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Letos bude zahájena rekonstrukce 
přehrady KŘETÍNKA

	 Rekonstrukce	 vodního	 díla	 Le-	
tovice,	tedy	přehrady	Křetínka,	je	
po	dřívějších	odkladech	naplánová-
na	na	letošní	rok.	Infor-
mace	o	plánovaném	prů-
běhu	 stavebních	 prací	
podal	pro	Listy	regionů	
tiskový	mluvčí	a	vedoucí	
útvaru	 vnějších	 vztahů		
a	 marketingu	 Povodí	
Moravy	 s.p.	 Bc.	 Petr	
Chmelař:	
	 Nezbytným	 předpokla-
dem	 pro	 zahájení	 rekon-
strukce	VD	Letovice	bylo	
dokončení	 rekonstrukce	
VD	 Boskovice	 tak,	 aby	
vždy	alespoň	jedna	z	těch-
to	nádrží	mohla	zajišovat	
ekologické	 nadlepšování	
průtoků	ve	Svitavě	v	obdo-
bí	sucha.	Rekonstrukci	bo-
skovické	 nádrže	 jsme	
úspěšně	dokončili	v	loňském	roce,	pro-
to	letos	na	podzim	můžeme	zahájit	re-
konstrukci	Letovic.	Rekonstrukce	zajis-
tí	nejen	zlepšení	protipovodňové	funkce	
nádrže,	 zvýšení	 bezpečnosti	 vodního	
díla,	 ale	 také	 zlepšení	 podmínek	 pro	
rekreaci	na	vodní	nádrži.	
	 Rekonstrukci	 hráze	 zahájíme	 v	 le-
tošním	 roce	 na	 přelomu	 září	 a	 října.	
Současně	 s	 tím	 připravujeme	 projekt	
odstranění	 sedimentů,	 který	 výrazně	
zlepší	podmínky	rekreace	na	vodní	ná-
drži.	V	současné	chvíli	probíhá	veřejné	
výběrové	 řízení	 na	 zhotovitele	 stavby,	
následovat	 budou	 jednání	 s	 vysoutě-	

Letošní mrazy vytvořily na Křetínce silný led

ního	díla	a	území	pod	vodním	dílem	na	
kontrolní	desetitisíciletou	povodeň	tak,	
aby	zabezpečení	bylo	v	souladu	s	plat-
nou	vyhláškou	o	technických	požadav-
cích	 pro	 vodní	 díla.	 Dojde	 k	 rekon-
strukci	přelivu,	spadiště	a	skluzu.	Kvůli	
pracím	dojde	ke	snížení	hladiny	v	nádr-
ži,	které	navíc	umožní	prohlídku,	opra-
vu	 návodního	 líce	 hráze	 a	 především	
těžbu	 sedimentů.	 Ty	 nejenže	 snižují	
objem	vody	v	nádrži,	ale	mají	také	ne-
příznivý	vliv	na	kvalitu	vody	zejména		
v	 letních	 měsících.	 Sedimenty	 odstra-	
níme	ze	dna	nádrže	v	místech	od	příto-
ku	až	po	starou	zatopenou	silnici	mezi	

obcemi	Křetín	a	Lazinov	a	v	Lazinov-
ské	 zátoce.	 Kromě	 zlepšení	 kvality	
vody	 se	 těžba	 sedimentů	 projeví	 i	 na	
snížení	náchylnosti	k	rozvoji	sinic	v	ná-
drži	v	období	letní	rekreace.	
	 V	 průběhu	 rekonstrukce	 vytvoří-	
me	dostatečný	akumulační	prostor	po	
transformaci	případných	povodňových	
přítoků,	 aby	 v	 době	 rozebrání	 stáva-	
jících	 konstrukcí	 byla	 zajištěna	 bez-
pečnost	obyvatel	žijících	v	oblasti	pod	
hrází	VD	Letovice.
	 Harmonogram	snižování	a	opětného	
navyšování	hladiny	vody	v	nádrži	jsme	
vytvořili	 tak,	 aby	 v	 každé	 fázi	 rekon-

strukce	byla	hladina	na	co	nejvyšší	mož-
né	 kótě,	 a	 to	 nejen	 ve	 vazbě	 na	 fázi		
rekonstrukce,	 ale	 i	 ve	 vazbě	 na	 roční		
období.	Nejvíce	 snižovat	budeme	hned		
v	 počátku	 rekonstrukce,	 kdy	 v	 posled-
ním	 kvartálu	 letošního	 roku	 dojde	 ke	
snížení	hladiny	na	kótu	347	m	n.	m.	(což	
je	13	m	pod	plným	stavem	–	pozn.	red.).
	 Případné	nadlepšování	nízkých	prů-
toků	ve	Svitavě	budeme	zajišovat	z	VD	
Boskovice.	Po	dokončení	všech	staveb-
ních	 prací	 vyžadujících	 toto	 snížení	
bude	 naší	 maximální	 snahou,	 ovšem		
s	 ohledem	 na	 aktuální	 hydrologickou	
situaci,	 navyšovat	 hladinu	 ve	 vodním	
díle	 tak,	 aby	 již	 v	 letní	 sezóně	 2022	
mohla	probíhat	rekreace	a	nebyly	ome-
zeny	hlavní	funkce	nádrže.	Přesný	har-
monogram	 prací	 budeme	 znát	 až	 po	
jednáních	 s	 vysoutěženým	 zhotovite-
lem.	Podobně	přesnou	cenu	prací	bude-
me	znát	až	po	dokončení	veřejné	soutě-
že	na	zhotovitele.	
	 Rekonstrukce	a	modernizace	vedoucí	
ke	zvýšení	úrovně	bezpečnosti	vodních	
nádrží	 postupně	 provádíme	 i	 na	 dal-	
ších	významných	vodních	dílech.	Např.	
v	 loňském	 roce	 jsme	 podobným	 způ-	
sobem	 zmodernizovali	 VD	 Boskovice		
a	VD	Koryčany	a	v	předchozích	letech	
jsme	dokončili	rekonstrukce	VD	Karo-
linka,	VD	Bystřička	a	VD	Opatovice.

 Tiskovému mluvčímu poděkoval 
za informace Petr Hanáček.

Foto: ph

ženým	zhotovitelem	o	podrobném	har-
monogramu	stavebních	prací.	
	 Cílem	rekonstrukce	je	ochrana	vod-



ročník X číslo 2 březen 2021 www.listyregionu.cz

ELEKTROKOLOBĚŽKY V BOSKOVICÍCH

Lukáš Holík a Jakub Dvořák, ředitel společnosti 
BOLT pro ČR, předvádí nové elektrokoloběžky

	 Od	 loňského	 srpna	 provozuje	 spo-
lečnost	 BOLT	 v	 Boskovicích	 systém	
sdílených	 elektrokoloběžek.	 Zájemce	
si	po	stažení	aplikace	do	svého	telefo-
nu	může	koloběžku	půjčit	 a	projet	 se	
na	ní,	může	si	 ji	 rezervovat	na	určitý	
čas,	 případně	 si	 pojistit,	 aby	 mu	 s	 ní	
někdo	neodjel,	když	 třeba	zrovna	na-
kupuje.	Dá	se	říci,	že	si	občané	a	ná-
vštěvníci	Boskovic	koloběžky	oblíbili,	
v	 diskuzích	 ale	 zaznívají	 i	 negativní	
ohlasy.	 O	 průběžné	 zhodnocení	 půl-
ročního	provozu	koloběžek	v	Boskovi-
cích	jsem	požádal	místostarostu	Luká-
še	Holíka.
	 Pane	 místostarosto,	 hned	 na	 úvod	
bych	 se	 zeptal,	 jestli	 se	 plánovala	 od-
stávka	koloběžek	na	zimu?	Mnohé	obča-

ny	jistě	udivilo,	že	koloběžky	
bylo	v	Boskovicích	vidět	celou	
zimu.
	 Společnost	 BOLT	 situaci		
po	celou	dobu	monitorovala		
a	dle	aktuální	klimatické	si-
tuace	jen	dočasně	pozastavo-
vala	 provoz	 (kdy	 v	 aplikaci	
nešly	 koloběžky	 půjčit,	 ale	
fyzicky	byly	v	ulicích	města)	
nebo	 koloběžky	 svezla	 do	
skladu	a	v	aplikaci	se	objevi-
lo	upozornění,	že	je	pozasta-
vený	provoz	z	důvodu	poča-
sí.	Byl	 jsem	 také	ujištěn,	že	

bezpečnost	provozu	 je	pro	 společnost,	
stejně	jako	pro	nás,	klíčová.	
	 Vy	sám	jste	provozovatele	upozorňo-
val	 na	 problémy,	 na	 které	 poukazovali	
občané.
	 Máte	 pravdu,	 nejvíce	 stížností	 od	
občanů	 bylo	 na	 přední	 světlo,	 které	
oslňuje	 řidiče,	 neukázněnost	 někte-
rých	jezdců	na	chodníku	a	v	protismě-
ru,	špatné	parkování	a	jízda	více	osob.
	 Jaká	byla	reakce?
	 Společnost	Bolt	mě	informovala,	že	
na	 přední	 světlo	 obdržela	 nové	 čočky		
a	po	otestování	v	Bratislavě	budou	ve	
všech	 městech	 namontovány	 na	 kolo-
běžky.	 Aktuálně	 nemohou	 zjistit,	 po-
kud	 jede	 někdo	 po	 chodníku	 nebo		
v	protisměru.	Chtějí	v	průběhu	nové	se-

zóny	zorganizovat	veřejné	akce,	na	kte-
rých	by	chtěli	zlepšit	edukaci	uživatelů	
a	obyvatel.	V	současné	době	se	tak	dě-	
je	pouze	v	aplikaci	a	formou	pravidel-	
né	 komunikace	 a	 na	 sociálních	 sítích.	
Pomoci	 by	 také	 měla	 nová	 funkce		
v	aplikaci,	která	by	lépe	a	automaticky	
kontrolovala	 parkování	 po	 skončení		
jízdy	a	automaticky	by	hned	uživatele	
informovala	o	„prohřešku“.
	 Zvažuje	 společnost	 BOLT	 navýšení	
počtu	 koloběžek	 pro	 Boskovice	 v	 nové	
sezóně?
	 Mám	informaci,	že	na	základě	zku-
šeností	a	ohlasů	z	roku	2020	by	
chtěli	 v	 letošním	 roce	 navýšit	
počet	 koloběžek	 na	 50	 kusů		
a	 případně	 přidat	 i	 několik		
elektrických	 kol,	 které	 nyní	
provozují	v	Praze.	Ale	o	těchto	
návrzích	budeme	teprve	jednat.
	 Jak	je	s	provozem	elektroko-
loběžek	v	Boskovicích	spokojen	
samotný	provozovatel?
	 Mohu	ocitovat	jejich	hodno-
cení,	které	jsem	obdržel:
	 Obecně	se	dá	provoz	v	letoš-
ním	 roce	 na	 území	 Boskovic	
hodnotit	velmi	kladně.	V	Bosko-
vicích	evidujeme	více	než	2	000	
uživatelů,	kteří	 na	koloběžkách	
dohromady	během	necelých	13	
tisíc	jízd	objeli	třikrát	naší	země-

kouli.	 Přes	 90%	 jízd	 bylo	 kratších	 než		
3	km	a	průměrná	rychlost	na	území	měs-
ta	byla	10,4	km/hod.	Nejčastěji	uživatelé	
koloběžky	využívají	v	odpoledních	ho-
dinách.	Zároveň	bylo	podle	našich	pro-
počtů	ušetřeno	2	300	kg	CO2,	které	tak	
nebyly	vypuštěny	do	vzduchu.
	 Za	mě	osobně	 je	 s	 tímto	projektem	
také	spokojenost	a	myslím	si,	že	to	byla	
pro	Boskovice	dobrá	volba.
	 Pane	 místostarosto,	 děkuji	 vám	 za	
rozhovor.	 Jaroslav Parma

Převzato z Boskovického zpravodaje 
Foto: archiv BTVLukáš Holík představuje sdílené koloběžky BOLT
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

pronájem komerčních prostor
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

jedna volná kancelář
k pronájmu (od 2/2021)

Gymnázium Rájec-Jestřebí
Nabízí studium šestiletého a čtyřletého studijního oboru
l Každoročně více než 90% absolventů pokračuje studiem na VŠ. 
 Ostatní volí studijní či pracovní cestu do zahraničí, vyšší odbornou školu nebo  
 rozšíření jazykových dovedností. 
l Rodiče jsou o výkonech informováni pomocí mobilní a internetové aplikace 
 EduPage. K nahlédnutí na https://gymnaziumrajec.edupage.org.
l Studenty hodnotíme vlastní alternativní formou, která obsahuje výsledky 
 v procentech, pořadí ve třídě a slovní hodnocení.
l Roční školné činí 12.000 Kč za školní rok.
 V nižších ročnících šestiletého studia 6.000 Kč. 
l Na škole je osobní přístup aplikován 
 i v systému výchovného a kariérního  poradenství.
l Distanční výuku vedeme prostřednictvím Microsoft Teams. 
 Na podporu on-line výuky používáme grafické tablety Wacom Bamboo a Genius. 
 K dispozici jsou vizualizéry a využíváme kurzy v prostředí moodle. 
l Studenti mají možnost zapůjčení notebooku po celou dobu distanční výuky.
l Studenti a rodiče jsou bráni jako partneři, je kladen důraz na diskusi 
 a kritické myšlení.

PROJEKTY  
ERASMUS+ 
Momentálně 
realizujeme:
l MINIMALISM: Is simplifying the way for our planet?, 
 na kterém pracujeme se školami z Německa, Francie a Španělska. 
l ZIMNÍ SPORTY A AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL, 
 na kterém spolupracujeme se školami a sportovními kluby z Litvy, Slovenska a Finska. 
l „JEDNOTA V ROZDÍLNOSTI“, 
 který realizujeme společně se školami z Německa, Slovenska a Maďarska. 
l PLÁNUJEME DALŠÍ PROJEKTY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zájemci o studium mohou kdykoli po předchozí telefonické domluvě přijít 
a individuálně si prohlédnout školu a informovat se o jejím fungování.

KONTAKTUJTE NÁS:   GYMNÁZIUM Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí, telefon: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz, web: www.gymnaziumrajec.cz
https://www.facebook.com/gymrajec/

Boskovice hledají místo pro skatepark

Knihy z blanenské knihovny je možné vyzvedávat ve výdejovém boxu 
	 Blanenská	městská	knihovna	zavedla	
novou	službu	pro	čtenáře.	Ti	 si	mohou	
od	pondělí	22.	února	2021	vyzvednout	
objednané	 knihy,	 časopisy,	 CD	 nebo	
hry	ve	výdejovém	boxu	kdykoliv	se	jim	
zachce.	Omezení	nově	nejsou	otevírací	
dobou	knihovny.
	 „Službu	 jsme	 zavedli	 s	 ohledem	 na	

aktuální	epidemiologická	opatření	a	také	
s	ohledem	na	narůstající	potřebu	čtenářů	
efektivně	využívat	 svůj	 volný	 čas.	Sna-	
žíme	 se	 vyjít	 vstříc	 všem,	 kteří	 se	 ne-	
chtějí	vázat	na	otevírací	dobu	knihovny,		
anebo	chtějí	být	maximálně	bezkontakt-
ní,“	vysvětlil	ředitel	blanenské	knihovny	
Lukáš	Dlapa.

	 Pro	využití	služby	„Knihu	do	boxu“	
se	 stačí	 přihlásit	 do	 čtenářského	 konta		
a	 vybrat	 si	 konkrétní	 knihy	 nebo	 hry.	
Knihovníci	pak	všechny	objednané	titu-
ly	 nachystají	 a	 vloží	 je	 do	 výdejového	
boxu,	který	se	nachází	na	Rožmitálově	
ulici,	 vedle	 prodejny	 Albert.	 Následně	
dorazí	čtenáři	notifikační	SMS	a	e-mail	
s	unikátním	kódem,	pomocí	kterého	je	
možné	objednávku	z	boxu	vyzvednout.	
Na	vyzvednutí	mají	čtenáři	přibližně	48	
hodin.	Nejzazší	 termín	pro	vyzvednutí	
je	uvedený	v	textu	e-mailu.	
	 „Externí	box	umístěný	mimo	prostor	
knihovny	 je	 přístupný	 bez	 omezení	

sedm	dní	v	týdnu	24	hodin	denně,“	uve-
dl	Lukáš	Dlapa.
	 Městská	knihovna	v	Blansku	funguje	
od	 rozvolnění	v	únoru	pomocí	výdejní-	
ho	okénka.	Po	dobu	fungování	knihovny	
v	tomto	režimu	je	služba	knihy	do	boxu	
zpoplatněna	 paušální	 částkou	 30	 Kč		
za	 uložení	 objednaných	 knih.	 Částka	
bude	 přičtena	 na	 čtenářovo	 konto.	 Za	
službu	 čtenář	 zaplatí	 i	 v	 případě,	 kdy		
si	 objednané	 knihy	 z	 boxu	 nevyzved-	
ne.	 „Důležité	 je,	 aby	 mobilní	 telefonní	
číslo	a	e-mail,	na	které	chodí	notifikace		
o	 vyzvednutí,	 byly	 aktuální.	 Proto	 pro-	
síme	všechny	čtenáře,	aby	si	před	objed-

náním	 zkontrolo-
vali	 své	 osobní	
údaje	 v	 příslušné	
kolonce	po	přihlá-
šení	do	čtenářské-
ho	 konta,“	 doplnil	
ředitel	knihovny.

Text: Lukáš Dlapa
Foto: archiv 

knihovny

	 Vedení	města	Boskovice	 a	 zástupců	dotčených	odborů	městského	úřadu	 se	ve	
čtvrtek	4.	února	sešli	v	prostoru	Sportparku	Boskovice	s	Denisem	Martausem	ze	
společnosti	 Skateparky	 FIVERAMPS,	 aby	 společně	 našli	 vhodnou	 lokalitu	 pro		
vybudování	 skateparku.	 Místostarosta	 Lukáš	 Holík	 nabídl	 prostor	 mezi	 Sport-	
parkem	a	sběrným	dvorem.	Společnost	Skateparky	FIVERAMPS	navrhnou	městu	
Boskovice	možnost	umístění	skateparku	a	odpovědní	pracovníci	úřadu	prověří	pod-
mínky	realizace.	 Text a foto: Jaroslav Parma

Výdejový box 
na knihy 
v Blansku na 
Rožmitálově ulici
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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.

Důsledky pití bývají katastrofální. Foto: RePo

	 Alkohol	mě	provázel	od	mého	dětství.	
Rodiče	byli	alkoholici.	Pilo	se	u	nás	doma	
často	a	já	to	nenáviděl.	Nesnášel	jsem	vše,	
co	s	alkoholem	souviselo.	Zařekl	jsem	se,	
že	pít	nikdy	nebudu.	Máma	s	alkoholem	
začala	bojovat	po	rozvodu	s	mým	otcem.	
Byl	velký	násilník,	proto	se	s	ním	muse-	
la	 rozvést.	 Chtěla	 přestat,	 avšak	 se	 jí	 to	
moc	 nedařilo.	 Byla	 několikrát	 na	 léčení		
a	nic	nepomáhalo,	 až	objevila	 společen-
ství	AA.	Dnes	nepije	více	jak	patnáct	let.	
	 Já	se	k	alkoholu	poprvé	dostal	v	šest-
nácti.	V	době,	kdy	byla	máma	na	léčení,		
a	já	bydlel	u	jedněch	přátel.	Pamatuji	si	to	
uvolnění	a	stav,	který	mi	alkohol	navodil.	
Byla	to	klukovina.	Máma	se	vrátila	z	lé-
čebny	a	navštěvovala	AA	a	již	nepila,	ale	
o	mně	 se	 to	nedalo	 říci.	Chodívali	 jsme	
pravidelně	 s	 kamarády	 v	 pátek	 na	 pivo.	
Vždy	jsem	vydržel	vypít	víc,	jak	ostatní.	
Takto	jsme	chodívali	pít	pravidelně	něko-
lik	let.	Nepil	jsem	však	denně.	Vždy	jsem	
měl	 zábranu,	 že	 nesmím	 chodívat	 opilý	
domů,	abych	mamku	nepokoušel.	Zatím	
jsem	tedy	chodíval	na	pivo	jednou	týdně	
jako	každý.	Avšak	už	tehdy	jsem	byl	alko-
holik,	měl	jsem	to	už	v	sobě,	ale	samozřej-
mě	jsem	si	nic	nepřiznával.	
	 Pravidelně	 pít	 jsem	 začal	 na	 vysoké	

škole.	Začalo	to	úplně	nevině.	Vždy	večer	
placatka	vodky	na	uvolnění.	Zdálo	se	mi	
to	super,	bylo	to	příjemné	se	večer	takto	
pobavit.	 Byl	 jsem	 na	 internátu	 a	 bydlel	
sám.	 Rád	 jsem	 pil	 o	 samotě.	 To	 je	 už	
známka,	že	není	něco	v	pořádku.	Dávky	
se	zvyšovaly	až	na	půl	litru	vodky	denně,	
pak	i	litr	denně	plus	nějaké	to	pivko.	Už	
jsem	pil	 i	 ráno	a	doplňoval	hladinku	po	
celý	den.	Nikdo	na	mě	ze	začátku	nic	ne-
poznal.	 Fungoval	 jsem	 úplně	 normálně.	
Avšak	 časem	 jsem	 přestával	 chodit	 na	
přednášky,	 spal	 jsem	 po	 kocovině.	 Pak	
jsem	 se	 vždy	 opil	 odpoledne,	 jak	 jsem	
vstal	a	pil	až	do	noci.	Přestával	jsem	uklí-
zet	pokoj	a	byl	kolem	mě	všude	nepořá-
dek.	Avšak	vše	se	mi	zdálo,	že	je	v	pořád-
ku,	a	že	mám	vše	pod	kontrolou.	Prostě	
jsem	si	říkal	-	mám	jen	blbé	období,	pro-
tože	 ten	 mě	 štve	 a	 tamten	 mi	 udělal	 to		
a	ono.	Začal	jsem	po	dvou	letech	mít	už		
i	 zdravotní	 problémy.	 Nedokázal	 jsem		
v	sobě	udržet	jídlo.	Zvracel	jsem	ráno,	pak	
se	 napil	 a	 bylo	 chvíli	 zase	 dobře,	 pak	
oběd,	ten	jsem	pak	po	dvou	hodinách	vy-
zvracel	a	pořád	dokola.	Ale	stále	jsem	si	
myslel,	že	nemám	problém.	
	 Pak	jsem	zežloutl	a	musel	do	nemocni-
ce.	 Naštěstí	 to	 nebyla	 játra,	 ale	 žlučník.	

Samozřejmě	vlivem	pití.	Opět	jsem	si	ale	
myslel,	že	nemám	problém.	Na	pokoji	mi	
našli	všude	flašky,	bylo	jich	prý	asi	kolem	
150ti	–	samá	vodka.	Vyhodili	mě	ze	školy,	
ale	já	opět	neměl	s	pitím	problém	a	vyčítal	

jsem	vše	ostatním.	Rok	jsem	nepil,	říkal	
jsem	si,	 jde	vidět,	že	nemám	žádný	pro-
blém,	když	jsem	rok	vydržel.	
	 Tak	 jsem	 se	 napil.	 Tentokrát	 jsem	 pil	

Pokračování na str. 8
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Příprava stavby silnice 43 pokračuje
	 I	když	pandemická	situace	nedovo-
luje	osobní	návštěvy	a	větší	setkávání,	
senátorka	Jaromíra	Vítková	nenechá-
vá	kolem	silnice	43	nic	náhodě	a	jed-
ná	dál.	Pokud	to	nelze	osobně,	jedná	
v	této	věci	on-line.

	 „Nejprve	 jsme	 měli	 v	 lednu	 jednání	
online	 k	 aktualizaci	 Technicko-ekono-
mické	studie	I/43	Svitávka-Staré	Město,	
které	dalo	 impuls,	že	 jsem	se	 rozhodla	
oslovit	 přímo	 ministra	 dopravy.	 Jedna-	
la	jsem	začátkem	února,	a	to	nejen	s	mi-

mentace)	a	následují	postupně	jednotlivé	
schůzky	v	dotčených	obcích.	První	jed-
nání	se	uskutečnilo	se	zástupci	obcí	Ly-
sice,	Bořitov	a	Drnovice.	Byl	předložen	
konkrétní	rozsah	stavby	silnice	43,	jeho	
dopad	a	vztahy	na	dopravní,	technickou	
a	další	infrastrukturu	v	katastrech.	Sou-
časně	 byla	 představena	 kompenzační	
opatření.	 Jedná	 se	 o	 polní	 cesty,	 které	
zajišují	přístup	na	pozemky,	jejich	dopl-
nění	a	náhrada	za	zrušené.	Dále	výsadba	
nových	stromů	za	pokácené,	vznik	no-
vých	vodních	prvků,	úprava	koryt	někte-
rých	vodotečí	s	cílem	vytvořit	biocentra	
a	biokoridory.	Na	všech	setkáních	byla	
několikahodinová	diskuze	a	bude	násle-
dovat	v	jednotlivých	obcích.	Jednání	se	
v	 rámci	 mých	 časových	 možností	 rá-	
da	 zúčastňuji,	 abych	 mohla	 popřípadě	
obcím	 pomoci.	 Projektanti	 i	 zástupci		

investora	hledají	pro	obce	optimální	ře-
šení,	která	mohou	i	zlepšit	stávající	stav	
životního	 prostředí.	 Uvedená	 jednání	
probíhají	souběžně	s	jednáním	centrál-
ní	komise	Ministerstva	dopravy.	V	úse-
ku	Bořitov-Svitávka	se	letos	budou	do-
končovat	práce	pro	inženýrskou	činnost	
a	dále	se	bude	řešit	územní	řízení.	Co	se	
týče	jižní	části	a	okolí	Brna	–	zde	byla	
přislíbena	vstřícnost	v	nadstandardním	
řešení,	aby	to	co	nejméně	negativně	do-
padlo	na	občany,	což	znamená	varianty	
tunelů,	podzemního	vedení	dané	silni-
ce,	 protihluková	 opatření	 a	 podobně.	
Harmonogram	prací	se	naplňuje	a	mož-
ná	se	i	urychlí.	To	bych	si	přála	stejně	
jako	všichni,	kdo	jezdíme	po	I/43,“	sdě-
lila	senátorka	Jaromíra	Vítková.

Tisková zpráva 
senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

nistrem	dopravy	Karlem	Hav-	
líčkem,	ale	 i	 s	generálním	 ře-	
ditelem	ŘSD	ČR	Radkem	Mát-
lem	a	ředitelem	odboru	strategie	
MD	ČR	Lukem	Sosnou.	Ape-
lovala	jsem	na	pana	ministra,	jak	
moc	 je	 pro	 nás	 silnice	 S(D)43	
důležitá	a	potřebná.	Ministr	při-
slíbil	 podporu	 v	 urychlení	 ně-
kterých	kroků.	Následovalo	jed-
nání	v	kanceláři	PK-Ossendorf	
(zpracovatel	 projektové	 doku-

Foto: archiv J. Vítkové

JAK DÁLE SE SPORTOVNÍ HALOU V BOSKOVICÍCH?

ALBERTO KALACH 
studoval	 architekturu	 na	 Universidad	 Iberoamericana	 v	 Mexiku	 (1977–81)		
a	později	na	Cornell	University	v	New	Yorku	(1983–85).	V	roce	1981	založil	
společně	 s	Danielem	Álvarezem	společnou	kancelář	 „Taller	 de	Arquitectura	
X“.	Od	 roku	2002	pracuje	 samostatně	a	 současně	založil	 sdružení	„México:	
future	city“.
NA	SLOVÍČKO	S	…	MĚSTSKÝM	ARCHITEKTEM	NA	TÉMA	–	
ARCHITEKT	ALBERTO	KALACH
	 Na	základě	rozhodnutí	Rady	města	Boskovice	zprostředkuje	městský	architekt	

Zdeněk	Fránek	vypraco-
vání	 návrhu	 na	 sportov-	
ní	 halu	 v	 Boskovicích	
světoznámým	 architek-
tem	Alberto	Kalachem.	
Požádal	 jsem	 Zdeňka	
Fránka	 o	 jeho	 krátké	
představení.
	 	 Pane	 Fránku,	 kdo	 je		
Alberto	Kalach?
	 	 Je	 to	 mexický	 archi-
tekt,	který	má	obrovské	
reference.	 Já	 sám	 ho	
znám	celé	roky.	Je	veli-
ce	 uznávaný,	 před	 dvě-

	 Od	nástupu	do	funkce	v	roce	2018	je	
na	místostarostovi	města	Radku	Mazá-
čovi	vidět	intenzivní	snaha	řešit	výstav-
bu	nové	sportovní	haly	v	Boskovicích.	
Bohužel,	 rok	2019	se	ztratil	hledáním	
vhodné	 lokality	 pro	 stavbu	 haly.	 Rok	
2020	byl	poznamenán	novým	výběrem	
pozemku	a	jeho	následnou	koupí.	Ote-
vřel	 se	 tak	 prostor	 vytvořit	 jedinečný	
sportovní	areál	v	Červené	zahradě.	Jak	
dále	v	roce	2021?	Na	to	jsem	se	zeptal	
přímo	místostarosty	Radka	Mazáče.
	 Pane	 místostarosto,	 přinesla	 zruše-	
ná	architektonická	soutěž	něco	pozitiv-
ního?
	 Podle	mě	určitě	ano.	Architektonická	
soutěž	musela	být	zrušena,	protože	jsme	
obdrželi	 pouze	 jeden	 ucelený	 archi-	
tektonický	návrh	od	ateliéru	K4	a.s.	se	

Zdeněk Fránek (vlevo) s Albertem Kalachem

ma	 roky	 získal	 v	 Německu	 cenu	 architekt	 roku.	 Věnuje	 se	 jak	 občanským		
stavbám,	 tak	 i	stavbám	veřejným	a	privátním	a	stavbám	ekologicky	zaměře-
ným.	Což	se	mi	velice	líbí	zrovna	pro	Boskovice.
	 Co	charakterizuje	stavby	Alberto	Kalacha?
	 Alberto	Kalach	je	architekt,	který	je	na	své	prostředí	velmi	citlivý.	Má	bohaté	
zkušenosti,	staví	stavby	v	Severní	Americe,	v	Mexiku,	Jižní	Americe,	Číně,	apod.	
Při	své	práci	rád	používá	beton	a	dřevo.	Takže	používá	materiály,	které	pro	nás	
nejsou	nijak	exotické	a	výjimečné.	Řekl	bych,že	to	jsou	materiály	nenáročné,	nepo-
užívá	žádné	složité	konstrukce.	Ale	i	tak	ty	stavby	oplývají	výtvarnou	krásou	a	jsou	
plné	zeleně.	Alberto	Kalach	je	vedle	profese	architekta	ještě	zahradník,	který	na-
příklad	 pracoval	 na	 rekonstrukci	 zahrad	 architekta	 Barragána,	 prvního	 nositele	
Pritzkerovy	ceny	v	historii	a	stal	se	jeho	spolupracovníkem.	Takže	od	pana	Kala-
cha	můžeme	očekávat	přínos	i	v	oblasti	zeleně	a	ekologie	do	navrhovaného	objektu.
	 Proč	jste	jako	autora	nové	sportovní	haly	v	Boskovicích	nabídl	právě	Alberto	
Kalacha?
	 Protože	 jsme	už	 spoustu	 let	 velmi	dobří	 přátelé.	Pan	Kalach	byl	 v	Česku	
několikrát,	měl	u	nás	krásnou	výstavu,	já	jsem	byl	několikrát	v	Mexiku.	Pro-
cestoval	 jsem	 s	 ním	 velikou	 část	 Jižní	 Ameriky.	 Proto	 mě	 napadl	 právě	 on,	
protože	se	mi	zdá,	že	jeho	architektura	je	nám	čímsi	blízká.	Blízká	svojí	vý-
tvarností	a	skrytou	romantičností	jeho	staveb.
	 Pane	Fránku,	děkuji	vám	za	rozhovor	a	přeji	vám	hodně	sil	do	vaší	práce.

Jaroslav Parma,  Foto: archiv Zdeněka Fránka
Převzato z Boskovického zpravodaje 

vším,	co	jsme	požadovali,	ale	bohužel	
ne	v	cenových	relacích,	které	jsme	po-
žadovali.	Ale	i	 tak	jsme	si	ujasnili,	co	
asi	můžeme	požadovat	za	peníze,	které	
jsme	ochotni	do	stavby	investovat.	Naše	
maximální	požadavky,	které	byly	rozší-
řeny	o	požadavek	na	horolezeckou	stě-
nu	a	vybudování	kuželny,	jsme	specifi-
kovali	v	zadání	architektonické	soutěže	
a	 odborníky	 byly	 oceněny	 na	 zhruba	
250	milionů.	V	rámci	rozpočtu	města	je	
možno	 investovat	 150	 milionů,	 takže	
musíme	 změnit	 investiční	 záměr	 tak,	
abychom	za	námi	zvažovanou	 investi-	
ci	 obdrželi	 sportovní	 halu,	 která	 bu-	
de	 v	 první	 řadě	 optimálně	 vyhovovat	
všem	 aktivním	 uživatelům	 haly,	 tedy	
sportovcům.	Úpravy	se	možná	dotknou		
i	pasivních	účastníků,	tedy	diváků	a	ná-
vštěvníků.

	 Podle	rozhodnutí	rady	města	opouští-
te	myšlenku	soutěžení	a	volíte	přímé	za-
dání	vybranému	architektovi.
	 Je	 to	 tak,	Rada	města	Boskovice	se	

všemi	hlasy	shodla	na	tom,	že	se	v	rám-
ci	 předprojektové	 přípravy	 jeví	 jako	
nejvhodnější	 řešení	 zadat	 zpracování	

Pokračování na str. 10

Sportovní a rekreační areál Červená zahrada.
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Rekonstrukce vodovodu uzavře průtah centrem,

Hledáme nové kolegy / kolegyně 
na  pracovní pozice:

Plánovač výroby
Požadavky na kandidáta:
Vzdělání středoškolské, ideálně strojní.
Anglický jazyk středně pokročilý.
Práce na PC – MS Office.
Praxe na obdobné pozici výhodou.
Analytické schopnosti, logické myšlení.
Pečlivost, odpovědnost.

Vaše úkoly:
Sledování a kontrola příchozích zakázek.
Plánování výroby a materiálu. Optimalizace zásob.
Komunikace s nákupním oddělením. Příprava reportů.

Technik zkušebny vývoje
Požadavky na kandidáta:
Vzdělání min. maturita – nejlépe obor strojní, textilní.
Znalost čtení výkresové dokumentace.
Zkušenosti s obsluhou komunálních měřidel
Práce na počítači MS Office, SAP výhodou.
Anglický jazyk na úrovni mírně pokročilý.

Vaše úkoly:
Obsluha zkušebních zařízení.
Vyhodnocování zkoušek a jejich dokumentace.
Spolupráce při definování zkušebních metod.
Podílení se na vývojovém projektu a ověřování výstupů z vývojových prací.

 
 Co nabízíme?

 
 Týden dovolené navíc 

 
 

 Pružnou pracovní dobu 
 
 

 Finanční odměny 
 

 
 Příspěvek na penzijní připojištění   

 Věrnostní odměnu 
 
 

 Dotované stravování v závodní jídelně

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, e-mail: personal@novibra.com

	 Rozsáhlou	 rekonstrukci	 vodovodu		
a	 na	 ni	 navazující	 opravu	 páteřních		
komunikací	 v	 centru	 Blanska	 chystá		
od	 března	 město	 ve	 spolupráci	 se	
Svazkem	vodovodů	a	kanalizací	(Sva-
zek).	Centrum	Blanska	se	kvůli	práci	
na	 novém	 vodovodním	 řadu	 uzavře	
pro	 motoristy	 na	 více	 jak	 tři	 měsíce.	
Úplná	uzavírka	pro	veškerá	motorová	
vozidla,	a	to	s	výjimkou	vozidel	stavby	
a	 vozidel	 Integrovaného	 záchranného	
systému,	je	naplánovaná	od	10.	března	
do	30.	června	letošního	roku.	
	 „Současný	vodovod	je	na	hranici	ži-
votnosti,	 proto	 Svazek	 plánuje	 rekon-
strukci	části	kanalizace,	vodovodu	i	vo-
dovodních	 přípojek.	 Rozhodli	 jsme	 se	
tuto	 dlouhodobě	 plánovanou	 opravu		
využít	 a	 na	 opravu	 vodovodu	 navázat	
pokládkou	nového	asfaltového	povrchu,	
výměnou	přídlažeb	a	v	některých	mís-
tech	 také	 novými	 povrchy	 chodníků,“	
popsal	starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 Do	stejného	období	město	plánujeme	
zasadit	také	změnu	trvalého	dopravního	
značení	na	náměstí	Svobody.	Zde	dojde	
k	novému	vodorovnému	značení	a	upra-
vení	 šíře	 stávajících	 parkovacích	 míst		
a	také	k	trvalému	zjednosměrnění	výjez-
du	z	parkoviště	na	náměstí	u	bývalého	
obchodního	domu	Družba.
	 „Víme,	že	dopravních	staveb	a	s	nimi	
souvisejících	omezení	 je	 letos	napláno-
váno	více,	proto	žádáme	veřejnost	o	sho-

zábor v komunikaci
objízdná trasa
objízdná trasa 
pro zásobování

opraví se i povrchy vozovky
vívavost.	Na	druhou	stranu	se	vše	snaží-
me	připravit	tak,	aby	na	sebe	jednotlivé	
stavby	 navazovaly.	 A	 aby	 byl	 průtah	
centrem	hotový	například	do	doby,	než		
v	 srpnu	 začnou	 práce	 na	 přemostění,“	
dodal	Jiří	Crha.
	 Plánována	 uzavírka	 se	 dotkne	 Bez-	
ručovy	ulice	od	výjezdu	z	okružní	kři-
žovatky	s	ulicí	Dvorská	směrem	do	cen-
tra,	náměstí	Svobody	i	Seifertovy	ulice		
v	úseku	od	křižovatky	s	Dolní	Palavou	
po	 křižovatku	 s	 náměstím	 Svobody.	
Uzavřena	 bude	 také	 Rožmitálova	 ulice		
v	úseku	od	náměstí	Svobody	po	budovu	
městské	 knihovny	 a	 na	 ni	 navazující	
úsek	náměstí	Republiky	až	po	zpomalo-
vací	pruh	u	Wanklova	náměstí.
	 „V	 provozu	 i	 během	 rekonstrukce	
zůstane	vjezd	a	výjezd	na	horní	parko-
viště	na	náměstí	Republiky	u	Poduklí.	
Uzavřené	části	průtahu	centrem	budou	
řidiči	osobních	vozidel	muset	objet,	ze	
Seifertovy	 ulice	 bude	 osobními	 auto-
mobily	možné	projet	ulicí	Dolní	Palava	
na	 ulici	 Dvorskou	 a	 zpět	 na	 kruhový	
objezd	Dvorská	x	Bezručova.	Z	kruho-
vého	 objezdu	 na	 Sadové	 ulici	 povede	
objízdná	trasa	Smetanovou	ulicí	na	Po-
říčí	a	dále	ulicí	Mlýnskou,“	popsala	ve-
doucí	 odboru	 správy	 a	 rozvoje	 města	
Petra	Skotáková.
	 „Pro	 nákladní	 dopravu	 a	 tranzit		
povede	doporučená	objízdná	 trasa	po	

Pokračování na str. 7
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www.akelektroeshop.cz tel. 776 336 536
ledničky  l  pračky  l  myčky

sušičky  l  televizory

HANA KLEMENTOVÁ, MBA
CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ MAKLÉŘKA

Mobil: 778 525 754
E-mail: klementova@rkcoloseum.cz

RÁDA VÁM PORADÍM A SPOLEHLIVĚ ZPROSTŘEDKUJI 
PRODEJ ČI NÁKUP VAŠÍ NEMOVITOSTI

Na domě musíte mít číslo popisné

Rekonstrukce vodovodu uzavře průtah centrem

	 Označování	domů	 řeší	 zákon	o	obcích,	který	konstatuje,	 že	budova	musí	být	označena	po-	
pisným	 číslem,	 pokud	 není	 stanoveno	 jinak.	 Vlastník	 nemovitosti	 je	 povinen	 na	 svůj	 náklad	
označit	budovu	čísly	určenými	obecním	úřadem	a	udržovat	je	v	řádném	stavu.	Tabulky	s	čísly	je	
třeba	umístit	viditelně.	
	 Každý	vlastník	by	si	měl	uvědomit,	že	nesprávné,	nebo	dokonce	žádné	označení	jeho	budo-	
vy,	může	mít	dalekosáhlé	negativní	následky.	Praxe	ukazuje,	 že	hasiči	 či	 sanitka	přijedou	na	
místo	události	pozdě	jen	proto,	že	dům	nebyl	označen.	Označování	domů	slouží	k	lepší	orientaci,	
což	v	dnešní	době	on-line	doručování	ocení	nejen	vaše	návštěva,	ale	třeba	i	pošák	nebo	doda-	
vatelské	služby.
	 Tabulka	musí	být	umístěna	tak,	aby	byla	viditelná	z	ulice.	Číslo	orientační	se	umísuje	vždy	
pod	číslo	popisné.	 Text a foto:  Jaroslav Parma

Ilustrační foto

Nová strategie BESIP na období 2021–2030
	Začátkem	 ledna	 letošního	 roku	 schválila	vláda	
České	republiky	na	roky	2021–2030	novou	stra-
tegii	BESIP,	která	plynule	navazuje	na	Národní	
strategii	 bezpečnosti	 silničního	 provozu	 2011–
2020.	 Dlouhodobým	 a	 současně	 hlavním	 cílem	
nové	 strategie	 je	 snížení	 počtu	 obětí	 a	 těžkých	
zranění	 v	 důsledku	 dopravních	 nehod	 o	 50%	

oproti	výchozímu	stavu.	Jako	výchozí	stav	měly	posloužit	údaje	za	rok	2020,	kdy	
však	v	důsledku	epidemie	koronaviru	došlo	k	výraznému	útlumu	dopravy,	a	tak	
se	za	výchozí	údaje	pravděpodobně	budou	považovat	statistiky	za	rok	2019,	nebo	
průměr	za	roky	2017–2019.	Podle	údajů	BESIPu	se	v	České	republice	za	účinnos-
ti	předchozí	strategie	podařilo	v	rozmezí	let	2011–2019	oproti	období	2001–2009	
snížit	 počet	 dopravních	 nehod	 s	 usmrcenými	 osobami	 o	 46%	 a	 počet	 nehod		
s	 těžkým	zraněním	o	42%.	Nová	 strategie	BESIP	2021–2030	při	 tom	vychází		
z	podrobné	analýzy	toho,	jaké	v	České	republice	přetrvávají	hlavní	příčiny	zá-
važných	nehod,	a	proto	se	zaměřuje	především	na	mladé	řidiče,	nepřiměřenou	
rychlost,	odstraňování	nehodových	lokalit,	zavádění	pokročilých	technologií	do	
nově	vyráběných	automobilů	či	na	systémová	opatření	v	podobě	úpravy	legisla-
tivy,	 účinného	 dohledu	 ze	 strany	 Policie	 ČR	 nebo	 obecní	 policie	 a	 následnou	

vymahatelnost	práva.	Nová	strategie	BESIP	2021–2030	bude	 realizována	pro-
střednictvím	 dvouletých	 akčních	 plánů,	 jejichž	 vyhodnocení	 bude	 pravidelně	
předkládáno	 vládě	 k	 projednání	 společně	 s	 návrhem	 akčního	 plánu	 na	 další	
dvouleté	období.	První	akční	plán	na	rozmezí	let	2021–2022	se	kromě	výše	uve-
dených	prioritních	oblastí	soustředí	mj.	také	na	nevěnování	se	řízení,	děti	a	mlá-
dež,	zranitelné	či	rizikové	účastníky	silničního	provozu,	alkohol	a	jiné	návykové	
látky,	ochranné	prvky,	srážky	se	stromy	či	železniční	přejezdy.	U	konkrétních	
aktivit,	 kterými	 mají	 být	 jednotlivé	 akční	 plány	 naplněny,	 jsou	 stanoveny	 od-	
povědné	 subjekty	 jako	např.	Ministerstvo	dopravy,	Ředitelství	 silnic	 a	 dálnic,	
Policie	ČR,	Správa	železnic,	Centrum	dopravního	výzkumu	apod.	a	také	jasně	
měřitelná	kritéria,	na	jejichž	základě	bude	možné	ověřit,	zda	byla	daná	aktivita	
splněna	 či	 nikoli.	 Jako	 příklad	 mohou	 posloužit	 aktivity	 stanovené	 pro	 Sprá-	
vu	 železnic,	 jejímž	 úkolem	 je	 během	 plnění	 prvního	 akčního	 plánu	 na	 roky	
2021–2022	zabezpečit	90%	železničních	přejezdů	křížících	silnice	I.	třídy	pře-
jezdy	se	závorami	a	u	přejezdů	křížících	silnice	II.	třídy	–	zde	každý	rok	insta-	
lovat	závory	v	minimálním	počtu	50	ks.	
	 Nová	 strategie	BESIP	na	období	2021–2030,	včetně	prvního	akčního	plánu		
na	 roky	2020–2021,	 jsou	k	nahlédnutí	nebo	ke	stažení	dostupné	na	webových	
stránkách:	www.ibesip.cz	 odbor dopravy Městského úřadu Boskovice 
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hlavním	průtahu	městem	ulicí	Svitav-
skou	a	Poříčí.	Stejně	tak	všem	motoris-
tům,	kteří	nemusejí	zastavovat	v	cent-
ru,	 doporučujeme,	 aby	 pro	 průjezd	
Blanskem	maximálně	využívali	průta-
hu	a	do	centra	vůbec	nezajížděli,“	do-
plnila	Petra	Skotáková	s	tím,	že	pohyb	
chodců	 by	 po	 dobu	 trvání	 uzavírky	
neměl	být	výrazně	omezen.
	 Omezení	 se	 ale	 dotknou	 autobuso-
vých	zastávek	v	dané	lokalitě,	ty	po	ce-
lou	 dobu	 uzavírky	 nebudou	 moci	 být	
obsluhovány.	Z	náměstí	Svobody	proto	
bude	náhradní	autobusová	zastávka	pře-
místěna	na	Dvorskou	ulici	naproti	stáva-
jící	 zastávce	 u	 Galerie	 města	 Blanska,	
zastávka	Seifertova	se	přemístí	na	auto-
busovou	 zastávku	 Poříčí	 naproti	 úřadu	
práce,	 autobusová	 zastávka	 z	 náměstí	
Republiky	 bude	 přesunuta	 na	 ulici	 Sa-	
dovou	vedle	parku.

	 Pokud	 budou	 práce	 postupovat	
rychleji,	 než	 předpokládá	 harmono-
gram,	 budou	 se	 kompletní	 dopravní	
uzavírky	 postupně	 měnit	 tak,	 aby	 ři-	

diči	 nebyli	 omezeni	 více,	 než	 je	 nut-	
né.	„Prosíme	všechny	občany	i	dotče-
né	podnikatelské	subjekty	o	trpělivost		
a	 respektování	 dočasných	 doprav-	

ních	 opatření,“	 doplnila	 Petra	 Skotá-
ková.

Text: Pavla Komárková
Foto: archiv MÚ Blansko
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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

Práce máme dost. 
Možná hledáme právě Vás!

 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů  
 a vícevřet. automatů

 
 Co nabízíme?

 
 Týden dovolené navíc 

 
 

 Finanční odměny 
 
 

 Příspěvek na  
penzijní připojištění   

 Věrnostní odměnu 
 
 

 Dotované stravování 
v závodní jídelně 

 
 

 Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
 

 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com      

BŘEZEN                           Služba je sloužena od 8.00–13.00 hodin
6.3. MUDr. Tomaštíková Eva Adamov, Smetanovo nám. 327 722 907 551
7.3. MUDr. Semrádová Marie Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

13.3. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko

Mimo	výše	uvedenou	dobu	je	služba	zajištěna	v	Brně,	Úrazová	nemocnice,	Ponávka	6,	tel.:	545	538	111.	
Ve	všední	dny	od	18.00	hodin	do	24.00	hodin.	O	sobotách,	nedělích	a	svátcích	od	8.00	hodin	do	20.00	hodin.

14.3. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
20.3. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
21.3. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
27.3. MDDr. Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128

MŮJ ŽIVOT S ALKOHOLEM
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kvartálně.	Vždy	tajně,	tak,	aby	to	už	má	
nynější	přítelkyně	nevěděla.	Pak	vše	zjis-
tila,	i	mou	minulost.	Dostal	jsem	nůž	na	
krk.	 Opět	 jsem	 delší	 dobu	 nepil,	 pak	 se	
rozjel	a	zase	přestal,	když	to	opět	zjistila.	
A	to	trvalo	několikrát.	Když	jsem	se	napil,	
trvalo	to	třeba	měsíc	v	kuse,	avšak	na	do-
raz.	 Brával	 jsem	 nemocenskou,	 protože	
jsem	nebyl	už	schopen	fungovat	jako	kdy-
si.	Totální	troska.	Dělal	jsem	hrozné	věci,	

které	bych	za	střízliva	neudělal.	Už	to	ne-
šlo	dál,	byl	jsem	při	poslední	recidivě	na	
dně.	Přítelkyně	zase	přišla	na	to,	že	piju.	
Už	jsem	si	myslel,	že	mě	opustí.	Málem	
jsem	přišel	zase	o	vše.	
	 Byl	jsem	tak	na	dně,	že	jsem	si	přiznal,	
po	 tolika	 letech,	 že	pití	 opravdu	nemám	
pod	kontrolou,	 jak	 jsem	si	myslel	 a	 roz-	
hodl	 jsem	se,	 že	 začnu	navštěvovat	AA.	
Cestu,	která	 je	ověřená,	že	opravdu	fun-	
guje.	 Viděl	 jsem	 to	 na	 mamce	 a	 mnoho	

lidech,	 které	 jsem	 z	 tohoto	 společenství	
poznal	 již	 v	 minulosti.	 Vše	 v	 podstatě	
stálo	jen	na	tom	si	přiznat,	že	mám	pro-
blém	s	pitím,	že	jsem	nemocný	a	potřebu-
ji	pomoc.	A	hlavně,	že	si	už	nesmím	nikdy	
dát	první	sklenku.	Do	této	doby	jsem	totiž	
asi	stokrát	zkoušel	kontrolované	pití.	Ni-
kdy,	opravdu	nikdy	to	nebylo	udržitelné.	
Stejně	jsem	to	zkoušel	pořád	a	pořád,	ale	
marně.	 Kontrolované	 pití	 u	 mě	 nemělo	
smysl,	 nikdy	 se	 mi	 to	 nepodařilo.	 Když	
jsem	 začal	 číst	 Modrou	 knihu,	 bylo	 to	
úžasné.	 Vše	 tam	 bylo	 přesně	 popsané.		
Ve	 všem,	 co	 tam	 bylo,	 jsem	 se	 našel.	
Hlavně	mi	pomohla	v	tom,	že	se	tam	píše,	
že	 jsem	 nemocný.	 Alkoholismus	 je	 ne-
moc.	Modrá	kniha	mě	zachránila.	Přede-
vším	v	tom,	že	kontrolované	pití	u	nás	al-
koholiků	 není	 možné.	 Konečně	 mi	 to	
docvaklo,	 že	 si	 musím	 dávat	 pozor	 na	
první	sklenku.	U	mě	by	to	bylo	první	pivo.	
	 V	 poslední	 fázi	 jsem	 chlastal	 hlavně	

pivo.	Teklo	proudem.	Volil	 jsem	 třeba	 tři	
najednou,	pak	část	vyzvracel,	protože	žalu-
dek	byl	plný.	Říkal	jsem	si	vždy,	jaká	škoda	
toho	 vyvráceného	 piva.	 Jak	 jsem	 říkal.	
Modrá	kniha	mě	zachránila.	Věřím,	že	au-
toři	 knihy	 byli	 inspirováni	 Vyšší	 mocí,	
když	ji	psali.	Od	té	doby	jsem	pochopil,	že	
už	nesmím	pít,	tedy	si	dát	první	pivo.	Nebo	
lépe	řečeno	můžu	si	dát	první	pivo,	ale	pak	
budu	zase	v	totálních	sračkách.	
	 Takže	ne,	že	nesmím,	ale	nechci.	V	tom	
je	 podstatný	 rozdíl.	 Od	 té	 doby	 nepiju.	
Pracuji	na	krocích.	Přestat	pít	byl	pro	mě	
jen	 začátek.	Začal	 se	mi	díky	programu	
měnit	život.	Dne	7.	2.	2021	to	byl	rok,	co	
jsem	 se	 nenapil.	 Díky	 programu	 se	 mi	
zlepšila	kvalita	 života.	Nedávno	 jsem	se	
oženil	a	žijí	krásný	život,	který	bych	ne-
měl,	 kdybych	 nebyl	 v	 programu.	 Děkuji	
Bohu	za	to	vše.

S pozdravem Michal – alkoholik ze skupiny 
(Proměna Blansko).
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Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

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

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

Garantujeme minimálně 1000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Blansko – výstavba dalších čtyř stovek bytů 
	 O	další	čtyři	stovky	bytů	by	se	v	nej-
bližších	 letech	mohlo	rozrůst	blanenské	
sídliště	Písečná.	Radní	města	Blanska	na	
svém	51.	jednání	vybrali	z	nabídek	jako	
nejvhodnější	společný	projekt	společnos-
ti	HOPA	Group	s.r.o.	 a	Trikaya	Project	
Management	a.s.	Ty	na	okraji	stávajícího	
sídliště	chtějí	vybudovat	novou	Reziden-
ci	 Písky	 se	 406	 novými	 byty.	 Součástí	
studie	je	také	na	šest	stovek	nových	par-
kovacích	 míst.	 Projektem	 se	 nyní	 ještě	
budou	zabývat	zastupitelé,	 radní	 jim	jej	
zatím	pouze	doporučili	ke	schválení.
	 Na	výzvu	k	podání	nabídek	na	byto-
vou	výstavbu	v	lokalitě	Písečná,	kterou	
město	zveřejnilo	v	roce	2019,	původně	
reagovali	čtyři	zájemci.	Loni	v	červnu	
ale	 původní	 návrh	 doplnili	 jen	 dva		
z	nich	–		společnost	Vascelo	a	se	spo-
lečným	 projektem	 společnosti	 HOPA	
Group	a	Trikaya.	
	 „U	podaných	návrhů	jsme	posuzovali	
kromě	výše	kupní	ceny	za	metr	čtvereční	
také	 další	 kritéria	 –	 počet	 a	 strukturu	
bytů	 a	 jejich	 celkovou	 výměru,	 počet	
bezbariérových	 bytových	 jednotek	 pře-
váděných	 bezplatně	 do	 majetku	 města,	
výměru	revitalizovaného	veřejného	pro-
stranství,	nebo	například	velikost	školky,	
komerčních	prostor	či	mobiliář	relaxační	
části	veřejného	prostoru	jako	jsou	hřiště	
nebo	park,	které	 také	budou	převedeny	
bezplatně	 městu,“	 popsal	 místostarosta	
města	Blanska	Ivo	Polák.
	 Firma	 VASCELLO	 Development	
připravila	 projekt	 počítající	 s	 výstav-
bou	 91	 bytových	 jednotek	 o	 velikosti	
1kk	až	5kk.	HOPA	Group	spolu	s	fir-
mou	Trikaya	plánuje	o	tři	sta	bytů	více.	
Na	rozdíl	od	konkurenční	nabídky	má	
tento	 investor	 smluvně	 ošetřeno	 také	
to,	 že	 odkoupí	 sousední	 pozemky	 od	
soukromého	vlastníka,	 i	 na	nich	nová	
Rezidence	Písky	vyroste.
	 „Tato	nabídka	splnila	všechny	poža-
davky	města.	Oproti	původnímu	návrhu	
se	 podařilo	 snížit	 počet	 malometráž-
ních	bytů	ve	prospěch	těch	větších.	Nad	
zákonem	stanovenou	normu	se	podaři-	
lo	navýšit	také	počet	parkovacích	míst,	
z	nichž	většina	je	situována	do	podzemí.	
Nadzemní	část	nabídne	na	šest	desítek	
parkovacích	 míst	 pro	 veřejnost,“	 uvedl	
starosta	města	Jiří	Crha.	„Poptávka	po	
bytech	v	Blansku	je	stále	vysoká,	jsme	

rádi,	že	se	našel	zkušený	developer,	kte-
rý	si	troufá	na	tak	velký	projekt,“	dodal	
starosta.
	 HOPA	 Group	 spolu	 s	 Trikayou	 má	
kromě	bytových	domů	v	Rezidenci	Písky	
vybudovat	 také	 dvoutřídní	 mateřskou	
školu	s	dětským	hřištěm,	kterou	převede	
do	majetku	města.	Město	získá	také	dva	
bezbariérové	byty	a	stometrový	komerč-
ní	prostor.	Součástí	projektu	je	také	par-
ková	úprava	a	veřejná	hřiště	pro	děti.
	 „Bytové	domy	budou	mít	zelené	stře-
chy,	členěný	půdorys	i	fasády	a	odsaze-
né	poslední	patro.	Věřím,	 že	vše	bude	
působit	odlehčeně	díky	velkému	počtu	
lodžií.	Linii	domů,	které	jsou	podstatně	
kratší	než	domy	na	Písečné,	dotváří	alej	
stromů	 i	 dvě	 dětská	 hřiště,“	 vysvětlila	
autorka	 projektu	 Monika	 Sirná	 z	 pro-
jekční	kanceláře	Abras.
	 „Součástí	projektu	jsou	také	přírod-
ní	prvky	jako	bylinkové	zahrady,	wor-
koutové	a	rekreační	chodníčky,	na	kon-
ci	 trasy	 vedoucí	 z	 chráněného	 území	

Čertovka	 je	 navržen	 menší	 přírodní	
amfiteátr,“	plánuje	Sirná.	
	 Finální	nabídky	několikrát	projedná-
vala	 investiční	 komise,	 zabývalo	 se	 jí	
vedení	města	i	finanční	výbor.
	 „Všichni	 doporučili	 radě	 výběr	 spo-
lečného	projektu	HOPA	Group	a	společ-
nosti	 Trikaya.	 Rada	 na	 základě	 vyhod-	
nocení	 podaných	 nabídek	 doporučila	
zastupitelstvu	 tento	 společný	 investiční	
záměr	schválit,“	dodal	místostarosta	Ivo	
Polák.
	 Nová	výstavba	by	měla	přinést	výho-
dy	i	stávajícím	obyvatelům	sídliště.	„Ve	
spolupráci	s	investorem	plánujeme	pro-
dloužení	trasy	linky	městské	hromadné	
dopravy	a	přeložení	točny	a	autobusové	
zastávky	 hlouběji	 do	 sídliště.	 Nově	 by	
mohla	 zastávka	 vzniknout	 mezi	 Do-
mem	s	pečovatelskou	službou	Pod	Javo-
ry	a	budovou	obchodní	akademie,	další	
zřejmě	 vznikne	 v	 protisměru	 poblíž	
nové	 zástavby.	 U	 obchodní	 akademie	
pak	 bude	 muset	 vzniknout	 nová	 točna	

autobusu,	 protože	 stávající	 točna	 bude	
novou	 výstavbou	 odstraněna,“	 popsala	
vedoucí	odboru	správy	a	rozvoje	města	
Petra	 Skotáková	 s	 tím,	 že	 rozhodující	
pro	nová	umístění	jak	točny,	tak	zastá-
vek	 budou	 hlukové	 studie.	 „Zájmem	
města	je	rozšířit	občanskou	vybavenost	
sídliště,	 což	 projektový	 záměr	 develo-
perů	městu	umožní,“	dodala.
	 „Developerský	 projekt	 splňuje	 také	
nepřekročitelnou	podmínku	města,	a	 to	
napojení	 celé	 výstavby	 na	 systém	 cent-
rálního	 zásobování	 teplem.	 Navýšení	
počtu	odběratelů	bude	mít	do	budoucna	
jednoznačně	pozitivní	vliv	na	cenu	tepla	
a	udržitelnost	soustavy	centrálního	záso-
bování	 ve	 městě,“	 připomněl	 místosta-
rosta	Ivo	Polák.
	 Zda	 zastupitelé	 výběr	 developera	
schválí,	bude	jasné	na	zasedání	2.	března	
2021.	(redakční	uzávěrka	byla	před	tímto	
datem	–	pozn.	redakce).	Závazné	smlou-
vy	s	novým	investorem	by	pak	mohly	být	
projednány	 na	 červnovém	 nebo	 zářijo-
vém	zasedání	zastupitelstva.

Text: Pavla Komárková
Vizualizace: Abras projektový ateliér s.r.o.

– REZIDENCE PÍSKY

Vizualizace Rezidence Písky
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Pokračování na str. 5
návrhu	jednomu	ateliéru,	který	na	reali-
zaci	sportovní	haly	vypracuje	investiční	
záměr.	Získáme	tak	 jednoho	partnera,	
se	 kterým	 vzájemně	 upřesníme	 spor-
tovní	požadavky	a	vzhled.	Tento	inves-
tiční	 záměr	 bude	 garantovat	 finančně	
přijatelný,	architektonicky	a	dispozičně	
kvalitní	 návrh.	 Současně	 bude	 sloužit	
jako	 podklad	 pro	 výběrové	 řízení	 na	
zpracování	kompletní	projektové	doku-
mentace.	Vedoucí	odboru	rozvoje	měs-
ta	 a	 investic	 navrhl	 radě	 města	 zadat	
zpracování	investičního	záměru	atelié-
ru	Fránek	Architects	s. r.o.,	který	zajis-
tí,	 že	 autorem	 návrhu	 nové	 sportovní	
haly	v	Boskovicích	bude	 světově	 zná-	
mý	mexický	architekt	Alberto	Kalach.		
Ateliér	 Fránek	 Architects	 dlouhodo-	
bě	úzce	spolupracuje	s	městem	Bosko-

JAK DÁLE SE SPORTOVNÍ HALOU V BOSKOVICÍCH?
vice	 a	 současně	 je	 autorem	 celkového	
řešení	 areálu	 Červená	 zahrada.	 Zde-	
něk	 Fránek	 je	 detailně	 obeznámen		
nejen	s	předmětnou	lokalitou,	ale	také		
s	architekturou	a	historií	města.	Světo-
vě	uznávaní	architekti	Alberto	Kalach		
a	Zdeněk	Fránek	jsou	pro	nás	zárukou	
výjimečného	 architektonického	 řešení	
sportovní	haly	v	Boskovicích.	Bez	této	
spolupráce	by	 se	městu	Boskovice	ni-
kdy	 nepodařilo	 architektonický	 návrh	
takto	 světově	 uznávaného	 architekta	
získat.
	 Při	tvorbě	zadání	má	Zdeňku	Fránkovi	
pomáhat	pracovní	skupina.
	 Rada	města	mě	současně	pověřila,	
abych	na	jednání	rady	2.	března	před-
ložil	 návrh	 na	 jmenování	 pracovní	
skupiny	 pro	 spolupráci	 při	 přípravě	
investičního	 záměru	 realizace	 spor-

tovní	haly.	Já	jsem	ve	středu	10.	února	
odeslal	dopis	s	žádostí	o	nominaci	do	
pracovní	skupiny	zástupcům	jednotli-
vých	 uskupení	 Zastupitelstva	 města	
Boskovice	a	Spolku	za	 rozvoj	 archi-
tektury	Boskovic.	Přes	sportovní	ko-
misi	proběhla	také	nominace	zástup-
ce	 sportovců	 a	 samozřejmě	 v	 této	
skupině	 budou	 i	 zástupci	 investora,	
tedy	města	Boskovice.	Příjem	nomi-
nací	končil	18.	února	a	jsem	rád,	že	do	
pracovní	 skupiny	 byli	 nominováni	

odborníci	 bu	 z	 oblasti	 architektury	
nebo	 sportu.	 Předpokládám,	 že	 rada	
města	 můj	 návrh	 schválí	 a	 pracovní	
skupina	 se	 v	 první	 polovině	 března	
sejde	 s	 architektem	 Zdeňkem	 Frán-
kem	 k	 připomínkování	 investičního	
záměru	 pro	 stavbu	 nové	 sportovní	
haly.	Cílem	je	tedy	vytvořit	spoluprá-
ci	 s	odbornou	veřejností	a	získat	 tak	
zpětnou	vazbu	při	tvorbě	investičního	
záměru.	Pokud	bude	pracovní	skupi-
na	pracovat	stejně	dobře,	jako	skupina	
v	případě	tvorby	nového	loga,	dočká-
me	 se	 kvalitního	 návrhu.	 Jsou	 tedy	
před	námi	dva	cíle.	Obdržet	kvalitní	
návrh	nové	haly	za	přijatelnou	cenu.
	 Za	jak	dlouho	by	měl	být	návrh	hotový?
	 Ve	smlouvě	s	Fránek	Architects	je	
stanovena	doba	12	 týdnů	od	podpisu	
smlouvy.	 Smlouva	 byla	 podepsána	
26.	února,	takže	do	konce	května	by-
chom	měli	znát	výsledek.
	 Počítá	se	s	tím,	že	by	architekt	Alber-
to	Kalach	navštívil	Boskovice,	podobně	
jako	Smiljan	Radić?
	 Ano,	pokud	to	epidemiologická	situ-
ace	a	přijatá	opatření	dovolí,	tak	se	po-
čítá	 s	 osobní	 návštěvou	Alberta	Kala-
cha	v	Boskovicích.
	 Pane	místostarosto,	děkuji	vám	za	
rozhovor.	 Text a foto: Jaroslav Parma

Převzato z Boskovického zpravodaje 

Nová publikace 
v Muzeu Blanenska

Sborník	Muzea	Blanenska	2020	je	možné	zakoupit	
přímo	na	pokladně	muzea	ve	dnech	pondělí	až	pátek	od	10:00 –15:00	h	

nebo	objednat	na	e-mailové	adrese:	info@muzeum-blanenska.cz
Cena	Sborníku	činí	170	Kč	+	poštovné.
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MULTIFOKÁLNÍ SKLA ČESKÉ VÝROBY NA ČTENÍ, DÁLKU I PRÁCI NA PC
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

 DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz
Akce platí na vybraná skla české a německé výroby. Akce platí do 30. 4. 2021.

NEUVĚŘITELNÉ!
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O studiu v Masarykově střední škole Letovice,   
nesmrtelnosti stavařiny a umělcích zednického řemesla

Ilustrační foto  Foto: archiv školy 

	 Tradice	„Masarykovy	školy	práce“	v	Letovicích	sahá	až	do	roku	1931,	kdy	
byla	 otevřena	 nová	 budova	 učňovské	 školy.	 Postupně	 se	 škola	 rozšiřovala		
a	modernizovala	do	dnešní	podoby,	která	nabízí	možnost	studia	v	řemeslných	
oborech:	Truhlář,	Zedník,	Elektrikář – silnoproud,	Umělecký	keramik	a	Pro-	
davač – aranžér.	Dále	se	mohou	uchazeči	hlásit	do	maturitních	oborů:	Staveb-
nictví – Pozemní	stavby,	Nábytkářská	a	dřevařská	výroba – interiérová	tvorba,	
Design	keramiky	a	do	nástavbového	studia	Podnikání.
	 Škola	zajišuje	stravování,	pro	dojíždějící	ubytování	v	domově	mládeže	a	širo-	
ký	rozsah	aktivit	volného	času,	včetně	zahraničních	pobytů	a	stáží.	Více	infor-
mací	o	nabízených	oborech	získají	zájemci	na	stránkách	www.stredni-skola.cz,	
e-mailem:	info@stredni-skola.cz,	nebo	telefonem	516	474	878.
	 V	 současné	 době	 je	 obrovský	 zájem	 o	 pracovníky	 ve	 stavebnictví,	 proto		
se	dnes	zaměříme	na	podrobnosti	o	stavařských	oborech.	
	 Vyučující	Ing.	et	Ing.	Pavlína	Bilan	odpovídá	na	otázku:	Jak	probíhá	studium	
maturitního	oboru	Stavebnictví – Pozemní	stavby?
	 Tento	obor	se	zaměřuje	na	navrhování	pozemních	staveb.	Předáváme	našim	žá-
kům	znalosti	týkající	se	různých	odvětví	stavitelství	tak,	aby	po	ukončení	studia	
věděli,	 jakým	směrem	se	chtějí	vydat.	Sama	vím,	 jak	bylo	pro	mne	studium	na	
střední	škole	důležité	a	ovlivnilo	mou	profesní	dráhu.	Naši	žáci	pokračují	na	vyso-
kou	školu,	nebo	se	mohou	po	absolvování	maturity	a	získání	potřebné	praxe	stát	
dobrými	projektanty,	rozpočtáři,	referenty	na	stavebním	úřadě,	stavbyvedoucími,	
atd.	Možností	uplatnění	je	nepřeberné	množství	a	náplň	práce	je	různorodá.	Jako	
aktivní	projektant	předávám	žákům	kromě	důležitých	teoretických	znalostí	také	
své	zkušenosti	z	praxe.	Získají	alespoň	základní	přehled	a	„know-how“,	které	je		
v	počátcích	profesního	života	téměř	k	nezaplacení.	Toto	byl	také	jeden	z	důvodů,	
proč	jsem	se	rozhodla	vyučovat.	Stavařina	není	jen	obor,	je	to	životní	styl;	lásku		
a	cit	pro	něj	si	vytváříme	právě	na	střední	škole.	V	praxi	je	to	pak	hlavně	spousta	
dřiny,	po	které	jsou	za	námi	vidět	výsledky,	které	mají	na	očích	lidé	po	další	gene-
race.	Společně	s	kolegy	jdeme	s	dobou,	probíráme	nové	trendy,	učíme	se	projekto-
vat	ve	3D,	zabýváme	se	problematikou	BIM.	Dále	také	staticky	posuzujeme	kon-
strukce,	zaměřujeme	stavby,	zkoušíme	materiály	v	 laboratoři,	stavíme	mosty	ze	

špejlí,	soutěžíme,	ale	hlavně	se	nikdy	nenudíme.	Stavařina	je	nesmrtelná.	Stavět	
nebo	rekonstruovat	budou	lidé	stále.	U	nás	se	naučíte,	jak	na	to!
	 Vyučující	Mgr.	Petr	Ošlejšek	odpovídá	na	stejnou	otázku	týkající	se	učebního	
oboru	Zedník:
	 Učební	obor	Zedník	je	tří-
leté	 studium.	 Po	 celou	 tuto	
dobu	je	naší	snahou	seznamo-
vat	žáky	nejen	se	základními	
stavebními	 materiály	 a	 tech-
nologiemi	 stavebních	 prací,	
ale	i	s	novými	trendy,	pomůc-
kami,	 materiály	 a	 postupy	
tak,	 aby	 žáci	 byli	 připraveni	
na	 práci	 ve	 stavebních	 fir-
mách,	popřípadě	si	mohli	svo-
ji	 firmu	 v	 budoucnu	 založit.	
Získané	znalosti	a	dovednosti	
kluci	 uplatňují	 již	 v	 průbě-	
hu	 studia	 při	 rekonstrukcích		
a	opravách	svých	domovů.	Studium	je	rozděleno	do	bloků,	ve	kterých	se	střídá	týden	
teoretické	výuky	a	týden	praxí.	Ty	probíhají	nejenom	v	prostorách	školy,	ale	i	na	
stavbách.	
	 Je	úžasné	sledovat,	jak	kluci	po	pár	týdnech	praktické	výuky	získávají	„grif“	
a	jakou	z	toho	mají	sami	radost,	když	postaví	svoji	první	ze.	Ti	nejšikovnější	
se	 také	 účastní	 oborových	 soutěží	 a	 chtěl	 bych	 tu	 zmínit,	 že	 naši	 borci	 se	

umísují	na	předních	příčkách.
	 Práce	zedníka	 je	úžasná,	ale	není	pro	
každého.	Přirovnal	bych	ji	k	práci	uměl-
ce,	například	sochaře.	I	 ten	se	pořádně	
zapotí,	než	své	dílo	dokončí.	Stejně	tak	
zedník;	 nejen	 že	 se	 musí	 umět	 ohánět	
lžící,	krumpáčem	nebo	lopatou,	a	to	té-
měř	za	každého	počasí,	ale	musí	i	pře-
mýšlet,	mít	cit	pro	materiál	a	smysl	pro	
detail.	 Jen	 tak	za	ním	zůstanou	krásné	
objekty,	ve	kterých	 je	možné	pracovat,	
vyučovat	nebo	třeba	bydlet.	Na	to,	abyste	
byli	podavačem	na	stavbě	či	pomocným	
dělníkem,	nepotřebujete	výuční	list.	Vý-
uční	list	potřebuje	zedník,	který	chce	být	
ve	svém	oboru	mistrem.

Za rozhovor poděkoval Petr Hanáček

Ilustrační foto Foto: Ing. Marek Chládek

l  SERVIS CHLADÍCÍCH A MRAZÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
l  MONTÁŽ KLIMATIZACÍ DO BYTŮ, KANCELÁŘÍ
l  PLNĚNÍ AUTOKLIMATIZACÍ
l  MONTÁŽ, OPRAVY CHLADÍCÍCH A MRAZÍCÍCH BOXŮ

Lhota Rapotina 22, mobil: 606 303 776
stanek.chlazeni@seznam.cz, www.chlazeni-stanek.cz
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Hyundai Accent 1.4
r. v. 2004, koupen nový v ČR, STK 9/2022, 

nehavarovaný, servisní knížka, 177 000 km, 
klima, 9/20 nové zimní pneu, brzdové 

destičky, tlumiče, světlomety, výměna 
oleje, filtrů. Letní pneu se vzorkem, 

centrální zamykání, posilovač. 

39.900 Kč

PRONAJMEME VÝROBNÍ NEBO 
SKLADOVACÍ PROSTORY V  LETOVICÍCH.
DOBRÁ DOSAŽITELNOST, UZAVŘENÝ AREÁL. VŠE V PŘÍZEMÍ.
MOBIL: 602 447 525, 734 103 000

VZPOMÍNKA
Dne	23.	1.	2021	nás	náhle	opustil	

náš	tatínek,	bratr,	švagr,	strýc

pan	PETR	NOVOTNÝ	z	Blanska.

23.	2.	2021	by	oslavil	70.	narozeniny.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	dcera	Martina	a	syn	Petr.

VZPOMÍNKA

Dne	14.	března	2021	by	oslavil	93.	narozeniny	

pan	MILOSLAV	ZEMÁNEK	
z	Blanska.

Kdo	jste	ho	znali,	věnujte	mu	vzpomínku	s	námi.
Stále	vzpomíná	celá	rodina.

VZPOMÍNKA
Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovem jen hladívala.

Oči, které se tak upřímně dívaly, se navždy zavřely. 

Dne	23.	3.	2021	to	budou	čtyři	roky,	
co	nás	navždy	opustil

pan	ALOIS	CHLUP	z	Boskovic.

Stále	vzpomínají	a	v	srdci	ho	nosí	manželka	Jarka,	
dcery	a	kamarádi	Pavel,	Miloš	a	Jana	z	Brna.	

Nikdy	nezapomeneme.	Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi!

PRODÁM
 Prodám dětskou postýlku se šupletem, 
s vyšším čelem a oddělávatelnými bočnicemi,  
s matrací 154x78 cm. Dělaná na zakázku. Cena 
1.390 Kč, tel.: 605 076 400.
 Prodám radiogramofon 1308A Tesla. Cena 
po opravě 5.000 Kč. Dále prodám gramofonové 
desky, různé ceny. Tel.: 777 450 543.
 Prodám horkovzdušnou fritézu Delimano 
Pro, červená barva. Nevhodný dar, cena 1.800 Kč. 
Tel.: 776 830 527.
 Prodám  akvárium 100x50x40 cm (dxvxš)  
s krytem a skříňkou, na které je postaveno. Cel-
ková sastava je cca 110 cm vysoká. Vhodné i pro 
začátečníky. Cena 2.990 Kč, tel.: 605 076 400.
 Prodám 2 sady CD OF pop+ rock. Cena 900 Kč/
sada. Tel.: 777 450 543.
 Prodám kovbojskou přezku na opasek 
s býkem rodeo. Cena 700 Kč, tel.: 777 450 543. 
 Prodám zimní pneu Krisalp rozměr 175x65 
xR 14, 4 ks na plechových discích + jedna pneu 
samostatně. 3 pneu jsou mírně jeté a 2 nové. Zn. 
K vyzvednutí v Brně-Králově Poli, cena 1.200 Kč. 
Tel.: 728 480 686.
 Prodám 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.

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, 
lakování skla, lišty, 

zámky, kliky

tel. 604 150 378

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

HLEDÁME KE KOUPI 
CHATU/CHALUPU 

k rekreaci, nabídněte. 
Tel.: 725 002 155

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

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

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LÁHVE A SKLENICE. 
Sbírku i jednotlivé kusy.

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

Tel. 778 880 006

Montáž nového satelitu 
s Eurosportem u Vás zdarma. 

Nemůžete mít satelit? 
Zprovozníme TV přes internet. 

TELEVIZNÍ DOTACE!METALŠROT 
LETOVICE

(Kovošrot Letovice – Pražská 76, Letovice)

PRODEJ 
UHELNÝCH 

BRIKET
Tel.: 606 664 463

 Prodám špičkovou hifi sestavu pro domácí 
kino JBL 5.1 (včetně subworferu). Obrovský vý-
kon, excelentní zvuk. Původní cena 34.900 Kč, 
nyní jen 9.990 Kč. Tel.: 737 957 822.
 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 používaná, 
výška matrace 30 cm. Cena dohodou, foto zašlu 
na vyžádání. Tel.: 606 767 938.

KOUPÍM
 Koupím byt 1+1 v Blansku. Tel.: 728 744 085. 
 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 tovární malotraktor české nebo  
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Nabídněte prosím, děkuji. 
Tel.: 731 487 850.
 Koupím jakoukoliv Jawa, Simson, MZ, ČZ, 
PÁVek. Tel.: 723 971 027.

HLEDÁM
 Kdo nechá za odvoz funkční ledničku na  
chatu? Tel.: 606 931 795.

SEZNÁMENÍ
 Žena, 170 cm/69 let/86 kg hledá muže k váž-
nému seznámení. Hodného, vitálního a abstinen-
ta. Samota tíží. Tel.: 724 836 518. 
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CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU  VÁM K ÚSPĚCHU.
Pojďme společně vkročit do nového roku, budu Vaším průvodcem 
a parťákem. Nechť se Vaše předsevzetí stane skutečností a rok 2021 
bude rokem změn, po kterých tak toužíte.

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

S láskou Eliška
www.whitelotus.cz

eliska@whitelotus.cz

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	FRÉZAŘ 5-TI OSÉ PORTÁLOVÉ FRÉZKY
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU, LASERU
	ÚDRŽBÁŘ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

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

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* údržba soukromé i veřejné zeleně
* realizace sadových úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potřeb pro zahradu

LENTILKA
(psí útulek města Blanska)
	 1.	2.	2021	byla	po	20	hodině	přive-	
zená	MP	Blansko	stará,	hodná	feneč-
ka,	asi	kříženka	jack	russel	teriéra.	Do	
dnešního	dne	se	o	ni	nikdo	nepřihlásil	
a	 tak	 u	 ní	 stále	 probíhá	 léčba	 oušek		
a	kůže,	má	ošetřené	zoubky	ultrazvu-
kem,	je	naočkovaná,	načipovaná	a	od-
červená	 v	 útulku.	 Lentilka	 je	 ideál-	
ní	do	rodinného	domku	a	třeba	i	k	se-
niorům,	je	opravdu	moc	milá	a	strašně	
hodná.	 Fenečka	 má	 odhadem	 asi	 13	
roků,	ale	v	malém	pětikilovém	tělíčku	
je	pořád	spousta	lásky	na	rozdávání.	

Foto: Radek Opatřil

Děkujeme, že jste nám pomohli udržet 
tradici Tříkrálového koledování

	 Na	 začátku	 le-
tošního	 roku	 se	
konala	 Tříkrálová	
sbírka,	 kterou	 po-
řádá	 Charita	 ČR.	
V	Charitě	Blansko	
lidé	ve	sbírce	daro-
vali	 1	 233	 346	 ko-
run	 přímo	 do	 tří-	
králových	 kasiček	
v	obcích	a	aktuální	
částku	365	051	ko-
run	 online.	 Celko-
vý	průběžný	výsledek	Tříkrálové	sbír-
ky	na	Blanensku,	 který	 se	může	 ještě	
zvýšit	 online	 platbami,	 je	 1	 598	 397	
korun.
	 Významnou	část	výtěžku	Tříkrálo-
vé	sbírky	věnujeme	Mobilnímu	hospi-
ci	 svatého	 Martina,	 abychom	 mohli	
dále	 rozvíjet	 hospicovou	 péči	 po	 ce-	
lém	 okrese	 Blansko.	 Dále	 plánujeme	
za	prostředky	z	Tříkrálové	sbírky	po-
moci	 seniorům	 a	 zdravotně	 postiže-
ným,	rodinám	s	dětmi	v	nouzi	a	pod-
pořit	Charitní	záchrannou	sí	–	pomoc	
těm	nejpotřebnějším	v	regionu	ve	spo-
lupráci	s	farnostmi,	městy	a	obcemi.
	 V	 letošním	 roce	 vám	 kvůli	 epide-
mické	situaci	nemohli	koledníci	napsat	

naše	webové	strán-
ky	 www.blansko.
charita.cz	 a	 Fa-	
cebooku	 charita-	
blansko	a	zároveň	
do	vaší	vesnice	či	
města	 poskytnout	
křídy	 k	 napsání	
požehnání.
	 Pokud	 jste	 ne-
stihli	 přispět	 do	
tříkrálové	 kasič-	
ky	přímo,	můžete	

i	 nadále	 poslat	 svůj	 příspěvek	 přes	
bankovní	účet	na	www.blansko.chari-
ta.cz/trikralovasbirka2021.
	 Děkujeme	za	vaši	důvěru	a	podpo-
ru!	Děkujeme	vám	za	to,	že	jste	v	sou-
časné	složité	situaci	nenechali	tříkrá-
lovou	tradici	padnout!
	 Velké	díky	 také	patří	 tříkrálovým	
asistentům,	 koledníkům	 za	 roznos		
letáků,	obcím,	řetězci	prodejen	COOP	
a	 dalším	 prodejnám	 za	 umístěním		
pokladniček,	farnostem	a	všem,	kteří	
se	na	sbírce	jakkoliv	podíleli.

Text: Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Oblastní charity Blansko

Foto: archiv charity

na	 dveře	 tříkrálové	 požehnání	 domu	
K+M+B+2021	 přímo.	 Proto	 jsme	 se	
pokusili	 přinést	 koledu	 online	 přes		



ročník X číslo 2 březen 2021 www.listyregionu.cz

Opatovské šmajd 2021
	 Již	po	šestadvacáté	zavítali	v	sobotu	6.	února	turisté	na	Maló	Hanó	do	Velkých	
Opatovic.	Místní	Klub	českých	turistů	Malá	Haná	Velké	Opatovice	pořádal	tradič-
ní	pochod	„Opatovské	šmajd“.	Přes	přísná	vládní	opatření,	 sychravé	počasí,	ale		
s	dobrou	náladou	vyrazilo	na	trasy	od	2	do	50	km	celkově	608	účastníků	z	celé	
České	 republiky.	 Zahraniční	 turisté	 letos	 z	 důvodu	 uzavření	 hranic	 nedorazili.		
Na	nejdelší	50	km	trasu	vyšlo	nebo	vyběhlo	přes	30	dálkoplazů.	Tradiční	Malo-	
hanácká	stovka	se	letos	z	důvodu	zákazu	nočního	vycházení	nekonala.	V	cíli	pro	
všechny	čekal	diplom,	sladká	odměna	a	suvenýry	pochodu.	
	 Pořadatelé	děkují	všem	zúčastněným	za	dodržování	hygienických	předpisů		
v	této	nelehké	době.

Za KČT Malá Haná Velké Opatovice, předseda Dušan Machourek
Foto: archiv klubu

Za Sněženkou do krasu
se letos nepůjde…

	 Přelom	března	a	dubna	byl	vždy	termínem	tradiční	turistické	akce	–	pochodu	
Za	sněženkou	do	krasu.	V	roce	2019	se	uskutečnil	celkově	již	38.	ročník	této	
akce,	jejíž	pořadatelství	se	zhostila	TJ	ASK	Blansko.
	 Bohužel	stejně	jako	vloni	se	s	ohledem	na	aktuální	epidemiologickou	situaci		
a	vládní	opatření	pochod	neuskuteční.
	 A	tak	snad	v	příštím	roce	zase	se	všemi	příznivci	turistiky	naviděnou.

Za pořadatele Michal Souček,   Foto: archiv klubu

aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 28. 3. 2021.

149,-
24

pack
Maceška
drobnokvětá,
sedmikráska,
pomněnka
Viola cornuta, bellis, myosotis

zahradní centra otevřena 
pro všechny zákazníky

10
pack

cena od

79,-
Muškát
Pelargonium

Jednoduchý 
převislý

Cena: 79,-
Plnokvětý 

převislý
Cena: 119,-

Vzpřímený
Cena: 119,-

2990,-
Vertikutátor 
elektrický
VE80150

Borovice
Teak1

Materiál:
borovice

Tlakově impregnované v dekoru teak
Rozměry: 28 x 145 mm
Délky: 2 m, 3 m
m2 = 3,45 ks (prkno 2 m) 

Douglaska1

Materiál: přírodní
douglaska
Rozměry: 28 x 145 mm

Délky: 2 m, 2,5 m1, 3 m, 4 m1

m2 = 3,45 ks (prkno 2 m)

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku  

75,-bm 99,-bm

Zámková
dlažba H-profil
6 x 16,5 x 20 cm
Barva: přírodní

cena od

4, ks30 6, ks20
Hladká,
přírodní dlažba
Různé rozměry

cena od

35,-ks
cena od

62,-ks
Vymývaná
dlažba Gita 
a Gabriela
4 x 40 x 40 cm
4 x 40 x 60 cm

Zámková
dlažba Holland
4 x 10 x 20 cm

Pro plochy: do 1 000 m2

Příkon: 1 500 W
Pracovní záběr: 36 cm

Sběrný koš: 50 l
Provzdušňovací válec: 

15 ocelových nožů
Nastavení hloubky řezu: 

rozsah nastavení 
0 až +12 mm

Hmotnost: 15 kg

UniHobby Inzerce 03_01 Listy regionu 194x128 u038.qxp  25.02.21  16:08  Stránka 1
Turisté na trase – u Památníku letců Účastníci 37. ročníku pochodu 31. 3. 2018
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Blansko ustaluje kádr 
před jarní částí F:NL

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

REFERENT/KA 
zakázkového centra

– SŠ vzdělání, pozice THP
– Znalost NJ slovem i písmem, popřípadě AJ
– Znalost práce s PC - Microsoft Office, Lotus Notes výhodou

BRUSIČ BB (bezhroté broušení)
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC 
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 2 roky

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
– Pouze ranní směna
– Vyučen
– Manuální zručnost

ZÁMEČNÍK – MECHANIK
– Pouze ranní směna
– Vyučen
– Manuální zručnost

Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání
  – Zaměstnanecké výhody:
   l týden dovolené navíc
   l závodní stravování
   l příspěvek na penzijní připojištění
   l mimořádné odměny

Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě 
na personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
Ing. František Přichystal, personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

	 Z	nedalekého	Brna,	konkrétně	z	Líšně,	se	do	dresu	nováčka	druhé	ligy	stě-
huje	třicetiletý	útočník	Tomáš	Machálek.	Autor	pěti	loňských	branek	trénuje		
s	Blanskem	už	od	ledna	a	klub	již	dotáhl	veškeré	administrativní	záležitosti.		
V	podzimní	části	 letošní	F:NL	si	v	dresu	Líšně	připsal	13	startů,	ve	kterých	
nasbíral	dvě	gólové	asistence	a	dvě	žluté	karty.	Nutno	podotknout,	že	během	13	
zápasů	odehrál	průměrně	necelých	40	minut.	Větší	porci	dostával	v	předcho-
zím	ročníku,	kdy	odehrál	30	duelů,	ve	kterých	se	prosadil	pětkrát.	Nyní	bude	
oblékat	blanenské	barvy.
	 Defenzívu	 Blanska	 posílí	 téměř	 dvoumetrový	 stoper	 Zbrojovky	 Brno	 Ja-	
kub	 Černín.	 Rodák	 z	 Ladné	 se	 v	 letošní	 sezóně	 zapojil	 do	 pěti	 duelů		
FORTUNA:LIGY,	 ve	 kterých	 si	 zapsal	 do	 statistik	 jednu	 asistenci	 a	 žlutou		
kartu.	V	uplynulém	 ročníku	působil	Černín	půl	 sezóny	v	dresu	druholigové	
Líšně	a	půl	sezóny	ve	Zbrojovce.	V	devíti	utkáních	vstřelil	jeden	gól	a	na	jeden	
nahrál.	Premiérový	start	v	první	lize	si	odbyl	v	dresu	Zbrojovky	proti	pražské	
Spartě.	V	blanenském	dresu	bude	hostovat	do	konce	letošního	ročníku.	
	 Záložní	řady	obohatí	velešovický	rodák	Marek	Mach,	který	od	svých	osmi	
let	hájil	barvy	brněnské	Zbrojovky.	Rok	2021	je	pro	něj	ve	znamení	prvního	
přestupu	v	kariéře.	Mach	v	uplynulé	sezóně	nakoukl	do	prvního	týmu,	ale	pri-
márně	působil	v	rezervě	jihomoravského	celku.	Tam	v	divizní	soutěži	nasázel	
v	devíti	duelech	pět	branek.	Do	Blanska	se	stěhuje	na	trvalý	přestup	s	možnos-
tí	zpětného	odkupu.	
	 Třetím	 do	 party	 z	 brněnské	 Zbrojovky	 je	 devatenáctiletý	 forvard	 Claude	
Lhotecký.	Odchovanec	Brna	se	v	letošním	ročníku	F:L	poprvé	podíval	na	prvo-
ligová	kolbiště	a	připsal	si	tak	první	minutky	v	nejvyšší	soutěži.	Podobně	jako	
Mach	působil	především	v	rezervě	Brna,	kde	v	letošním	roce	nastřílel	tři	bran-
ky.	Stejně	jako	jeho	spoluhráč	Jakub	Černín	bude	v	Blansku	hostovat	do	konce	
soutěžního	ročníku.	
	 Patrně	 nejzajímavějším	 jménem,	 které	 pro	 jaro	 posílí	 Blansko,	 je	 Tomáš	
Kepl.	Dvacetiletý	forvard	přichází	na	hostování	z	prvoligové	Viktorie	Plzeň.		
V	jejím	mládežnickém	dresu	nastoupil	i	do	UEFA	Youth	League,	kde	zazna-
menal	tři	branky	(jednu	do	sítě	AS	Řím,	dvě	do	sítě	CSKA	Moskva).	V	té	samé	
sezóně	(2018/2019)	navíc	nasál	z	lavičky	i	atmosféru	Evropské	ligy.	Poslední	
dva	roky	trávil	především	ve	třetí	nejvyšší	soutěži.	Jednou	nastoupil	i	do	F:NL.	
Letošní	 sezónu	zahájil	 v	dresu	 rezervy	Viktorie	 a	v	osmi	duelech	 si	 připsal	
jednu	branku.	Ve	své	kariéře	se	několikrát	objevil	v	mládežnické	reprezentaci	
a	zahrál	si	i	na	Mistrovství	Evropy	hráčů	do	devatenácti	let.	
	 Brankoviště	Blanska	vyztuží	třiadvacetiletý	gólman	se	zkušeností	jak	z	první,	
tak	druhé	ligy	–	František	Chmiel.	Ten	se	do	Blanska	přesouvá	z	ostravského		
Baníku,	kde	zahájil	zimní	přípravu.	Rodák	z	Českého	Těšína	bude	v	Blansku	
hostovat	do	konce	sezóny.
	 Prozatím	poslední	posilou	 je	Kablan	Davy	Ngoma,	pětadvacetiletý	křídelník	
původem	z	Francie	pronikl	do	fotbalového	světa	ve	svém	rodišti	a	zkoušel	fotbalové	
štěstí	v	nižších	francouzských	soutěžích.	Te	se	pokusí	prorazit	do	profesionálního	
fotbalu	v	dresu	Blanska.	„Ode	všech	zimních	posil	si	slibujeme	zkvalitnění	kádru	
a	zejména	zvýšení	konkurence	na	jednotlivých	postech.	Věříme,	že	se	nám	společ-
ně	povede	prodat	naši	kvalitu	a	zaznamenat	na	jaře	herní	i	výsledkový	úspěch,“	
komentuje	příchody	do	kádru	tiskový	mluvčí	klubu.	 Text: PR oddělení FK Blansko

Foto: archiv klubu

Štefan Holiš, Adrián Kopičár a David Klusák představili v létě dresy, ve kterých 
bude chtít Blansko na jaře udržet druhou ligu
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Ukrytá krása v zámecké oranžerii

Smetanova 6
678 01 Bl anSko

obchodní centrum ježek
Ing. SIlvIe Hynštová          lenka oujeSká veSelá
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Jsme tu pr
o vás

Chaty, zahrady, chalupy....s jarem pravý čas k prodeji. 
uvažujete o prodeji tohoto typu nemovitostí? 
neváhejte nás kontaktovat.

Už 15 let vám 
pomáháme s prodejem, 
koupí, pronájmem nemovitostí.

                                                                                                                

AKCE STÁČENÉ VÍNO

AKCE LAHVOVÉ VÍNO: 

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Přijďte s tímto kuponem do naší vinotéky
  a při koupi  5 litrů jakéhokoliv stáčeného vína máte     

6. LITR OD NÁS
 ZDARMA

ROZVOZ ZBOŽÍ 
DO RESTAURACÍ 

!ZDARMA!

P o – Pá : 1 0 - 2 0 PRODEJNÍ
DOBA

S o : 1 0 - 1 8 
N e : 1 0 - 1 6 

NOVÁ
PRODEJNA

 Veltlínské zelené 58,-

Rulandské modré 58,-

  

Veltlínské zelené mzv 99,-

Rulandské bílé mzv 99,-

Frankovka mzv 99,-

Modrý Portugal 59,-

Muller Thurgau 59,-

V Ý D E J N Í  M Í S T O  E - S H O P U 
w w w.makeupfengsuej.cz 

a výdejní místo 
ruské kosmetiky 

FABERLIC
www.makeupfengsuej.cz

PO–PÁ 10 h do 16 h
(OTEVŘENO I V OMEZENÍ)

ROŽMITÁLOVA 5, BLANSKO
(nad Albertem a hračkářství Wiki)NO

VĚ
 O

TE
VŘ

EN
O

	 Každoročně	v	únoru	a	v	první	polovině	března	kvete	šestice	
téměř	pětimetrových	stromů	kamélie	 japonské	v	oranžerii	zá-
meckého	zahradnictví	v	Lysicích.	
	 Tyto	unikátní	stromy	sem	byly	převezeny	koncem	minulého	
století	z	Karlových	varů,	ale	jejich	cesta	byla	delší,	protože	do	
Varů	byly	převezeny	po	bombardování	Drážan	v	době	druhé	
světové	války.	Tyto	stromy	doplňuje	ještě	několik	desítek	keřů,	
celkem	 na	 40	 odrůd	 této	 rostliny	 s	 červenými,	 bílými	 nebo		
růžovými	 či	 žíhanými	 květy,	 rostliny,	 které	 se	 také	 přezdívá	
Zimní	královna.	A	to	zřejmě	i	pro	její	náročné	pěstování.	
	 Kamélie	pochází	z	Asie	a	do	Evropy	byla	převezena	v	18.	sto-
letí	a	její	květy	byly	v	historii	velmi	oblíbeným	doplňkem	účesů	
či	 garderób	 dam	při	 společenských	událostech	 jako	byly	bály	
nebo	koncerty.	Určitě	to	mělo	souvislost	s	tím,	že	kamélie	kvete	
zrovna	v	tradičním	období	jejich	konání.		Své	místo	měla	a	má		
i	v	 interiérech	nebo	zimních	zahradách,	 je	stále	zelená,	s	ele-
gantními	lesklými	listy.		V	zámeckých	sklenících	byla	vždy	za-
stoupena.	O	další	 velkou	 sbírku	 tohoto	 zástupce	 čajovníku	 se	
starají	zahradníci	v	zámeckém	skleníku	v	Rájci	Jestřebí.	
	 Bohužel	poprvé,	díky	současným	omezením,	krásu	a	rozma-
nitost	 květů	 kamélií	 nemohou	 návštěvníci	 ani	 v	 Lysicích,	 ani	
v	Rájci	Jestřebí	obdivovat	osobně.	

Text: Martina Medková Rudolfová
Foto: Gabriela Medková


