze	 dvou	 nejdůležitějších	 prázdnino-
vých	 turnajů	 se	 odehrál	 na	 Bowling	 Brno	
hned	první	víkend	v	srpnu	a	jednalo	se	o	MČR	
juniorů	2020.	Kluci	i	holky	soutěžili	ve	4	vě-
kových	kategoriích.	Někteří	přijeli	pro	nabrá-
ní	 zkušeností,	 jiní	 doufali,	 že	 by	 se	 mohli		
dostat	i	na	bednu.	V	kategorii	13	až	15	let	ju-
nioři	 díky	 drobným	 zaváháním	 unikla	 me-	
daile	 Adamovi	 Kopřivovi	 (5.	 místo)	 a	 Jaku-	
bovi	 Sedláčkovi	 (7.	 místo)	 a	 na	 postupovou	
čtyřku	v	kvalifikaci	ztratili	pár	kuželek.	Zato	

vedla	super	výkon	a	porazila	nejlepší	juniorku	
v	 ČR	 Elišku	 Krummerovou.	 Ve	 finále	 si	 to	
rozdala	 s	 neméně	 zkušenou	 Andreou	 Maza-	
lovou	z	Pardubic	a	díky	dvěma	vyrovnaným	
výkonům	 vybojovala	 zlatou	 medaili,	 což	 je	
jeden	 z	 největších	 úspěchů	 pro	 blanenský	
bowling.
	 Ještě	30.	8.	2020	se	opět	na	Bowling	Brno	
odehraje	 finále	 Juniorské	 bowlingové	 ligy,	
kam	 postoupily	 dva	 blanenské	 týmy.	 Držte	
nám	 palce,	 a	 to	 dobře	 dopadne.	 (redakční	
uzávěrky	byly	před	tímto	termínem).	
	 Za	podpory	vedení	Bowlingu	Blansko	a	Bow-
lingu	Brno,	za	to	jim	velmi	děkuji	se	10.	až	14.	8.	
2020	 uskutečnil	 na	 obou	 hernách	 bowlingový	
kemp.		 Text: Petr Hrazdíra, trenér Bowling Blansko

Foto: archiv Bowling Blansko
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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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Městské kulturní středisko Adamov,  
Opletalova 345/22 /Ptačina/

Rezervace vstupenek:
tel. 607 518 104

e-mail mks@mks-adamov.cz

10. září 2020 
v 17:30 hodin

přednáška Radka Jaroše, profesionálního horolezce a spisovatele

KORUNA HIMALÁJE

Vstupné: 150 Kč, 
děti, studenti 

a senioři 100 Kč

VÝZVA – PODĚKOVÁNÍ
 Jmenuji se Pavel Navrátil a dne 8. 8. 2020 jsem se byl svlažit v Blansku v rekreač-
ním zařízení Pálava. Při odchodu jsem zjistil, že mám otevřený batoh a vytrousil 
jsem peněženku. Jak to tak bývá, nosím v peněžence všechny doklady. Vím, jaká 
je doba a se ztrátou jsem se vyrovnal. Byl jsem velice překvapený, když mi den 
poté zavolala Městská policie v Blansku s tím, že je má peněženka na světě a je  
k vyzvednutí v restauraci Myslivna. Pro peněženku jsem se stavil, obsluze podě-
koval a dozvěděl se, že mou peněženku přinesla nějaká paní. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat Městské policii a jmenovitě panu Tesařovi, dále pak personálu 
restaurace Myslivna a hlavně pak oné neznáme paní, kterou touto cestou prosím, 
zda by mohla kontaktovat redakci Listů regionu. Redakci je znám můj telefon  
i e-mailová adresa. Moc bych si přál se s touto paní setkat. V peněžence byla ne-
malá finanční hotovost a chování nálezce si velice vážím a díky takovým skutkům 
věřím, že nás svět je stále ještě v pořádku. Pavel Navrátil

CHCETE PLATIT ZA VAŠE 
POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?

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

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

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

tel. 604 150 378

PRODÁM 
 Prodám nábytek přes 100 let starý. Jedná se 
o vyřezávané dubové skříně s ohýbaným a brou-
šeným 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 nové bezpečnostní dveře včetně 
zárubní. 80 levé ořech, práh, 2 zámky, vrchní 
kování. Cena 8 900 Kč, tel.: 605 165 633.
 Prodám lednici s mrazákem Elektrolux. 
Cena 1 500 Kč, tel.: 777 306 403.
 Prodám pánské trekingové kolo. Značka 
„levně“, info: ant.sebek@seznam.cz
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč.  
Tel.: 606 931 795.
 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 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 starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.
 Koupím dům v okrese Blansko, i před rekon-
strukcí. Zahrádka výhodou. Tel.: 733 121 057.
 Koupím jakoukoliv Jawa, ČZ, MZ či Simson. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.
 Koupím byt, zn.: Nabídněte. Tel.: 733 792 823. 

HLEDÁM
 Hledám prostor k pronajmutí na zaparko-
vání staršího auta. Nejlépe v Boskovicích, 
spěchá. Tel.: 704 214 320, 777 234 208. 
 Hledám větve stříbrného smrku a tůjí. 
Tel.: 737 569 841. 
 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.

NABÍZÍM 
 Nabízím samoživitelce levné bydlení. Zn.: 
Solidní jednání, vzájemná výpomoc. Letovicko, 
tel.: 721 028 721. 

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.

SEZNÁMENÍ
 66 let/178 cm rozvedený, nekuřák, nepiji 
alkohol a rád bych se seznámil s milou ženou. 
Tel.: 774 059 973.
 Hledám seznámení se štíhlejší ženou ve 
věku 60-68 roků. Jsem VŠ, nekuřák, alkohol 
jen příležitostně, štíhlé postavy (176). Na- 
bízím společně do divadla, kina, na turistiku, 
do wellness i k moři. Bydlím ve vlastním ro-
dinném domě. Výhledově i vážný vztah. Zn.: 
Vdovec-mob: 608 288 183.

V Y ŘEŠ TE  DV B -T 2!
TELEVIZE přes satelit nebo internet ZDARMA!

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 

CHCETE NOVĚ V YMALOVAT, 
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

KOUPÍM 
STARÉ PIVNÍ LÁHVE 

A SKLENICE SNÁPISY, 
I JEDNOTLIVÉ KUSY. 
DĚKUJI, SBĚRATEL. 
Tel.: 732 170 454 
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Na Blanensku chytili krajtu, lezla po křížku
	 Neobvyklý	 zásah	 měli	 ve	 čtvrtek	 20.	 srpna	 2020	 jiho-	
moravští	 hasiči	 nedaleko	 obce	 Rozseč	 nad	 Kunštátem	 na		
Blanensku.	Po	oplocení	tamního	křížku	se	plazil	velký	had.	
Jak	se	následně	ukázalo,	šlo	o	krajtu.
	 Na	hada	u	křížku	upozornil	ve	čtvrtek	svědek,	hasiči	na	
místo	dorazili	v	brzkém	odpoledni.	I	když	hasiči	mají	s	od-
chytem	hadů	zkušenosti,	tohle	byl	pro	ně	přece	jen	výjimeč-

ný	případ.	„Málokdy	je	to	takový	had.	A	navíc	mezi	obcemi	
daleko	od	zástavby.	To	 je	 rarita,“	 řekl	mluvčí	hasičů	Jaroslav	

Mikoška.
	 Kdo	je	majitelem	zvířete,	není	jasné.	Hasiči	plaza	po	odchycení	předali	do	
péče	záchytné	stanice.

Text a foto: HZS Jihomoravského kraje

Krajta se plazila u křížku nedaleko obce Rozseč nad Kunštátem 

Dítě uvízlo v kontejneru 
na textil
		V	úterý	18.	srpna	2020	krátce	před	jednou	hodinou	

odpoledne	vyjížděli	policisté	na	Blanensku	k	případu	
uvíznutého	dítěte	v	kontejneru	na	textil.	Chlapec	školní-

ho	věku	byl	za	pomoci	svědků	vyproštěn	a	následně	jej	při-
volaní	 záchranáři	 letecky	 transportovali	 do	 nemocnice.	 Veškeré	 okolnosti	
tohoto	případu	jsou	nyní	předmětem	dalšího	prověřování,	který	evidují	poli-
cisté	obvodního	oddělení	Boskovice	pro	podezření	ze	spáchání	přečinu	ublí-
žení	na	zdraví	z	nedbalosti.

Po ztraceném seniorovi pátrali 
nejen policisté
	 Rozsáhlé	pátrání	po	seniorovi	z	Blanenska,	který	byl	od	soboty	nezvěstný,	
skončilo	úspěšně.	Do	hledání	sedmdesátiletého	muže	se	v	neděli	16.	srpna	
2020	zapojily	desítky	policistů.	Tito	se	zaměřili	na	přilehlé	okolí	Krhova,	
Jabloňan	 a	 Obory,	 kde	 by	 se	 mohl	 pohřešovaný	 pravděpodobně	 nachá-
zet.	Muž	odešel	v	sobotu	15.	srpna	2020	v	odpoledních	hodinách	na	soukro-
mou	akci,	kam	dorazil,	ale	domů	se	již	poté	nevrátil.	Rodina	jej	začala	pohře-
šovat	v	neděli	 ráno.	Nejdříve	 se	pokusili	 jej	najít	 sami,	 avšak	bezúspěšně.	
Kolem	půl	druhé	hodiny	odpoledne	již	volali	na	tísňovou	linku	158,	s	tím,	
že	 pohřešují	 příbuzného.	Mimo	 jiné	uvedli,	 že	 senior	 měl	 dříve	 zdravotní	
problémy	a	špatně	chodí.	Ihned	po	ohlášení	se	rozjelo	rozsáhlé	pátrání.	Do	
akce	 se	 mimo	 policistů	 a	 nasazeného	 policejního	 vrtulníku	 zapojili	 také		
hasiči,	 dobrovolní	 hasiči	 a	 zdejší	 občané.	 Téměř	 po	 čtyřech	 hodinách	 si	
všichni	zúčastnění	mohli	oddechnout.	Lehce	dezorientovaný	a	dehydratova-
ný	ztracený	muž	se	nacházel	u	silnice	I/43.	Zde	ho	našel	náhodný	svědek,	

který	zaslechl	předchozí	hlášení	obecního	rozhlasu	o	pohřešovaném	obča-
novi.	Následně	 si	 jej	do	péče	převzali	 záchranáři	 a	odvezli	do	nemocnice		
k	provedení	nezbytných	úkonů.
	 Tímto	patří	velké	poděkování	všem,	kteří	se	do	pátrací	akce	zapojili.	Díky	
vzájemné	spolupráci	profesionálů	i	laiků	měl	tento	příběh	šastný	konec.
	 V	návaznosti	na	výše	uvedený	případ	bychom	rádi	apelovali	na	to,	aby	jste	
v	případě	nejistoty	při	pohřešování	osoby	kontaktovali	policii,	co	nejdříve.	
Vyvarujte	se	pozdního	oznámení,	rozhodovat	mohou	i	minuty.

Ztracený chlapec se vrátil k rodině
	 V	neděli	26.	července	2020	v	odpoledních	hodinách	přijali	policisté	tís-	
ňové	 linky	 158	 oznámení	 od	 muže,	 který	 uvedl,	 že	 u	 silnice	 v	 blízkosti		
obce	Velenov	stojí	 sám	malý	chlapec.	Tento	plakal	 a	nevěděl	kde	 je,	pro-	
to	 s	 ním	 oznamovatel	 zůstal	 až	 do	 příjezdu	 policejní	 hlídky.	 Policistům		
z	obvodního	oddělení	Boskovice,	kteří	se	dostavili	vzápětí	na	místo,	navíc	
situaci	zhoršilo	to,	že	chlapec	v	předškolním	věku	nechtěl	komunikovat.	Více	
než	 jeho	 jméno	se	 tak	 	v	danou	chvíli	nedozvěděli.	Vzhledem	k	 tomu,	že	
začalo	pršet	a	dítě	bylo	pouze	v	letním	oblečení,	naložila	jej	hlídka	do	auta		
a	vydala	se	hledat	příbuzné.	Projeli	obcí	Velenov,	kde	provedli	šetření,	avšak	
chlapce	zde	nikdo	neznal	ani	nepostrádal.	Policisté	se	tedy	vydali	o	vesnici	
dál,	kde	navštívili	mimo	jiné	také	zdejší	kemp.	Ani	zde	se	po	dítěti	v	danou	
chvíli	nikdo	nesháněl.	Hlídka	 tedy	pokračovala	dál	v	pátrání	po	 rodičích.		
O	pár	minut	později	kontaktoval	policisty	operační	důstojník,	který	uvedl,		
že	na	tísňovou	linku	se	ozvala	zoufalá	žena,	která	ztratila	syna.	Sdělila,	že	
bydlí	 v	penzionu	v	blízkosti	 kempu,	kde	 jsou	 s	 rodinou	na	dovolené	 a	už		
nějakou	dobu	hledají	své	dítě.	Poté	již	přišlo	šastné	shledání,	kdy	policisté	
malého	tuláka	v	pořádku	předali	jeho	rodičům.	
	 Tímto	patří	také	velké	poděkování	všímavému	občanovi,	kterému	nebylo		
samotné	plačící	dítě	u	silnice	lhostejné.	

Text: por. Lenka Koryáková, PČR

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
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dub Grand šedý

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 27   . 9. 2020.

19990,-
Chatka zahradní Borek1

Cena bez podlahy
Možno dokoupit i podlahu: 
Cena: 2 990,-

Podlahový rošt 306 x 186 cm

Venkovní rozměry 313 x 200 cm

Zastavěná plocha 5,69 m2

Plocha půdorysného průmětu střechy 8,37 m2

Výška hřebene střechy 219 cm

Tloušťka stěny 18 mm

Plocha střechy 8,81 m2

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku

1290,-
Příkon: 720 W | Kotouč: 125 mm
Otáčky: 11 000/min. | Hmotnost: 1,8 kg
Kompaktní a výkonná jednoruční bruska
Pohodlná práce 
díky velmi 
štíhlému 
obalu stroje

Primalex
Lazura 
3 v 1

Pro vrchní nátěry dřeva v exteriéru
i interiéru, zvyšuje odolnost proti vodě,
povětrnostním vlivům 
a UV záření 
Různé odstíny 
Vydatnost 1 l: 
15–17 m2

Balení: 0,75 l, 2,5 l
Cena 1 l od: 303,60

cena od

249,-

Dulux 
Classic Bílá
Bílá matná akrylátová
barva na stěny a stropy

v interiéru. Je lehce roztíratelná, paropropustná, 
s vysokou kryvostí 
a bělostí, při natírání 
neodkapává
Stupeň bělosti: 97%
Vydatnost 1 l: 14 m2

Balení: 3 l, 10 l
Cena 1 l od: 58,90

cena od

239,-
Plné

Vertika

Obložková zárubeň
Ostrá hrana, fólie
Dub Elegant1

95–115 mm
1 990,-

cena od

1190,-
Dub
Elegant

Ostrá hrana | Povrch: fólie
Sklo: screen
Plné:        1 190,-
Vertika1:    2 290,-

Bruska
úhlová
GA5030R

Laminátové
plovoucí podlahy
GRAND

Rozměry lamely: 
193 x 1 376 mm
Balení: 2,125 m2

Oděruvzdornost: AC4
Zámek: Express Clic
Vhodné pro podlahové 
vytápění

8mm
tloušťka

Do bytových prostor s vysokou zátěží,
pro komerční využití s běžnou zátěží

199,-m2

dub Grand přírodní

dub Grand hnědý

UniHobby Inzerce 09 Listy regionu 194x128 t195.qxp  28.08.20  8:49  Stránka 1

ZÁŘÍ
5.9. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
6.9. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138

12.9. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
13.9. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
19.9. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074
20.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
26.9. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá) Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591
27.9. MDDr. Veselý Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591
28.9. MDDr. Vrbová Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
ŘÍJEN
3.10. MDDr. Javorská A. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
4.10. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398

10.10. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800
11.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
17.10. MUDr. Semrádová D. Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
18.10. MDDr. Hájková Barbora Blansko, Gellhornova 9 725 332 967
24.10. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
25.10. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
28.10. MDDr. Dufková Simona Blansko, Pražská 1b 774 425 074
31.10. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310

Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko
Služba je sloužena od 8.00–13.00 hodin

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna  v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišuje ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin. 

O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

LISTOPAD
1.11. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
7.11. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182
8.11. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550

14.11. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 516 454 338
15.11. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b 516 418 788
17.11. MUDr. Havlová Petra Blansko, Pražská 1b 721 425 074
21.11. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
22.11. MUDr. Hosová Eva Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
28.11. MUDr. Hošák Břetislav Adamov, U Kostela 4 516 446 428
29.11. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4 516 446 428
PROSINEC
5.12. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155
6.12. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 516 454 338

12.12. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
13.12. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289
19.12. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
20.12. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
24.12. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
25.12. MDDr. Koudelková Dagmar Blansko, Pražská 1b 778 168 741
26.12. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
27.12. MUDr. Křížová Romana Knínice u Boskovic, 330 774 844 735



ročník IX číslo 7 září 2020606 931 795

MINULOST A SOUČASNOST 
Basketbalového klubu Blansko,z.s
	 55	let	života	basketbalu	TJ	ČKD	Blansko,	nyní	nástupnic-
kého	Basketbalového	klubu	Blansko,	z.s.,		je	etapa,	která	vy-
volává	pokus	o	stručné	bilancování.
	 Tělovýchovná	 jednota	 ČKD	 Blansko	 zahájila	 svoji	 čin-
nost	 v	 lednu	 1951.	 Jejím	 předchůdcem	 bylo	 mj.	 sportovní	
sdružení	PRAGA.	Dle	pamětníků	se	ale	basketbal	zkoušel	
už	dřív,	někdy	mezi	válkami,	v	sále	přilehlém	k	restauraci	
zvané	„U	kance“	nedaleko	ředitelství	ČKD.	V	roce	1953	se	
změnil	název	na	TJ	Spartak	ČKD	Blansko	a	v	roce	1994	se	
vypustil	název	Spartak.		O	prvních	soutěžních	basketbalo-
vých	týmech	se	začalo	mluvit	od	roku	1965.	To	vznikla	druž-
stva	dorostu	a	mužů.	Sportovištěm	byla	na	dlouhá	léta	tělo-
cvična	 učiliště	 ČKD	 Blansko.	 V	 následujících	 letech	 se	
projevila	dobrá	práce	s	mládeží	a	žákovská	družstva	se	účast-
nila	závěrečných	bojů	o	mistra	republiky.	Vyvrcholením	byl	
start	v	nejvyšší	dorostenecké	lize	a	následně	ve	II.	lize	dospě-
lých.	Úspěšné	období	mužského	basketbalu	bylo	z	rozhod-	
nutí	„vyšší	moci“	ukončeno	26.	8.	1981	definitivní	tečkou.	
	 Po	dohodě	obou	blanenských	 tělovýchovných	 jednot	TJ	
Metra	a	TJ	ČKD	přešly	1.	9.	1981	mužské	složky	do	tehdejší	
Metry	Blansko,	a	naopak	do	ČKD	Blansko	se	přesunul	tým	
žen.	 Začala	 tak	 nová	 éra	 ženského	 basketbalu	 v	 Blansku.	
Vzhledem	k	tomu,	že	se	tělocvična	SOU	ČKD	Blansko	pro	 Nejmladší basketbalistky současnosti – minižákyně

První basketbalový tým Spartak ČKD Blansko 1965–66

1984	2.	místo	na	Přeboru	republiky	starších	minižákyň,	v	roce	1986	3.	místo	na	
Přeboru	 republiky	 mladších	 dorostenek.	 Na	 tyto	 úspěchy	 navázaly	 minižákyně	
v	roce	1988	ziskem	titulu	Mistryně	ČR.	Další	úspěchy	na	sebe	nedaly	dlouho	čekat.	
V	roce	1994	mladší	minižákyně	opět	získaly	titul	Mistra	ČR	a	v	roce	1995	tento	
titul	o	kategorii	výš	obhájily.	Mladší	i	starší	dorostenky	startovaly	v	dorostenec-
kých	ligách	a	extraligách.	Ženy	byly	dlouhodobě	stabilním	účastníkem	druhé	nej-
vyšší	soutěže.	Později	nejnadanější	hráčky	odcházely	do	brněnských	prvoligových	
týmů.	Přesto	se	podařilo	zajistit	fungující	basketbalový	oddíl	s	dobrými	výsledky.	
Zlom	 přichází	 po	 ukončení	 činnosti	 zastřešující	 organizace	 TJ	 ČKD	 Blansko,		
kdy	hrozilo	nebezpečí	zániku	ženského	basketbalu	v	Blansku.	21.	8.	2013	byl	zalo-
žen	nový	sportovní	klub	v	podobě	občanského	sdružení,	nyní	pod	názvem	Basket-
balový	klub	Blansko,	z.s..	 	Díky	podpoře	města	Blansko,	Jihomoravského	kraje		
a	Ministerstva	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	se	podařilo	činnost	klubu	stabili-	
zovat.	O	basket	je	mezi	děvčaty	velký	zájem	a	počet	hráček	se	blíží	číslům	nej-	
úspěšnějšího	období.	Nezanedbatelný	je	fakt,	že	se	jedná	o	ryze	dívčí	kolektivní	
sportovní	spolek	v	blanenské	lokalitě.		
	 Současné	výsledky	ve	všech	věkových	kategoriích	mají	vzestupnou	úroveň.	
Pod	vedením	9	kvalifikovaných	trenérů	se	připravuje	75	basketbalistek	v	týmu	
žen	a	juniorek	(U17),	dále	v	kategoriích	žákyň	(U13)	a	ve	třech	družstvech	mini-
žákyň	(U12,	U11	a	U10).	Navíc	s	basketem	začínají	nejmladší	děvčata	v	předpří-
pravce,	která	je	zaměřená	především	na	pohybovou	aktivitu	zábavnou	formou.	
V	sezoně	2019–2020	dosáhla	družstva	ve	všech	věkových	kategoriích	velký	po-
sun	 ve	 výkonnosti,	 což	 se	 odrazilo	 v	 celkovém	 přesvědčivém	 vítězství	 žákyň	
v	Nadregionální	lize	U15,	neporazitelnosti	nejmladších	v	kategorii	U10	a	ve	vý-
borných	výsledcích	týmů	U11	a	U12.	Do	sezony	2020–2021	vstupujeme	z	dobré	
výchozí	 pozice	 a	 umožníme	 blanenským	 basketbalistkám	 odehrát	 mistrovské	
soutěže	řízené	ČBF	ve	věkových	kategoriích	U10,	U11,	U12,	U13,	U17	a	ženách.	
	 Těmito	řádky	jsem	se	snažil	zachytit	alespoň	ve	stručnosti	to,	čím	basketbal	žil	
a	žije	v	současnosti.	Úmyslně	nejmenuji	nikoho	z	mnoha	desítek	vynikajících	tre-
nérů,	funkcionářů	a	stovek	skvělých	hráček,	kteří	se	na	dobrých	výsledcích	klubu	
podíleli.	Za	to	jim	patří	poděkování.

ligové	soutěže	děvčat	stala	nevyhovující,	byl	dán	podnět	k	výstavbě	nové,	víceúče-
lové	sportovní	haly.	Martyrium	spojené	s	výstavbou	vzal	na	svá	bedra	oddíl	koší-
kové	společně	s	výborem	TJ.	Hala	se	začala	používat	v	roce	1994,	definitivně	byla	
zprovozněna	až	v	roce	1997.	Škoda,	že	se	do	současné	doby	nepodařilo	halu	dokon-
čit	v	plánovaném	provedení	s	kvalitním	zázemím	a	hledištěm	pro	diváky.
	 Po	převodu	ženských	složek	do	TJ	ČKD	byla	zahájena	nejúspěšnější	etapa	žen-
ského	basketbalu	v	Blansku.	Hned	při	prvním	náboru	na	blanenských	základních	
školách	přišlo,	dnes	neuvěřitelný	počet,	123	(slovy	sto	dvacet	tři)	děvčat.	Ta	v	násle-
dujících	 letech	získávala	přední	umístění	v	celorepublikových	soutěžích	 i	mezi-	
národních	turnajích:	v	roce	1983	2.	místo	na	Přeboru	republiky	minižákyň,	v	roce	

Text: Milan Ševčík 
Foto: archiv BK Blansko
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LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

Chardonnay 
BARRIQUE BIO (PS) 149,-
André (Pozdní sběr) 139,-

Veltlínské zelené 59,-
Modrý portugal 59,-

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

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

www.realityhynstova.cz

HLEDÁME pro naše klienty CHATY A CHALUPY, 
které jsou v podzimních měsících velmi žádané. 
Prosíme nabídněte. 
Předem děkujeme.

Jak pracujeme a co nabízíme? 
Více na: https://www.realityhynstova.cz/sluzby/co-nabizime

Jsme tu pro vás

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB

Druhý srpnový víkend věnoval Spolek (na)Moll z Olešnice 
zlepšování fyzické kondice, ale také dobrému skutku

	 V	 pátek	 ve	 večerních	 hodinách,		
i	přes	nepřízeň	počasí	a	hustý	déš,	vy-
razilo	22	nadšenců	nevšedních	zážitků	
na	 jednapadesátikilometrovou	 noční	
tůru	z	Babic	nad	Svitavou	do	Olešni-	
ce	na	Moravě.	Celá	akce	pod	názvem	
Nočník	 2020	 měla	 několik	 rozměrů,		
v	 prvé	 řadě	 šlo	 o	 nevšední	 zážitek		
v	 podobě	 náročného	 nočního	 pocho-
du,	který	byl	výzvou	nejen	pro	turisty	
amatéry,	ale	také	pro	trénované	borce.	
Většina	lidí	musela	jaro	a	část	léta	strá-
vit	doma	kvůli	všudypřítomné	pande-
mii	koronaviru,	proto	jsme	se	ve	spol-

ku	rozhodli,	že	druhou	polovinu	roku	
začneme	pracovat	na	své	fyzické	zdat-
nosti	a	uděláme	něco	pro	naše	zdraví		
a	 pro	 naši	 imunitu.	 Vrcholem	 tohoto	
snažení	byl	právě	vytrvalostní	pochod,	
do	 kterého	 jsme	 vyzvali	 nejen	 členy	
spolku,	ale	také	veřejnost.	
	 Celý	 pochod	 byl	 od	 prvopočátku	
plánován	tak,	aby	byl	extrémně	nároč-
ný.	Celková	náročnost	však	byla	ztíže-
na	místy	hustým	deštěm,	který	prních	
15	kilometrů	chodce	na	trase	provázel.	
Již	na	prvním	větším	záchytném	bodě	
v	 Blansku	 tak	 první	 chodci	 pochod	

ukončili,	další	část	 se	odpojila	asi	po	
23	 kilometrech	 v	 Rájci-Jestřebí.	 Do	
Lysic,	 kde	 měli	 účastníci	 pochodu		
k	 dispozici	 vestibul	 místní	 základní	
školy	 a	 občerstvení,	 dorazilo	 již	 jen	
sedm	statečných	chodců.	Největší	po-
klona	však	patří	pouze	dvěma	nejsta-
tečnějším	 vytrvalcům	 z	 Březové	 nad	
Svitavou	–	Kateřině	Navrátilové	a	Bo-
humilu	 Jírů,	 kteří	 došli	 celou	 trasu		
až	do	cíle	v	Olešnici	na	Moravě.	
	 Účastníci	 pochodu	 mohli	 přispět	
dobrovolným	 startovným	 na	 dobrou	
věc,	dopředu	však	nevěděli,	 jaká	na-

Cestou necestou…

rou	věc,	a	na	všechny	zúčastněné	i	na	
nové	 odvážlivce	 se	 budeme	 těšit	 zase	
příští	rok.	

Text: Tereza Dřevová
Foto: archiv Spolek (na)Moll

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795

dace	obdrží	výdělek	z	pocho-
du.	 O	 tom	 v	 několika	 dnech		
po	 skončení	 pochodu	 sami	
rozhodovali	 prostřednictvím	
hlasování	na	Facebooku	Spol-
ku	 (na)Moll.	 Třídenní	 hlaso-
vání	 jasně	 rozhodlo	 o	 tom,		
že	 mezi	 jinými	 nadacemi	 vy-
hrála	 organizace	 Psí	 život,		
která	 se	 jako	 jediná	 v	 České	
republice	 cíleně	 zaměřuje	 na	
pomoc	 zvířatům,	 která	 patří	
lidem	 bez	 domova,	 osobám	
závislým	 na	 návykových	 lát-
kách	 a	 zvířatům,	 která	 žijí		
s	 lidmi	 v	 sociálně	 vylouče-
ných	lokalitách.	
	 Ještě	jednou	děkujeme	všem,	
kteří	přispěli	financemi	na	dob-


