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Vychází v nákladu
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Listy regionů jsou distribuovány již desátým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

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

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

LIKVIDACE ODPADU
AUTODOPRAVA

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

NÁBYTEK
STAVEBNINY

OSTATNÍ ZBOŽÍ
VÝKUP ZA HOTOVÉ

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

bazarblansko@email.cz

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak
Přijedeme i v době nouzového stavu
Odtah vozidla ZDARMA
Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

„Vyspravení cesty“ za Blanskem Obůrkou 
– člověku to hlava nebere…

	 V	polovině	března	se	mi	dostaly	do	rukou	foto-
grafie	se	sdělením,	co	že	se	to	objevilo	v	týdnu	od	
8.–12.	března	2021	na	cestě	směrem	z	Obůrky,	těs-
ně	před	rozhlednou	Podvrší	u	Veselice.
	 Když	jsem	si	fotografie	prohlédla,	napřed	jsem	
si	uvědomila,	„že	mi	to	hlava	nebere“	a	vzápětí	mě	
přepadl	 pocit	 smutku.	 Na	 původní	 pěknou,	 pří-	
rodní,	kamenitou	cestu,	kterou	nebylo	nutno	nijak	
zpevňovat	nebo	opravovat	někdo	vyvezl	(a	 to	do-
slova	 a	 do	 písmene)	 stavební	 su	 včetně	 různých	
drátů,	ostrých	plechů,	kabelů	od	elektřiny,	s	úlom-
ky	plastů,	zásuvek,	PVC	apod.	Někdo	prostě	dělal	
rekonstrukci	domu,	jak	se	říká	„až	na	cihlu“	a	vše,	
co	se	omlátilo,	se	vyvezlo	„do	lesa	na	cestu“.	A	aby	
toho	 nebylo	 málo,	 někdo	 zřejmě	 už	 nepotřeboval	
televizi,	tak	„šup	s	ní	k	cestě“,	asi	kdyby	se	chtěla	
lesní	zvěř	podívat	na	Večerníček	nebo	na	zprávy.		
O	kousek	dál,	jinou	cestou	z	Obůrky	na	Dva	Dvory	
zase	někdo	pěkně	vyskládal	 „do	komínku“	devět	
pneumatik.	 A	 výletiště	 u	 rozhledny	 s	 ohništěm?	
Zde	 někdo	 buto	 zapomněl	 nebo	 záměrně	 ne-	
chal	 lahve	 od	 vína,	 piva,	 minerálku	 a	 pro	 další		

pocestné	 kečup	 a	 hořčici.	 Špekáčky	 a	 chleba	 asi		
už	nezbyly…	
	 Tak	mě	to	vede	k	zamyšlení,	jak	asi	tito	občané	
hospodaří	u	sebe	doma,	jestli	mají	v	obýváku	vysy-
pané	zbytky	suti,	které	se	jim	třeba	nevlezly	na	vo-
zík	nebo	mají	v	kuchyni	na	zemi	lahve,	kečup,	hoř-
čici,	anebo	mají	všechno	hezky	uklizené	tam,	kam	
to	patří?	Přitom	stavební	su,	vyřazená	elektronika		
a	 další	 nepotřebné	 věci	 mohou	 být	 odevzdány	 ve	
sběrných	dvorech,	kde	jsou	dále	zpracovány.
	 V	dnešní	době,	kdy	se	příroda	už	sama	brání	lid-
skému	počínání,	navíc	nám	tady	řádí	kůrovec,	si	lidi	
udělají	z	lesa	odkladiště,	skládku,	říkejme	si	tomu,	
jak	kdo	chce.	 	Každý	by	si	měl	uvědomit,	že	 tady	
nežije	sám	a	les	není	místo	na	věci,	kterých	se	člo-	
věk	 chce	 zbavit.	 Každý	 by	 se	 měl	 chovat	 tak,	 jak		
by	chtěl,	aby	se	k	němu	chovali	druzí.	A	příroda	–	to	
je	mocná	čarodějka,	ona	nám	to	vrátí	i	s	úroky…	no,	
ne	možná	nám,	ale	našim	dětem	určitě…	
Fotoreportáž k článku na str. 10

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Marie Máslová
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Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko
Služba je sloužena od 8.00–13.00 hodin

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.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

FESTIVAL 3+1 LETOVICE 
31. července 2021
16:45 – 17:45 Karel Kahovec
18:10 – 18:50 Ondřej Ruml
19:20 – 20:40 Peter Lipa Band 
21:15 – 22:35 Jamaron
23:00 – 00:00 Band-a-ska

Součástí festivalu 
bude i jazzový koncert, 

vernisáž fotografií, 
venkovní projekce 

a program pro děti.

Více informací na www.mks-letovice.cz

40%SLEVA

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!

2.4. MUDr. Ševčík Štěpán Svitávka, Hybešova 197 516 471 210

3.4. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386

4.4. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454

5.4. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479

10.4. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806

11.4. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429 516 472 227

17.4. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404

18.4. MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b 734 177 800

24.4. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

25.4. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452

D U B E N



ročník X číslo 3 duben 2021606 931 795

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)

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

* realizace a údržba zahrad

Práce máme dost. 
Možná hledáme
právě Vás!
 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů
 Seřizovač 
 vícevřet. automatů

 Co nabízíme?
 Práce ve výr. závodě pro muže i ženy  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      

Průjezd centrem Blanska
uzavře až do prázdnin oprava vodovodu a kanalizace
 Stavební práce uzavřely 10. března na více než tři měsíce průjezd centrem 
Blanska. Kvůli opravě kanalizace, vodovodu a na ně navazující rekon-
strukci páteřních komunikací motoristé neprojedou úsekem od kruho- 
vého objezdu na začátku náměstí Svobody až po spojnici mezi náměstím 
Republiky a Wanklovým náměstím. Oprava, která probíhá ve spolupráci 
se Svazkem vodovodů a kanalizací (Svazek), má skončit 30. června letošní-
ho roku.

	 Úplná	 uzavírka	 platí	 pro	 veškerá	
motorová	vozidla	s	výjimkou	vozidel	
stavby	 a	 vozidel	 Integrovaného	 zá-
chranného	 systému.	Uzavírka	 se	 do-
týká	 Bezručovy	 ulice	 od	 výjezdu		
z	 okružní	 křižovatky	 s	 ulicí	 Dvor-	
ská	 směrem	do	centra,	náměstí	Svo-
body	 i	 Seifertovy	 ulice	 v	 úseku		
od	 křižovatky	 s	 Dolní	 Palavou	 po		
křižovatku	 s	 náměstím	 Svobody.	
Uzavřená	 je	 také	 Rožmitálova	 ulice		
v	úseku	od	náměstí	Svobody	po	bu-	
dovu	městské	knihovny	a	na	ni	nava-
zující	úsek	náměstí	Republiky	až	po	
zpomalovací	 pruh	 u	 Wanklova	 ná-
městí.
	 Vodovodní	potrubí	se	dočká	výmě-
ny	téměř	po	sto	letech.	„V	daném	úse-
ku	je	jedno	z	nejstarších	vodovodních	
potrubí	 v	 Blansku,	 pochází	 z	 30.	 let	
minulého	 století.	 Bez	 kompletní	 vý-

měny	 by	 hrozba	 havárie	 byla	 velice	
reálná,“	 uvedl	 tajemník	 Svazku	 Petr	
Tioka.
	 „Vítězem	 soutěže	 na	 dodavatele		
se	 stala	 firma	 IMOS,	 ta	 od	 pondělí		
15.	 března	 začala	 provádět	 výměnu	
kanalizačního	 potrubí,	 v	 dalších	
dnech	 na	 ni	 pak	 navázala	 oprava		
stávajícího	 vodovodního	 řadu.	 Díky	
tomu,	že	 je	uzavřeno	centrum	v	celé	
délce	oprav,	mohou	práce	postupovat	
daleko	rychleji,	než	kdyby	se	šlo	ces-
tou	 částečných	 uzavírek	 po	 jednotli-
vých	úsecích,“	popsal	Tioka.
	 Jen	 práce	 Svazku	 vodovodů	 a	 ka-
nalizací	včetně	projektové	dokumen-
tace	 přijdou	 na	 9,5	 milionů	 korun.	
Dalších	 zhruba	 šest	 milionů	 město	
zaplatí	 za	 nové	 povrchy	 komunikací		
a	související	úpravy.	„Dlouhodobě	

Pokračování na str. 7
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Distanční vzdělávání v mateřské škole

MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.paralova@itab.com. 

Koho hledáme:

Náplň práce:

Co nabízíme:

kompletní zpracování mezd, zajištění agendy exekucí, insolvencí a nemocenských dávek, samostatná příprava hlášení na
OSSZ a zdravotní pojišťovny, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, vedení personální a mzdové agendy, podpora personálního
oddělení při implementaci nových procesů a směrnic, komunikace se státními institucemi, kontrola dat v docházkovém
systému ANeT Time, roční zúčtování daně z příjmu, ...

kolegyni nebo kolegu s ukončeným SŠ vzděláním ekonomického směru, s praxí v oboru, člověka se znalostí pracovního
práva a legislativy v souvislosti se zpracováním mezd, běžnou znalostí práce na PC (MS Office, e-mail, internet). Hledáme
kolegyni či kolegu, který je samostatný, pečlivý, se zodpovědným přístupem k svěřeným úkolům, někoho, komu není cizí
komunikace a aktivní přístup. 
 

rozmanitou a zajímavou práci ve stabilní a perspektivní zahraniční společnosti, samostatnou a zodpovědnou práci, možnost
se rozvíjet a nadále se vzdělávat formou školení a jazykových kurzů, celou řadu zaměstnaneckých benefitů, flexibilní
pracovní dobu, příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, 5 dní Sickdays, příspěvek na stravování, ...
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Hledání jara v přírodě

	 Přechod	 z	 výuky	 klasické	 na	 dis-
tanční	se	nevyhnul	ani	mateřským	ško-
lám.	 Ze	 dne	 na	 den	 zůstaly	 zavřené		
a	nikdo	zatím	neví	na	jak	dlouho.	Opa-
kuje	se	tedy	situace	z	loňského	roku,	ale	
tentokrát	jsme	se	my	pedagogové	měli	
možnost	 alespoň	 trochu	 připravit.	 Jak	
se	nám	to	daří,	posute	sami.

	 Jsem	ředitelkou	malé	jed-
notřídní	 školky	 rodinného	
typu,	která	se	nachází	v	ma-
lebné	vesnici	Borotín	obklo-
pené	krásnou	přírodou.	Mo-
mentálně	 ji	 navštěvuje	 14	
dětí,	z	toho	šest	předškolního	
věku,	 které	 mají	 vzdělávání	
ze	zákona	povinné.	Možnos-
tí,	jak	jim	ho	zprostředkovat,	
není	moc	a	velmi	tu	záleží	na	
spolupráci	s	rodiči.
	 My	jsme	hned	po	uzavření	
školek	 přemýšleli,	 jak	 na	 to.	
Chtěli	 jsme	 propojit	 školku		
s	jejich	rodinou,	a	tak	vznikl	
projekt	 „Školka	 v	 obýváku“.	
Na	 našich	 webových	 strán-
kách	 jsme	 začali	 zveřejňo-	
vat	různé	úkoly	a	náměty	na	
činnost	v	domácím	prostředí.	
Využít	je	mohou	nejen	před-
školáci,	ale	i	ostatní	děti	a	je-
jich	 rodiče.	Každý	 týden	 tak	
na	ně	čeká	nové	 téma	k	pře-

nejmladší	a	digitální	svět	nám	není	až	
tak	 blízký,	 vrhli	 jsme	 se	 do	 nových	
výzev	a	dobrodružství	a	začali	natá-
čet	drobná	videa	s	písničkami,	říkan-
kami	či	cvičením.	Je	jen	na	rodičích,	
na	 jejich	možnostech	 a	preferencích,	
kolik	z	toho	vyzkouší.	To,	co	se	dětem	
podaří	 uskutečnit,	 se	 pokouší	 zdo-	
kumentovat,	 abychom	 měli	 zpětnou	
vazbu.	 Máme	 radost,	 když	 se	 pak		
dozvídáme,	 že	 to	 děti	 baví,	 že	 se		
i	 rodiče	 lecčemu	 přiučí	 a	 společně		
se	zasmějí.
	 Každý	pátek	jsme	byli	zvyklí	cho-
dit	na	delší	výpravy	po	okolí.	Protože	
se	na	ně	děti	vždy	moc	těšily,	nabízí-
me	 je	 v	 upravené	 podobě	 i	 nadále.	
Chodí	 na	 ně	 samy	 s	 rodiči	 a	 cestou	
plní	různé	úkoly,	které	jim	přichystá-
me.	Z	fotek	a	e-mailů,	které	nám	rodi-
če	posílají,	je	zjevné,	že	si	je	děti	uží-
vají.	O	to	víc	nás	mrzí,	že	přicházíme	
o	ty	rozzářené	dětské	oči,	když	objeví	
něco	 nového,	 broučka	 či	 rostlinku,	
když	se	jim	něco	povede.
	 Děkujeme	 rodičům	 za	 jakoukoli	
spolupráci,	protože	bez	nich	to	prostě	
nejde!	Děkujeme	také	Národnímu	pe-
dagogickému	 institutu,	 který	 mateř-
ské	 školy	 v	 distančním	 vzdělávání	
podporuje	a	natočil	pro	rodiče	vzdě-
lávací	videa.	Ta	 je	mohou	motivovat		
k	tomu,	aby	dětem	věnovali	svůj	čas		

a	důvěru	a	přizvali	 je	k	běžným	do-
mácím	 činnostem.	 Aby	 je	 vzali	 do	
přírody	zkoumat	a	objevovat,	protože	
ona	je	tou	největší	učitelkou.	
	 Pokud	se	o	naší	školce	chcete	dově-
dět	 více,	 navštivte	 webové	 stránky	
www.msborotin.cz	 nebo	 se	 na	 nás		
po	telefonické	domluvě	a	za	dodržení	
hygienických	podmínek	můžete	přijet	
podívat	osobně.	Rádi	vás	a	vaše	děti	
uvidíme!

Mgr. Daniela Ošlejšková, 
ředitelka MŠ Borotín

Foto: archiv MŠ

Jeden z úkolů

mýšlení,	hýbání	se,	zkoumání,	mluve-
ní,	zpívání	i	tvoření,	rozpracované	do	
všech	 oblastí	 vzdělávání.	Celou	dobu	
je	provází	jejich	oblíbená	plyšová	vrá-
na	Vendulka.	
	 I	 pro	 nás	 je	 tento	 způsob	 výuky	
nový	a	neobvyklý,	takže	i	my	se	spo-
lečně	s	dětmi	učíme.	A	ač	už	nejsme	
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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

Mezinárodní vztahy 
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Studenti rájeckého gymnázia a partnerských škol

	 V	 příštím	 roce	 plánuje	 Gymnázium	
Rájec-Jestřebí	 uvést	 nový předmět	 –	
mezinárodní	vztahy.	Obvykle	si	dokáže-
me	představit	vztahy	mezilidské	a	osob-
ní,	 ale	 mezinárodní?	 Název	 sám	 nám	
moc	 nepomůže,	 mezinárodní	 vztahy	
jako	 vědecká	 disciplína	 totiž	 spíše	 než	
vztahy	 „mezi	 národy“	 (i	 toto	 téma	 je		
ale	někdy	přítomno)	studují	většinou	to,	
co	je	nad	úrovní	či	vně	státu	–	zahranič-
ní	 politiku,	 vztahy	 mezi	 státy,	 nadná-	
rodní	 organizace,	 globalizaci,	 globální	
problémy	a	spoustu	dalších	témat.
 Mezinárodní vztahy? K čemu?
	 Proč	by	 nás	 ale	mělo	 zajímat,	 co	 se	
děje	 vně	 České	 republiky?	 Protože	 ži-	
jeme	v	globálním	světě,	kde	jsou	různé	
jeho	 části	 napojeny	 jedna	 na	 druhou.	
Ještě	nikdy	v	historii	nebyl	svět	tak	pro-
pojený	jako	právě	te.	Globální	svět	nám	
dnes	 a	 denně	 klepe	 na	 dveře.	 I	 nejza-	
padlejší	kout	naší	 republiky	 je	„globál-
ní“	–	součástky	v	přístrojích	z	dalekých	
zemí,	 oblečení,	 nábytek	 a	 zahraniční	
auta,	to	všechno	proudí	do	všech	oblastí	
našeho	 státu.	 Globální	 svět	 do	 naše-	
ho	života	ale	neproniká	jen	materiálně,	
šíří	 se	 také	 myšlenky	 –	 cvičíme	 jógu,	
používáme	 cizokrajné	 recepty,	 sleduje-
me	zahraniční	 seriály	nebo	komuniku-	
jeme	s	lidmi	na	opačné	straně	světa	z	po-
hodlí	svého	pokoje.	V	nepříjemné	formě	
se	pak	globální	svět	zhmotňuje	ve	formě	
epidemie	koronaviru	šířící	se	po	celé	ze-
měkouli.
	 Mezinárodní vztahy, co a jak?
	 Našim	studentům	bychom	rádi	nabíd-
li	příležitost	do	globálního	světa	nahléd-
nout	a	pochopit	ho.	V	občanském	životě	
totiž	nejde	jen	o	to	ovládat	plynule	ma-
teřský	jazyk,	matematiku	či	biologii,	je	
také	 dobré	 umět	 chápat	 a	 interpretovat	
svět	 kolem	 sebe.	 V	 předmětu	 bychom	

proto	 měli	 probrat	 aktuální	 témata	 ja-	
ko	jsou	globalizace	a	její	odraz	v	životě	
člověka,	chudoba,	životní	prostředí,	ale	
také	válka	a	mír,	tedy	témata,	která	jsou	
důležitá	 pro	 lidstvo	 i	 jednotlivce.	 Stra-
nou	 nemůže	 zůstat	 ani	 Evropská	 unie,	
jíž	jsme	součástí.	Unijní	legislativa	dnes	
totiž	 tvoří	 významnou	 část	 zákonů	
v	ČR.	Strukturální	a	jiné	fondy	hrají	dů-
ležitou	 roli	 v	 ekonomice	 a	 společnosti	
ČR,	 stejně	 jako	unijní	 jednotný	vnitřní	
trh.	Evropská	unie	je	tedy	téma,	v	němž	
bychom	se	rozhodně	měli	vzdělávat.	Vě-

novat	bychom	se	měli	 také	možnostem	
vzdělávání	v	zahraničí	a	dalším	zajíma-
vým	tématům.	Místo by měly mít i ná-
měty, jež vzejdou od studentů, tedy 
taková témata, která zajímají je sa-
motné.
 Aby byla výuka pestřejší, měli by se 
v ní objevit také zajímaví externí hos-
té, kteří se se studenty podělí o své 
praktické zkušenosti. Předmět	 počítá		
i	se	zapojením	studentů,	kteří	nebudou	
pouze	 pasivně	 přijímat	 informace,	 ale		
s	pomocí	různých	aktivit	a	diskuzí	se	bu-

dou	 sami	podílet	na	 jeho	výsledné	po-	
době.	Velký	prostor	by	měl	být	věnován	
i	 sledování	 edukačních	 videí,	 diskuzi	
nad	 nimi,	 spolupráci	 v	 pracovních	 tý-
mech	a	učení	se	umění	argumentace.	
	 Mezinárodní vztahy a zahraniční 
projekty.
	 Mezinárodní	vztahy	jsou	i	předmětem	
projektu,	 který	 na	 rájeckém	 gymnáziu	
realizujeme.	Jedná	se	o	projekt	programu	
Erasmus+	„Jednota	v	rozdílnosti“	a	part-
nery	jsou	Německo,	Slovensko	a	Maar-
sko.	Věříme,	že	v	příštím	školním	roce	
bude	možné	vycestovat	a	uskutečnit	se-
tkání	se	studenty	z	partnerských	zemí.	

Text: Mgr. Jan Kovář vyučující dějepisu  
a společenských věd, Gymnázium 

Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Foto: archiv školy 
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• proaktivní zajišťování vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu kvality kontroly materiálů, 
polotovarů a výrobků v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů společnosti, 
které jsou založeny na stávajících technologických a řídících postupech

• metodický dozor vzorkování výroby/materiálů/výrobků
• zjišťování příčin snížené kvality, návrhy a realizace opatření k nápravě
• vytváření, vylepšení, organizace a implementace testovacích a kontrolních postupů. Následné 

instruování příslušných pracovníků.
• pravidelné podávání zprávy o výsledcích kontrol
• vytváření týdenní / měsíční / kvartální zprávy o kvalitě, které ukazují trendy kvality
• spolupráce na implementaci akčních plánů, nápravných kroků a zlepšování procesů

Luboš Horák, 606 031 225
 horak@riho.cz

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček
s více než 25 letou historií

HLEDÁ KANDIDÁTY
NA POZICI:

Nabízíme:

Náplň práce:

Profesní životopis
zasílejte na adresu:

 KONTROLOR KVALITY 
Požadujeme:

• SŠ vzdělání technického směru
• zkušenosti s kontrolou kvality a znalost 

metrologie výhodou
• znalost anglického jazyka výhodou
• uživatelská znalost MS Office
• technické myšlení a orientace ve výkresové 

dokumentaci
• praktický přístup, spolehlivost, důslednost, 

schopnost jasně komunikovat, samostatně 
určovat priority a rozhodovat se

• dobrý zdravotní stav
• řidičský průkaz sk. B

• odpovědnou a různorodou práci v meziná-
rodní, ambiciózní, rostoucí společnosti

• pozitivní mezinárodní tým profesionálů
• příležitost pro růst a prostor pro osobní 

rozvoj, možnost dalšího vzdělání
• zajímavé platové podmínky
• benefity (stravenky 120Kč, 13. plat, příspěvek 

na dopravu v případě větší dojezdové vzdále-
nosti)

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční  
 společnosti
• práci v jedno nebo dvousměnném  
 provozu
• odpovídající finanční ohodnocení
•   náborový příspěvek 5 000 Kč po 3  
 měsících, 10 000 Kč po 1 roce
•   13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned 

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
•  SOU/SŠ technického směru
•   pečlivost
•  odpovědnost
•  manuální zručnost
•  ochotu a schopnost rychle se učit
•  dobrý zdravotní stav

Pracovní náplň:
• výroba akrylátových van, montáž    
 masážních systémů 
•   obsluha strojů na pracovišti
  i manuální práce
•  dodržování technologických
 postupů
• kontrola kvality výrobků
• plnění zadaných úkolů 
 a stanovených norem

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
janik@riho.cz. V případě dotazů 
prosím kontaktujte naše personální 
oddělení v době od 9-15h na 545 351 
111 ekonomický úsek.

Vaše osobní a profesionální údaje 
budou považovány za důvěrné. 

OPERÁTOR VÝROBY

Nové komunitní centrum 
nahradí starou budovu OV Hrádkov

Realizace občanského projektu Louka 
v proluce byla v Boskovicích zahájena
	 V	roce	2020	vyhlásily	Boskovice	první	ročník	participativního	rozpočtu	(PaRo)	
města	 Boskovice	 na	 platformě	 PinCity.	 Pro	 první	 ročník	 vyčlenili	 zastupitelé		
města	z	rozpočtu	300	000	korun.	Přihlášeno	bylo	jedenáct	projektů,	do	hlasování	
postoupilo	sedm	projektů.	V	hlasování	občané	udělili	nejvíce	hlasů	projektu	„Lou-
ka	v	proluce“,	který	je	umístěn	do	židovské	čtvrti	na	ulici	Bílkova.	Navrhovatelem	
byla	Hana	Kvapilová	za	iniciativu	Zelená	peřina.	Vedení	města	se	již	třikrát	setka-
lo	s	autory	projektu	a	na	těchto	setkáních	se	koordinoval	postup	realizace	projektu	
v	letošním	roce.
	 Realizace	projektu	byla	zahájena	v	pondělí	29.	března	odstraněním	keřových	
porostů	z	prostoru	mezi	opěrnými	zdmi.	
	 Pro	 druhý	 ročník	 PaRo	 Boskovice	 byla	 navýšena	 částka	 na	 400	 000	 korun.		
Projekty	do	druhého	 ročníku	bude	možné	podávat	od	1.	května	do	30.	 června.		
Veřejné	hlasování	proběhne	v	měsících	září	a	říjen.
	 V	rámci	dotačního	projektu	„Rozvoj	nástrojů	strategického	řízení,	komuni-
kace	s	veřejností	a	vzdělávání	úředníků	v	podmínkách	města	Boskovice“	byla	
pro	 řízení	 celého	 procesu	 PaRo	 vytvořena	 v	 roce	 2020	 webová	 platforma		
nazvaná	PinCity.	Zde	mohou	zájemci	získat	všechny	potřebné	informace,	při-

Odstranění keřových porostů z prostoru mezi 
opěrnými zdmi

	 Město	 Boskovice	 realizuje	 v	 Hrádkově	 novostavbu	 komunitního	 centra,		
které	bude	sloužit	pro	setkávání	a	realizaci	aktivit	obyvatel	Hrádkova.	Objekt	
nahradí	 stávající	budovu,	která	 je	ve	 špatném	stavebně	 technickém	stavu,	 je	
staticky	narušená	a	navíc	kapacitně	nevyhovuje	potřebám	Hrádkova.
	 Ve	 čtvrtek	 18.	 března	 se	 ve	 staré	 budově	 naposledy	 setkali	 předsedkyně		
OV	Hrádkov	Kateřina	Borečková,	starosta	města	Boskovice	Jaroslav	Dohnálek	
a	místostarosta	Lukáš	Holík.	Bourání	 staré	budovy	bylo	zahájeno	v	pondělí		
22.	března,	nové	„Komunitní	centrum	Boskovice-Hrádkov“	by	mělo	být	hotové	
za	14	měsíců.	
	 Náklady	na	realizaci	ve	výši	11		mil.	Kč.	budou	hrazeny	z	rozpočtu	města.	
Část	 nákladů	 bude	 hrazena	 z	 dotačního	 programu	 MAS	 Boskovicko	 PLUS,	
z.s.,	předpokládaná	výše	dotace	je	5,7	mil.	Kč.	 Text a foto: Jaroslav Parma

Budova OV Hrádkov před zbouráním

hlašovat	 své	 projekty,	 probí-	
há	zde	hlasování	o	projektech		
i	jejich	vyhodnocení.	Najdete	
ji	 na	 adrese	 www.boskovice.
pincity.cz.
	 PinCity	ale	neslouží	jen	pro	
participativní	rozpočet.	Obča-
né	 zde	 najdou	 také	 informa-	
ce	 o	 strategických	 projektech	
města.	 Hlavním	 přínosem	
PinCity	 je	 možnost	 přidává-	
ní	 občanských	 návrhů,	 které	
podle	jejich	autorů	zvýší	kva-
litu	života	v	Boskovicích.

Text a foto: Jaroslav Parma
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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková

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

Pokračování ze str. 3
plánovanou	 opravu	 vodovodu	 chce-	
me	využít	a	navázat	na	ni	pokládkou	
nového	asfaltového	povrchu	a	výmě-
nu	přídlažeb,	v	některých	úsecích	při-
budou	také	nové	povrchy	chodníků,“	
popsal	starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 „Důležité	je,	že	práce	jsou	koordino-
vány	tak,	aby	nedošlo	ke	kolizi	s	budo-
váním	 nových	 okružních	 křižovatek		
na	průtahu	městem	u	odbočky	na	Spor-
tovní	 ostrov	 a	 také	 na	 ulici	 Svitavská		
u	 Penny,	 které	 chystáme	 od	 července.	
Dopravních	 omezení	 bude	 letos	 více,	

Průjezd centrem Blanska
uzavře až do prázdnin oprava vodovodu a kanalizace

prosíme	 proto	 všechny	 o	 trpělivost		
a	shovívavost,“	dodal	starosta	Blanska.	
	 Během	 rekonstrukce	 zůstane	 v	 pro-
vozu	vjezd	a	výjezd	na	horní	parkoviště		
u	Poduklí,	možný	bude	z	ulice	Seiferto-
va.	 Z	 ní	 mohou	 motoristé	 projet	 přes	
Dolní	Palavu	na	ulici	Dvorskou.	Hlav-	
ní	objízdná	 trasa	ale	povede	přes	ulici	
Mlýnskou,	 Poříčí	 a	 Smetanovu.	 Ná-
kladní	doprava	a	tranzit	by	měly	využít	
hlavní	průtah	městem	ulicí	Svitavskou		
a	Poříčí	a	centru	města	se	vyhnout	úplně.
	 	 „Abychom	vyšli	vstříc	obyvatelům	
centra	města,	ale	také	obchodníkům,	

kteří	zde	mají	své	pro-
dejny,	a	jejich	zásobo-
vání,	 upravili	 jsme	
ceny	 parkovného	 na	
parkovišti	 u	 Poduklí.	
První	 dvě	 hodiny	 je	
zde	možné	zaparkovat	
zdarma,	ovšem	za	po-
užití	 parkovacích	 ho-
din.	 Zkrácená	 je	 také	
doba,	kdy	se	parkovné	
vybírá,	 na	 všední	 dny	
od	7	do	16	hodin.	Tak,	
aby	zde	poté	mohli	svá	
vozidla	 odstavit	 rezi-
denti.	V	provozu	je	dál	
také	 část	 parkoviště		
na	 náměstí	 Republi-

ky,“	doplnila	vedoucí	odboru	 správy		
a	rozvoje	města	Petra	Skotáková.
	 Kvůli	opravám	jsou	přesunuty	také	
autobusové	zastávky.	Náhradní	auto-
busová	 zastávka	 je	 přemístěna	 na	
Dvorskou	 ulici	 naproti	 stávající	 za-
stávce	 u	 Galerie	 města	 Blanska,		
zastávka	Seifertova	 je	přemístěna	na		
autobusovou	 zastávku	 Poříčí	 napro-	
ti	 úřadu	 práce,	 autobusová	 zastávka		
z	náměstí	Republiky	je	přesunuta	na	
ulici	Sadovou	vedle	parku.

	 „Objevily	se	spekulace,	že	oprava	je	
pouze	zástěrkou	pro	práce	na	zkapacit-
nění	 vodovodu	 pro	 budoucí	 výstavbu	
bytových	domů	na	náměstí	Republiky		
a	přeložku	Březovského	vodovodu.	Nic	
podobného	nyní	město	neplánuje.	Jedi-
ným	 důvodem	 byl	 špatný	 technický	
stav	 vodohospodářské	 infrastruktury,“	
ujistil	místostarosta	Ivo	Polák.

Text: Pavla Komárková

Foto: Renata Kuncová Polická

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční  
 společnosti 
• odpovídající finanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený na dvě části
• příspěvek na stravování 
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic  
 (38km z Brna)
• nástup ihned 

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru
• praxe v oboru ekonomiky 
• znalost práce v SAP výhodou 
• časovou flexibilitu dle potřeb firmy
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Office) 
• znalost AJ výhodou
• schopnost rychle se učit
• ŘP sk. B 

Pracovní náplň:
• zpracování a evidence účetních   
 dokladů
• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční a  
´ roční účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti
• spolupráce při tvorbě daňových   
 přiznání (DPH, Kontrolní hlášení,  
 DPPO)

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
safranek@riho.cz. 

Vaše osobní a profesionální údaje 
budou považovány za důvěrné. 

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
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OBSLUHA CNC STROJŮ PRACOVNÍK MONTÁŽE  BOXŮ

ITAB Shop Concept CZ, a.s. Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 516 805 851 nebo na e-mailové adrese:
jana.paralova@itab.com. 

 /  / 

obsluha CNC stroje, 
výroba na základě výkresové dokumentace, 
ohýbání plechových dílů, 
manipulace s plechy 

Hledáte zaměstnání? Rádi byste pracovali pro perspektivního, stabilního a fér zaměstnavatele?! 
Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s., celosvětový výrobce a dodavatel pokladních zón, regálových systémů, interiérů,
osvětlení a vstupních systémů hledá kolegy na následující pozice:

montážní práce 
kompletace pokladních boxů, 
spolupráce s dalšími odděleními společnosti, 
znalost technické dokumentace výhodou 

MY JSME ITAB
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Děti v knihovnách regionu čtou psí příběhy

	 Knihovna	 Boskovice	 vyhlásila		
v	 březnu	 celoroční	 čtenářskou	 hru	
PSÍ	 ROK.	 Připojit	 se	 do	 ní	 mohou	
děti	nejen	v	Boskovicích,	ale	i	v	ce-
lém	regionu.	Na	webových	stránkách	
Knihovny	 Boskovice	 budou	 každý	
měsíc	až	do	prosince	zveřejněny	tipy	
na	četbu,	tvořivé	úkoly	a	zajímavos-	
ti	 ze	 života	 psů	 a	 jejich	 „páníčků“.	
Hlavní	patronkou	hry	se	stala	spiso-

vatelka	 Lucie	 Hlavinková	 se	 svým	
pejskem	Miou.	
	 Naším	 cílem	 je	 podpora	 čtenář-
ství,	tvořivosti	a	rozšíření	povědomí	
o	tom,	jakými	úžasnými	společníky	
a	 pomocníky	 mohou	 psi	 být.	 Od		
počátku	 usilujeme	 i	 o	 to,	 aby	 se	 do	
hry	mohly	zapojit	děti	napříč	celým	
regionem.	 Knihovna	 Boskovice	 se	
jako	 pověřená	 knihovna	 snaží	 me-	

todicky	 vést	 95	 malých	 obecních	
knihoven	a	úzce	spolupracuje	se	vše-
mi	profesionálními	knihovnami	i	je-
jich	 pobočkami.	 Celkem	 je	 to	 134	
knihoven.	 Všem	 nabízíme	 v	 této		
hře	 maximální	 podporu	 a	 pomoc,		
na	míru	 jim	vždy	upravíme	veškeré	
plakáty.	 K	 dispozici	 mají	 úkoly	 na	
daný	měsíc,	čtenářský	deník	a	nabíd-
ku	 vhodných	 titulů	 ke	 čtení	 podle	
věku	čtenářů.	
	 Ústřední	 myšlenka	 je	 pro	 všechny	
společná.	Úkoly	a	ostatní	aktivity	však	
záleží	 na	 invenci	 a	 tvořivosti	 každé	
konkrétní	knihovnice.	Aktuálně	máme	
rozjednanou	 účast	 čtrnácti	 knihoven,	
které	mají	zájem	o	spolupráci.	
	 Jako	první	se	k	naší	výzvě	přihlási-
la	 Obecní	 knihovna	 Obora.	 Paní	
knihovnice	Jana	Trubáková	má	v	plá-
nu	spolupracovat	s	veřejností	i	s	míst-
ní	mateřskou	školkou.	Zájemci	o	čte-
nářskou	hru	 se	mohou	 také	přihlásit	
například	v	obci	Drnovice,	Kuničky,	
Němčice,	Olomučany,	Petrovice	a	Še-
betov.	 Do	 hry	 je	 možné	 se	 zapojit	
kdykoliv	během	roku.	 Informace	 lze	
získat	v	knihovnách	regionu	nebo	pří-
mo	v	Knihovně	Boskovice.
	 V	 tuto	 chvíli	 na	 účastníky	 čekají		
samostatné	 úkoly,	 které	 mohou	 plnit	
individuálně.	 Pevně	 věříme,	 že	 se		
pandemická	 situace	 natolik	 zlepší,	

abychom	 mohli	 časem	 uskutečnit		
i	 společná	 čtenářská	 setkání.	 Máme		
v	plánu	besedy	nejen	s	hlavní	patron-
kou,	ale	i	s	dalšími	současnými	autory,	
kteří	píší	o	psech	a	další	překvapení.	
Plánujeme	také	společnou	putovní	vý-
stavu	 dětských	 prací,	 kterou	 bychom	
společně	 zahajovali	 v	 lednu	 2022		
v	Boskovicích,	bude-li	to	možné.		
	 https://www.kulturaboskovice.cz/
knihovna/knihovna/aktuality/psi-
-rok-celorocni-ctenarska-hra

Text: Mgr. Barbora Bolomská 
a Helena Jalová, Knihovna Boskovice

Foto: Lucie Hlavinková

Mia
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Do SENIOR centra v Blansku 
se opět vrací běžný život

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

Dílny pracovní terapie

	 V	rámci	epidemiologického	nařízení	vlády	a	výskytu	onemocnění	co-
vid-19	 se	 v	 našem	 domově	 tak	 trošku	 zastavil	 čas.	 Všechna	 nastavená	
opatření	 byla	 v	 souladu	 s	 aktuálními	 nařízeními	 vlády,	 byla	 potřebná	
k	 ochraně	 zdraví	 našich	 uživatelů	 i	 zaměstnanců,	 ale	 velmi	 ovlivnila	
chod	 domova.	 Ze	 dne	 na	 den	 bylo	 nutné	 zajistit	 co	 nejvíce	 bezpečné		
místo,	které	ale	zároveň	zachová	pocit	domova	a	bezpečí.	Jsme	hrdí	na		
to,	že	i	ve	ztížených	podmínkách	se	nám	to	podařilo.	Zaměstnanci	od-
vedli	skvělou	práci	a	to	občas	i	za	nemocné	kolegy.	Ve	výkonu	a	kvalitě	
to	 ovšem	 znát	 nebylo.	 Všichni	 zaměstnanci	 táhli	 za	 jeden	 provaz.	 Pro	
uživatele	 se	 organizovaly	 hromadné	 nákupy	 potřebného	 zboží,	 zajistili	
jsme	 on-line	 návštěvy	 i	 koncerty,	 zaměstnanci	 prováděli	 individuální		
návštěvy	na	pokojích	a	zapojili	jsme	se	do	nepřeberného	množství	pro-
jektů,	které	byly	zřízeny	právě	pro	naši	cílovou	skupinu	v	 této	nelehké	
době.	 Velmi	 nás	 také	 podporovali	 místní	 podnikatelé	 drobnými	 dary,	
skauti	i	děti	z	mateřských	a	základních	škol	v	širokém	okolí.
	 Dne	 11.	 ledna	 2021	 proběhlo	 v	 zařízení	 první	 kolo	 očkování	 proti		
nemoci	covid-19	jak	mezi	uživateli,	tak	i	mezi	zaměstnanci.	Druhé	kolo	
se	konalo	1.	února	2021	a	nám	všem	svitla	naděje	na	návrat	k	běžným	
činnostem	a	aktivitám.	Pomalými	krůčky	jdeme	naději	naproti.	Po	ma-
lých	skupinkách	a	dle	hygienických	opatření	se	vracíme	k	aktivizačním	
činnostem,	tvoření	v	dílnách	a	potřebným	terapeutickým	činnostem.	Ne-

dílnou	součástí	 je	 taktéž	rehabilitace,	která	zajišuje	správnou	mobilitu		
a	samostatnost	uživatelů.		Využívali	jsme	individuální	rehabilitaci	a	nyní	
se	 opět	 vracíme	 i	 ke	 společnému	 cvičení.	 Nedávno,	 23.	 února	 2021,		
nás	 navštívil	 štáb	 České	 televize,	 který	 natáčel	 právě	 návrat	 seniorů	
k	běžnému	životu	a	činnostem.	Věřme,	že	tomu	běžnému	životu	jdeme	
naproti,	i	když	krůček	po	krůčku.

Text: zaměstnanci SENIOR centra Blansko
Foto: Irena Vachová

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:
•   odpovědnou a různorodou práci
    v mezinárodní, ambiciózní,
     rostoucí společnosti
•  příležitost pro růst a prostor pro
 osobní rozvoj
•  zajímavé platové podmínky
• benefity

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
•  SŠ vzdělání
•  praxe na obdobné pozici 
•  řidičský průkaz skupiny B
• znalost anglického jazyka slovem
 i písmem
• zkušenosti se systémem SAP
 výhodou
•  znalost práce v programu
 MS Office - Excel     
• pečlivost, zodpovědnost,
 samostatnost

Pracovní náplň:
•  nákup materiálu v optimálním
 množství a termínu dodání
• komunikace s dodavateli
•  řešení reklamací s dodavateli
•  koordinace dodávek s plánováním
 výroby
•  vyhledávání nových dodavatelů

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
svoboda@riho.cz. V případě dotazů 
prosím kontaktujte naše personální 
oddělení v době od 9-15h na 545 351 
111 ekonomický úsek.

Vaše osobní a profesionální údaje 
budou považovány za důvěrné. 

NÁKUPČÍ
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RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:

Pracovní náplň:

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
Polský nebo Maďarský jazyk 

• schopnost SAMOSTATNÉHO zpracování 
podvojného účetnictví

• Zpracování podkladů pro DPH,
daň z nemovitostí, silniční daň aj.

• Zpracování účetní závěrky
• Zpracování statistických hlášení
• Komunikace s ostatními úseky společnosti 
• Komunikace s úřady – finanční úřad, obecní 

samospráva aj.
• Polský nebo Maďarský jazyk na úrovni min. B2, 

schopnost plynule komunikovat slovně
i písemně

• Možnost i na zkrácený úvazek
• Částečný home office (3 dny v týdnu)

• min. SŠ vzdělání 
• min. 5 let zkušeností s vedením 

podvojného účetnictví 
• znalost základů polského,

nebo maďarského účetnictví výhodou
• diskrétnost, pečlivost 
• znalost PC (MS Office) 
• znalost SAP výhodou
• znalost AJ výhodou
• flexibilitu, schopnost rychle se učit

• zázemí úspěšné stabilní zahraniční 
společnosti 

• odpovídající finanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený na dvě části
• příspěvek na stravování 
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic (38km 

z Brna, 60km ze Zábřehu, 41km
z Moravské Třebové)

• nástup - ihned 

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: kolar@riho.cz. 
V případě dotazů prosím kontaktujte naše 
personální oddělení v době od 9-15h na 
čísle 516-468 222.

Luboš Horák,
 606 031 225
 horak@riho.cz

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček
s více než 25 letou historií

RIHO CZ, a.s.,
Suchý 37, 680 01 Suchý
nebo přímo kontaktní osobě:

HLEDÁ KANDIDÁTY
NA POZICI:

Nabízíme:
• odpovědnou a různorodou práci 
   v mezinárodní, ambiciózní, rostoucí 

společnosti
• pozitivní mezinárodní tým profesionálů
• příležitost pro růst a prostor pro osobní

rozvoj, možnost dalšího vzdělání
• zajímavé platové podmínky
• benefity

Náplň práce:
• podpora výroby a R&D 

• programování CNC strojů a výrobních 
robotů

• tvorba 3D modelů a technických 
výkresů v Solidworks

• údržba výrobní dokumentace
• příprava manuálů pomocí CorelDraw

• kontrola výrobků, testování prototypů, 
tvorba reportů

• poskytování podpory prodeji a servisu
• práce na neustálém zlepšování 

produktů

Profesní životopis
zasílejte na adresu:

 JUNIOR ENGINEER 
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání technického 

směru
• praxe výhodou
• znalost anglického jazyka slovem           

i písmem

• zkušenost s programováním CNC  
výhodou

• znalost práce v programu SolidWorks, 
MS Office

• zkušenosti s programem CorelDraw 
a systémem SAP výhodou

• orientace ve výkresové dokumentaci
• praktický přístup, spolehlivost, 

pečlivost, proaktivita, schopnost jasně 
komunikovat

• schopnost pracovat samostatně 
i v týmu

• dobrý zdravotní stav
• řidičský průkaz sk. B

„Vyspravení cesty“ za Blanskem Obůrkou – člověku to hlava nebere…
Fotoreportáž k článku ze str. 1. Foto: David Langr

	 Kniha,	kterou	napsal	noblesní	člověk	pan	MUDr.	Karel	Resch	je	vyprávěním	o	lidech	a	jejich	lás-
kách.	Román	čtenáře	provede	osudy	 lidí	na	pozadí	dějinných	událostí	posledních	padesáti	 let.	Toto	
poutavé	čtení	zároveň	mapuje	život	celé	společnosti	v	toku	času	a	poodhaluje	lidskou	duši.	Vede	k	za-
myšlení	a	čtenář	má	možnost	se	s	některými	událostmi	ztotožnit	a	porovnat	je	se	svými	prožitky.	Jak	
sám	autor	říká,	Polonéza	není	autobiografickým	románem.	Zároveň	připomíná,	že	je	psán	pohledem	
lékaře.	Na	přebalu	knihy	najdeme	ilustraci	Soni	Pachlové	s	názvem	Paní	z	Blat.	Titulní	stranu	ozdobil	
Martin	Janík.	V	dnešní,	poněkud	karanténní	době,	je	kniha	ideálním	společníkem.	Zvláště,	když	je	tak	
významně	spojena	s	naším	regionem.	Pan	MUDr.	Karel	Resch	už	jako	malý	kluk	jezdil	každoročně	se	
svými	rodiči	na	Suchý,	na	letní	byt.	Tzv.	Na	čerstvý	vzduch.	Později	zde	jeho	rodiče	vystavěly	chatu.	
Našel	si	zde	kamarády	a	rodina	se	vlastenecky	angažovala.	Není	divu,	že	se	stal	zaníceným	patriotem	
obce	Suchý.	Sem	také	po	nedávném	odchodu	do	penze	a	předání	brněnské	ordinace	mladší	generaci,	
přesídlil	natrvalo.	Spolupracuje	s	místními	a	regionálními	umělci.	Můžeme	se	tedy	těšit	na	další	zají-
mavé	knihy.	Polonéza	je	třísetstránkové	dílko,	se	kterým	prožijete	příjemné	i	poučné	chvíle.	Vydalo	ji	
nakladatelství	JANIK	ART	s.r.o.	Cena	je	289	Kč	a	můžete	si	ji	zakoupit	v	boskovickém	knihkupectví	
Ryšávka	nebo	objednat	na	dobírku	na	Info@janikart.cz
            Přebal knihy  Text a foto: Vladimír ŠevčíkPo
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Střední škola André Citroëna uspořádala ON-LINE mezinárodní konferenci středních škol
Když zaměstnanci školy zrovna neučí, přesto nezahálejí a navzdory nepříznivé zdravotní situaci a uzavření škol pokračují v realiza-
ci započatých projektů. V minulých letech se naše škola zúčastnila jako partner mezinárodního projektu „Good School for the 21st 
century“ výjezdů na partnerské střední školy v Polsku, Turecku, Maďarsku a Slovensku (financováno z programu Erasmus+). Bě-
hem pobytu účastníci projektu z řad studentů, ale i učitelů diskutují o aktuálních tématech a vzájemně sdílejí odlišné národnostní 
zkušenosti. Následující setkání bylo plánováno na naší škole, ale s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci bylo už dva-
krát zrušeno. Proto se naše škola zhostila nelehkého úkolu a na základě svých zkušeností připravila model distančního setkání.
Náročné několikaměsíční přípravy se v týdnu od 22. do 26. března 2021 proměnily v úspěšný týden plný studentských prezentací 
a odborných webinářů na téma programování LEGO robotů, 3D tisku a 3D technologií. Účastníci, kterých se na akci přihlásilo té- 
měř 300, se tak mohli virtuálně dostat do všech zákoutí školy včetně pracovišť pro praktickou výuku, k lezecké stěně či k bazénu. 
Neunikla jim ani zajímavá místa v Boskovicích, ve 3D navštívili židovskou čtvrť, a dokonce 
pozdravili starostu města. Škola umožnila nahlédnout pod pokličku projektu i veřejnosti. 
Záznamy ze setkání můžete zhlédnout na školním YouTube kanálu nebo na Facebooku.

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

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

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	ÚDRŽBÁŘ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	OBSLUHA LASERU
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz
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Průběh očkování proti COVID-19 v boskovické nemocnici
	 Nemocnice	Boskovice	s.	r.	o.	zahájila	očkování	proti	COVID-19	

v	lednu	t.	r.	V	první	fázi	byli	očkování	zdravotníci,	vybrané	
skupiny	 dalších	 rizikových	 profesí	 a	 senioři	 nad	 80	 let.	
Koncem	února	se	mohli	registrovat	k	očkování	také	peda-
gogičtí	pracovníci,	od	1.	března	věková	skupina	nad	70	let	
a	od	24.	března	osoby	s	chronickým	onemocněním.	Na	
otázky	 o	 průběhu	 očkování	 odpovídá	 MUDr.	 Barbora	

Špičáková,	vedoucí	očkovacího	centra	ve	zdejší	nemocnici.

	 Paní	doktorko,	určitě	je	v	zájmu	celé	společnosti	proočkovat	co	
největší	část	populace	co	nejdříve;	to	je	ovšem	dáno	rychlostí	nákupu	a	distribuce	
vakcín.	V	případě,	že	by	došlo	k	rychlejším	dodávkám	očkovací	látky,	jakou	týdenní	
kapacitu	má	očkovací	centrum	v	Boskovicích?	
	 Očkovací	místa	 (OČM)	 se	 zjednodušeně	dělí	 na	velkokapacitní	OČM,	 jehož	
personál	 je	schopný	proočkovat	 tisíc	a	více	klientů	za	den,	a	OČM	s	menší	ka-	
pacitou,	 kam	 se	 řadíme	my.	Vše	 se	 samozřejmě	odvíjí	 od	dodávky	očkovacích		
látek,	kapacita	OČM	Boskovice	za	současných	podmínek	je	kolem	750	vakcinací	
za	týden.		
	 Proces	registrace	uchazečů	je	řízen	centrálně;	postup,	včetně	rezervace	termínů,	
je	již	dostatečně	medializován.	Můžete	stručně	popsat	průběh	samotného	očkování?
	 Klient	po	úspěšné	registraci	a	rezervaci	termínu	obdrží	potvrzující	email,	který	
je	vstupenkou	k	očkování.	Součástí	emailu	je	příloha	s	informovaným	souhlasem,	
který	si	může	dotyčný	doma	vytisknout,	řádně	přečíst	a	vyplnit.	Výrazně	to	zkrátí	
proces	celého	pobytu	u	nás.	Pokud	zájemce	o	očkování	či	jeho	rodina	nedisponuje	
tiskárnou,	dostane	souhlas	k	vyplnění	na	místě.	Následuje	pohovor	s	lékařem,	kte-
rý	 (ne)indikuje	 jedince	 k	 očkování.	 Samotné	 očkování	 je	 velmi	 krátký	 proces	
(vpich	se	provádí	do	paže),	s	následnou	observací	v	délce	15	minut	u	těch,	kteří	
neměli	doposud	žádnou	alergickou	reakci,	a	30	minut	u	pacientů,	kteří	alergickou	
reakci	udávají	(jód,	lékové,	potravinové,	pylové	alergie).	Zápis	o	očkování	je	zane-
sen	do	Informačního	systému	infekčních	nemocí	(ISIN),	po	ukončení	vakcinace	je	
vystaven	certifikát	v	elektronické	a	možno	i	v	tištěné	podobě.			
	 Je	třeba	se	na	očkování	nějak	připravit?	Jaké	doklady	jsou	požadovány?
	 Na	očkování	se	musí	klient	dostavit	bez	známek	akutní	infekce,	nesmí	být	v	ka-	
ranténě	v	důsledku	kontaktu	s	COVID	pozitivní	osobou;	očkování	je	možné	až	po	

ukončení	 této	karantény.	Před	samotnou	vakci-
nací	 měříme	 tělesnou	 teplotu.	 Je	 vhodná	 před-
chozí	 telefonická	 konsultace	 s	 praktickým	 lé-	
kařem,	který	dobře	své	klienty	zná,	eventuálně		
s	odborným	lékařem,	u	kterého	je	očkovaný	dis-
penzarizován.	S	 sebou	si	přinese	průkaz	pojiš-
těnce	a	občanský	průkaz.	Pokud	se	klient	řadí	do	
skupiny	osob	s	chronickým	onemocněním,	musí		
s	sebou	přinést	poslední	lékařskou	zprávu.			
	 Jakou	máte	ve	zdejším	centru	zkušenost	s	čet-
ností	a	závažností	nepříznivých	reakcí	u	očkova-
ných?
	 Postvakcinační	 reakce	 dělíme	 na	 místní	 –		

MUDr. Barbora Špičáková, 
vedoucí očkovacího centra 

bolest	končetiny,	do	které	se	aplikovala	očkovací	látka,	zarudnutí	v	místě	vpichu,	
výjimečně	zvětšená	mízní	uzlina	v	podpaží,	 a	 celkové	–	 teplota,	únava,	bolesti	
kloubů	a	svalů.	Četnost	místních	reakcí	je	častá	a	k	očkování	patří.	Během	krátké	
doby	spontánně	ustoupí.	Celkové	nezávažné	reakce	se	taktéž	objevují,	ale	jejich	
četnost	je	podstatně	mnohem	menší.	Ustoupí	po	vhodné	medikaci	a	nemají	dlou-	
hého	trvání.	Závažné	nežádoucí	reakce	jsou	zcela	výjimečné,	jsme	na	ně	důkladně	
připraveni	a	podléhají	hlášení	Státnímu	ústavu	pro	kontrolu	léčiv.			
	 Náš	rozhovor	probíhá	na	konci	března;	máte	už	nějaký	přehled	o	počtu	očkovaných	
v	jednotlivých	kategoriích	od	zahájení	činnosti	očkovacího	místa?
	 Celkově	OČM	Boskovice	ke	konci	března	naočkovalo	cca	3	200	lidí.	Očkování		
u	nás	bylo	započato	v	polovině	ledna,	kdy	cílovou	skupinou	byli	zaměstnanci	Nemoc-
nice	Boskovice	a	zdravotníci	z	okresu	Blansko.	Celkově	se	jednalo	o	množinu	650	
osob.	Od	8.	února	jsme	začali	očkovat	seniory	80+,	kterých	bylo	doposud	naočko-	
váno	 kolem	 800.	 Zbytek	 tvoří	 senioři	 70+,	 pedagogičtí	 pracovníci	 a	 v	 desítkách		
případů	další	zdravotníci.	Od	24.	března	do	očkovacího	systému	vstupují	chronicky	
nemocní	pacienti.	Prostřednictvím	svého	ambulantního	specialisty	získají	unikátní	
kód,	který	jim	umožní	vytvořit	registraci	na	vybraném	OČM.	Seznam	onemocnění	
indikovaných	k	očkování	najdou	například	na	webových	stránkách	MZČR.	

	 Paní	doktorko,	děkuji	za	rozhovor.	 Petr Hanáček
Foto: archiv MUDr. Barbory Špičákové
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PRONAJMEME VÝROBNÍ NEBO 
SKLADOVACÍ PROSTORY V  LETOVICÍCH.
DOBRÁ DOSAŽITELNOST, UZAVŘENÝ AREÁL. VŠE V PŘÍZEMÍ.

PROSTORY VHODNÉ NAPŘÍKLAD I NA AUTODÍLNU.
MOBIL: 602 447 525, 734 103 000

VZPOMÍNKA
Chtěla	bych	se	tímto	rozloučit	

se	svojí	kamarádkou	

JARUŠKOU ROYTOVOU	z	Letovic,	

která	nás	nečekaně	opustila	26.	2.	2021.	
Nemohla	jsem	jí	doprovodit	na	její	poslední	cestě,	

a	proto	bych	se	s	ní	chtěla	rozloučit	tímto	způsobem.	
Děkuji	všem,	kdo	jste	jí	měli	upřímně	rádi,	že	jí	věnujete	tichou	vzpomínku.

Růža

VZPOMÍNKA
V našich srdcích žiješ dál…

Dne	8.	dubna	2021	jsme	
vzpomněli	nedožité	87.	narozeniny	

pana	FRANTIŠKA SOBOTKY z	Blanska.	

Vzpomínají	manželka	a	dcery	s	rodinami.

Poděkování do redakce Listů regionů 
od Anonymních alkoholiků 
Děkujeme moc, paní Renato!
	 Je	to	fakt	celorepublikový	unikát	–	ty	naše	příběhy	ve	vašich
novinách.	Nikde	 jinde	 to	 takhle	nefunguje.	Sem-tam	vyjde	nějaký	článek,	ale	
spíš	jen	informace	o	skupině	AA.	Takhle	příběhy	na	půl	stránky	a	tolik	let!!!	Te	
k	nám	přišla	jedna	paní	s	dcerou	–	taky	byly	osloveny	příběhem	z	Listů	regionů.	
Dcera	se	přišla	podívat	už	vloni	a	přemlouvala	svou	maminku	k	návštěvě.	Ta	ale	
moc	nechtěla,	no	a	skončila	zase	v	nemocnici	v	Blansku.	Až	te	se	dcerou	necha-
la	přemluvit	a	tak	došly	společně	–	matka	alkoholička	a	její	dcera	jako	host.	Ta	
momentální	doba	moc	nenahrává	společným	setkáváním	a	bere	iluze	i	naděje.	
My	 se	 ale	 scházíme	pořád	dál,	 na	Charitě	nás	nechali,	 i	 když	musíme	mít	 ty	
roušky.	No,	my	nestávkujeme	a	posloucháme	a	jsme	rádi,	že	se	můžeme	scházet.	
Letos	na	podzim	bude	PROMĚNA	slavit	10	let	svého	trvání.	Doufám,	že	už	bude	
líp	a	budete	moci	nás	navštívit!	 Tomáš alkoholik, 1. února 2021

Dobrý den paní Renato!
	 Tak	jsem	včera	na	mítinku	vyzvedl	ty	výtisky,	co	jste	nám	donesla.	Moc	a	moc	
děkujeme!	No	a	právě	včera	přišel	další	nováček,	který	ten	příběh	z	Listů	regionů	
četl	a	zaujal	ho.	Vzpomínal	i	na	minulý	článek	a	pamatoval	si	i	z	něj	dost	podrob-
ností.	 Takže	 zase	 jsme	 mohli	 vidět	 „v	 přímém	 přenosu“	 to,	 že	 ty	 články	 lidi		
zaujmou.	Takže	velké	poděkování	za	nás	i	za	všechny,	kterým	to	nějak	pomůže.	
A	jsme	rádi,	že	to	není	jen	naše	přání,	nebo	představa,	ale	že	to	tak	opravdu	fun-
guje!!!	My	se	zatím	scházíme	„na	živo“	pořád	dál,	i	když	s	respirátory	a	nutnou	
desinfekcí	místnosti.	A	uvidíme,	co	bude	dál.	 Tomáš, 11. března 2021

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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PRODÁM
 Prodám Hyundai Accent 1,4. STK 9/2022, 
servisní knížka, klima, 9/2020 nové zimní 
pneu, nové brzdové destičky, tlumiče, světlo-
mety, výměna oleje, filtrů. Letní pneu se vzor-
kem, centrální zamykání, posilovač. Stěhuji se 
z ČR. Tel.: 777 733 722.  
 Prodám vlečku za malotraktor, plechová, ori-
ginál za TK 14, rozměry 130 x 230, sklápění zad- 
ní, funkční. Stav velmi dobrý. Cena 14.000 Kč,  
tel.: 602 788 245.
 Prodám pánské kolo zn. Liberta, výborný 
stav. Cena 500 Kč, tel.: 776 658 071.
 Prodám pračku zn. Romo se ždímačkou, 
funkční. Cena 500 Kč, tel.: 776 658 071.
 Prodám branku k plotu 120x150 cm, továr-
ní výroby. Cena dohodou, tel.: 723 593 166.
 Prodám pláš na traktor 12,4/11-28 včet- 
ně vzdušnice. Sjeté na 50%. Cena dohodou,  
tel.: 723 593 166. 
 Prodám hrotovou štípačku na dřevo. Cena 
dohodu, tel.: 723 593 166. 
 Prodám levně funkční automatickou pračku. 
Tel.: 777 305 730. 
 Prodám sběratelům psací stroj UNDER-
WOD, nebo ROYAL. Oba jsou provozuschopné. 
Tel.: 732 224 309.
 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 nábytek přes 100 let starý. Jedná 
se o vyřezávané dubové skříně s ohýbaným  
a broušeným prosklením. Součástí kompletu 
jsou dvě skříně, skříň s pohovkou, rozkládací 
stůl a šest židlí, nábytek je uskladněn v Brně. 
Foto zašlu na vyžádání, cena dohodou, tel.: 
602 500 503.

KOUPÍM
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakouko-
liv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, Simson, 
díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za na-
bídku. Tel.: 723 971 027. 
 Koupím garáž v Blansku. Tel.: 777 305 730. 
 Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo 
2 + 1 na sídlišti Písečná v Blansku. Nepotřebu-
ji ho ihned k nastěhování – možnost domluvy, 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel.: 
737 900 946.

NABÍZÍM
 Senioři nabízí přátelství osamělým senio-
rům. Tel.: 732 224 309.
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr – průmyslová zóna 
Blansko, tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Žena, 50 roků, středoškolačka, finančně 
zajištěná hledá hodného partnera (55–65 
roků) pro trvalý vztah z okresu Blansko, Svita-
vy (i jinde). Tel.: 732 224 309.
 Hledám partnera pro život i do nepohody. 
Bydlím v RD. Když mužská ruka chybí, padá mi 
vše na hlavu. Dnešní muži jsou samý počítač  
a sporty. Většina neumí přibít ani hřebík. Vše 
dělám úplně sama. Chci normální vztah, lásku, 
vzájemnou důvěru. Hledám vyššího přítele  
přiměřeného věku pro vážnou známost, nej- 
lépe kutila, který neholduje alkoholu. Jsem  
170 cm vysoká, 69 let, 89 kg. Najdu Tě? Mám 
ještě šanci se zamilovat a prožít zbytek života 
v hezčích barvách? Tel.: 724 836 518. 

TELEVIZNÍ 
DOTACE!
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

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

HLEDÁME KE KOUPI 
CHATU/CHALUPU 

k rekreaci, nabídněte. 
Tel.: 725 002 155

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
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CHCETE INZEROVAT? VOLEJTE 606 931 795

Ňufinka
psí útulek města Blanska
	 8,5	 roků	stará	psí	babička,	kříže-
nec	jezevčíka.	Přijata	byla	do	útulku	
26.	3.	2021.	Psí	babička	má	celkem	
smutný	 osud,	 COVID	 mění	 osudy	
nejen	 lidí	 ale	 i	 psů,	 celý	 život	 by-	
la	 zvyklá	 na	 zahradu	 a	 domeček.	
Ňufinka	 je	očkovaná,	čipovaná,	od-
červená	a	byla	by	ideální	ke	starším	
lidem,	ne	však	ke	kočkám	nebo	sle-
picím.	Fenečka	je	čistotná	a	má	ráda	
vycházky.	Více	 informací:	psí	Útulek	
města	Blanska,	telefon	737	911	605

Foto: Radek Opatřil

Mariánská triáda – Křtiny
	 „V	dnešním	veliko-
nočním	 období	 jsem	
chtěla	 věřícím	 i	 dal-
ším	 zájemcům	 před-
stavit	 druhý	 díl	 Ma-	
riánské	 triády,	 který	
dle	 plánu	 pojednává		
o	chrámu	Jména	Pan-
ny	Marie	ve	Křtinách.	
Situace	to	neumožňu-
je,	 tak	 budu	 postup-	
ně	letáky	předávat	i	ve	
Vranově,	Sloupě	a	ta-	
ké	 na	 obce	 a	 infor-
mační	 střediska	 jako		
v	případě	prvního	dílu	
o	 Vranově,“	 sděluje	
senátorka	Vítková.
	 Mariánská	 triáda	
zahrnuje	poutní	místa	Vranov,	Křtiny	
a	Sloup,	jsou	to	největší	poutní	koste-	
ly	 na	 Blanensku.	 První	 materiál	 byl	
vydán	v	květnu	loňského	roku	a	sou-
středil	se	zejména	na	kostel	Narození	
Panny	 Marie	 ve	Vranově.	Druhý	díl		
je	 zaměřen	 na	 kostel	 Jména	 Panny	
Marie	 ve	 Křtinách.	 První	 písemná	

zmínka	 o	 Křtinách	 pochází	 z	 24.	 9.	
1237,	kdy	byla	papežem	Řehořem	IX.	
vydána	 imunitní	 listina,	 ve	 které		
jsou	 Křtiny	 uváděny	 jako	 majetek	
premonstrátského	kláštera	v	Zábrdo-
vicích.	 Socha	 Panny	 Marie	 byla	 vy-
tvořena	 v	 první	 polovině	 14.	 století.	
Dnešní	 poutní	 kostel	 byl	 vybudován	

podle	návrhu	věhlasné-
ho	 českého	 architekta	
Jana	 Blažeje	 Santini-	
ho	 Aichela	 mezi	 lety	
1728–1750.	 Rok	 2021	
je	 pro	 premonstrátský	
řád	 jubilejním,	protože	
celý	 řád	 oslavuje	 900	
let	 od	 svého	 založení	
sv.	Norbertem	ve	fran-
couzském	 údolí	 Pré-
montré.	
			Poutní	areál	je	domi-
nantou	obce,	roku	2008	
byl	 vyhlášen	 národní	
kulturní	 památkou	 ČR	
a	 je	 to	 jedno	 z	 nejna-
vštěvovanějších	 pout-
ních	míst	na	Moravě.

	 	 	 „Poutě	 věřících	 měly	 a	 stále	 mají		
svůj	 řád.	 Poutníci	 se	 ve	 společenství	
upevňují	v	naději	a	víře,“	ukončuje	se-
nátorka	Vítková	a	dodává,	„to	v	dnešní	
nelehké	době	potřebujeme	všichni.“

 Tisková zpráva senátorky
Ing. Jaromíry Vítkové

Foto: archiv J. Vítkové
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Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 25. 4. 2021.

Miska pod
truhlík
Garden

Truhlík
Garden

Barva: terakota, hnědá
Velikost: 40 cm, 
50 cm, 60 cm

cena od

29,-
cena od

25,-
Truhlík
Fantazie

Samozavlažovací
Barva: hnědá, terakota, antracit
Velikost: 40, 60, 80 cm

cena od

139,-

cena od

79,-

Zahradní centra otevřena 
pro všechny zákazníky

5490,-
Gril ROYAL 
GRANDE 
XXL
Palivo: 
dřevěné uhlí/brikety 
Rozměry: 
154 x 46 x 110 cm
Grilovací plocha: 
73 x 41 cm
Teploměr | Boční poličky
Popelník 

6790,-
Sekačka 
benzínová 
RPM 5135

Pro plochy: do 1 000 m2

Výkon: 2,6 kW 
Pracovní záběr: 51 cm | Pojezd: ANO

Výška sečení: 25–75 mm
Sběrný koš: 65 l 

Motor: 4-takt OHV, 146 ccm

Barva: terakota, hnědá
Velikost: 40 cm, 50 cm, 60 cm

Substrát
Objem: 50 l
Univerzální
Cena za 1 l: 1,18
Cena: 59,-
Květinový
Cena za 1 l: 1,58
Cena: 79,-

cena od

59,-

Muškát
Pelargonium

Jednoduchý převislý
Cena: 79,-/10pack

159,-/6pack
Vzpřímený, plnokvětý
převislý
Cena: 119,-/10pack

159,-/6pack

LITINOVÝ ROŠT
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Za neuhrazenou pokutu, může v budoucnu 
hrozit i zadržení státní poznávací značky 

ePodání žádosti 
o řidičský průkaz na obzoru
	 Ministerstvo	dopravy	ve	spolupráci	
se	 státním	podnikem	CENDIS	 roze-
slalo	 v	 únoru	 letošního	 roku	 všem	
obcím	s	rozšířenou	působností	mate-
riál,	ve	kterém	informovalo	o	připra-
vovaných	 krocích,	 které	 mají	 velmi	
brzo	 v	 oblasti	 řidičských	 průkazů	
opět	 znovu	 zjednodušit	 komunikaci	
mezi	 občanem	 a	 úřady.	 Tentokrát	 se	
jedná	o	zavedení	možnosti	elektronic-
kého	podání	žádosti	o	výměnu	řidič-
ského	průkazu	v	případě,	že	se	blíží	
konec	 nebo	 již	 uplynula	 doba	 jeho	
platnosti.	Na	základě	posouzení	růz-
ných	 variant	 byla	 zvolena	 realiza-	
ce	elektronického	podání	s	využitím	
Portálu	občana.	Po	 ztotožnění	 a	při-
hlášení	 do	 Portálu	 občana	 zde	 bude		
v	případě	končící	platnosti	řidičského	
průkazu	občanovi	nabídnuta	možnost	
k	podání	elektronické	žá-
dosti	o	jeho	výměnu.	Tato	
žádost	bude	 již	předvypl-
něna	 daty	 z	 Centrálního	
registru	 řidičů	 či	 jiných	
registrů	 a	 na	 občanovi	
bude	 pouze	 její	 kontrola.	
Po	kontrole	bude	občano-
vi	předložena	k	odsouhla-
sení	 jeho	 nejnovější	 foto-
grafie	 stažená	 z	 registru	

řidičů,	občanských	průkazů	nebo	pa-	
sů.	Po	odsouhlasení	fotografie	a	veš-
kerých	 dalších	 údajů	 odešle	 občan	
žádost	 o	 výměnu	 řidičského	 průka-	
zu	 datovou	 schránkou	 na	 úřad	 obce		
s	rozšířenou	působností,	který	si	sám	
zvolí,	 kde	 se	 jeho	 žádost	 zpracuje		
a	kde	bude	mít	hotový	 řidičský	prů-
kaz	následně	připraven	k	vyzvednutí.	
Občané	 tak	 budou	 moci	 ušetřit	 mi-	
nimálně	 jednu	 návštěvu	 úřadu.	 Tyto	
novinky	 jsou	 připravovány	 v	 přímé	
návaznosti	na	již	v	minulosti	realizo-
vané	 kroky	 v	 oblasti	 digitalizace	
agend	řidičů,	které	např.	od	roku	2018	
umožnily	používání	digitalizovaných	
fotografií	a	rozvolnění	místní	přísluš-
nosti	úřadů	při	podávání	žádostí	o	ři-
dičský	průkaz.	 Text: odbor dopravy 

Městského úřadu Boskovice

	 Poslanecká	 sněmovna	 v	 současné	
době	projednává	vládní	návrhy	novel	
zákonů	 o	 Policii	 ČR	 a	 Celní	 správě	
ČR,	které	by	měly	od	1.	 ledna	2022	
dát	 těmto	 orgánům	 zcela	 novou	 pra-
vomoc	 při	 postihu	 neukázněných	 ři-
dičů.	Novinkou	by	měla	být	možnost	
Policie	ČR	či	Celní	správy	ČR	v	pří-
padech,	 kdy	 při	 kontrolní	 činnosti	
zjistí,	že	kontrolovaný	řidič	má	neuhra-
zenou	 pokutu	 za	 přestupek	 podle	 zá-	
kona	 o	 silničním	 provozu,	 zákona		
o	pozemních	komunikacích	nebo	zá-
kona	 o	 silniční	 dopravě,	 požadovat,	
aby	ji	na	místě	uhradil	a	pokud	by	to	
řidič	odmítl,	nařídit	mu	jízdu	na	nej-
bližší	vhodné	místo	a	zde	u	jím	říze-
ného	 vozidla	 zadržet	 tabulky	 státní	
poznávací	značky.	Policie	ČR	či	Cel-
ní	 správa	ČR	k	 tomuto	kroku	budou	
moct	přistoupit	dokonce	i	bez	ohledu	
na	to,	jestli	bude	řidič	současně	i	pro-
vozovatelem	 jím	 řízeného	 vozidla,	
nebo	je	bude	mít	např.	jen	zapůjčené.	

Pokud	by	jím	řidič	nebyl,	bude	muset	
Policie	 ČR	 nebo	 Celní	 správa	 ČR	
skutečného	provozovatele	vozidla	bez	
zbytečného	odkladu	o	zadržení	tabulek	
státní	 poznávací	 značky	 vyrozumět.	
Tabulky	 poté	 budou	 až	 do	 uhrazení		
pokuty	 u	 těchto	 orgánů	 k	 vyzvednutí.		
V	případě,	že	by	si	je	zde	nikdo	nevy-
zvedl	 ani	 po	 jednom	 roce	 od	 jejich	
zadržení,	předají	 je	Policie	ČR	nebo	
Celní	 správa	 ČR	 příslušnému	 obec-	
nímu	úřadu	obce	s	rozšířenou	působ-
ností.	 Dle	 názoru	 Ministerstva	 do-	
pravy	 se	 bude	 do	 budoucna	 jednat		
o	důležitý	nástroj	k	tomu,	aby	se	zvý-
šila	 účinnost	 sankcí	 za	 porušování	
pravidel	 silničního	 provozu.	 Nynější	
praxe	 je	 totiž	 taková,	 že	 v	 případě		
pokut,	které	nejsou	dobrovolně	uhra-	
zeny,	 dochází	 k	 jejich	 exekučnímu	
vymáhání,	 které	 se	 však	 zejména		
v	 případě	 osob	 s	 nízkým	 nebo	 žád-
ným	příjmem	zcela	míjí	účinkem.	

odbor dopravy Městského úřadu Boskovice
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Keltský telegraf 2021 
– tak „trochu“ jinak

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

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

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

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC 
(rotační a tvarové obrábění)

– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 2 roky

SOUSTRUŽNÍK
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

PROVOZNÍ 
ELEKTROMECHANIK

– Vyučen v oboru
– Třísměnný provoz
– Praxe výhodou

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
Keltský telegraf 2018

	 Milí	přátelé	přírody,	tradic,	Keltů,	jara	a	…,	prostě	a	jednoduše	se	na	tom-	
to	 linku	 https://www.keltskytelegraf.cz/	 můžete	 přenést	 na	 webové	 stránky		
Keltského	telegrafu	a	do	úvodníku	„vrchního	čerta“	pana	Vlastimila	Hely.
	 Stejně	 jako	 naše	 životy	 nyní	 žijeme	 již	 rok	 v	 určitých	 omezeních	 kvůli		
pandemii	 COVID	 19,	 tak	 i	 pořádání	 svátku	 jara	 a	 vzdání	 úcty	 Matce	 Pří-	
rodě	 a	 Matce	 Zemi	 je	 jiné	 než	 bývalo	 v	 minulých	 letech	 nejen	 u	 nás	 na		
Malém	Chlumu	u	Obory.
	 V	roce	2020	ani	letos	se	Keltský	telegraf	nekonal	ve	své	původní	podobě.		
Mohli	jsme	být	spolu	pouze	v	našich	myslích,	v	myšlenkové	síti.	Tak,	jak	to	
moc	hezky	to	pan	Hela	napsal.
	 A	 tak	 jsme	 myšlenku	 Keltského	 telegrafu	 naplnili	 v	 sobotu	 20.	 3.	 2021	
v	19:30	hodin	–	každý	ve	svém	domově,	zahrádce	a	přesto	spolu.	Přáli	jsme		
si	–	a	je	naše	přítomnost	i	blízká	budoucnost	zdravá,	a	s	radostí	v	srdci	i	duši	
přivítáme	jaro	a	vše	dobré	s	ním.	A	hlavně	–	BEZ	coronaviru!	Připojili	jste	se	
také	k	akci	Keltský	telegraf	2021?	Třeba	jen	doma	u	svíčky	nebo	na	zahradě?
	 Vše	dobré	a	hlavně	zdraví	přeje	všem	Jana	Trubáková,	„zemská	čertice“.
	 PS	–	fotografie	v	příloze	je	ohlédnutím	za	Keltským	telegrafem	z	roku	2018	
na	Malém	Chlumu	u	Obory.	Ale	–	třeba	již	v	příštím	roce	se	to	opět	povede.	
Naděje	umírá	jako	poslední!
	 Pro	 ty,	 kteří	 o	 KT	 neví	 vůbec	 nic,	 nikdy	 o	 něm	 neslyšeli,	 ale	 třeba	 by		
o	 tento	 zážitek	 nechtěli	 přijít,	 je	 zde	 pár	 slov	 o	 tomto	 mystériu	 –	 převzato	
z	webových	stránek	www.keltskytelegraf.cz
	 Smyslem	Keltského	 telegrafu	 je	propojit	místa	v	krajině	a	 ty,	kteří	 se	 te-	
legrafování	 zúčastní,	 pomocí	 světelného	 signálu.	 Navazuje	 se	 tak	 na	 pra-	
dávnou	techniku	využívající	ohňů	k	přenosu	zpráv	z	kopce	na	kopec.	V	Evro-
pě	a	tedy	i	u	nás	jej	k	dokonalosti	dovedly	keltské	kmeny	a	využívalo	se	jej	
ještě	ve	středověku,	kdy	na	vrcholcích	kopců	vyrostly	strážní	hrady	a	tvrze.
	 Keltové,	 k	 nimž	 se	 symbolicky	 vracíme	 samotným	 názvem	 Keltský	 te-	
legraf,	 žili	 v	 hlubokém	 souladu	 s	 přírodou,	 kterou	 uctívali	 a	 respektovali.		
Naší	 ambicí	 je	 na	 jejich	 tradice	 navázat	 a	 jednou	 ročně,	 s	 příchodem	 jara		
a	tedy	oživením	přírody,	vzdát	předáváním	světla	hold	Zemi	a	vracet	se	tak		
ke	 kořenům,	 které	 dnešní	 civilizace	 úspěšně	 opouští	 a	 kope	 si	 tím	 vlastní		
hrob.	Světlo	je	i	symbolem	osvícení	potemnělé	krajiny	v	každém	z	nás.	Jde		
o	symbolický	návrat	k	přírodě,	ve	které	se	s	přicházejícím	jarem	rodí	nový	
život.	 Pro	 účastníky	 Keltského	 telegrafu	 je	 to	 jedinečná	 příležitost	 zažít		
neopakovatelný	večer	s	mysteriem	noční	krajiny.
	 V	keltské	komunitě	se	o	signální	místa	na	vrcholech	kopců	starali	tzv.	čerti,	
stejně	 i	 účastníci	 telegrafování	 jsou	 podle	 keltského	 vzoru	 nazýváni	 čerty.		
Tak	 se	 říkalo	 strážcům	 posvátných	 a	 pro	 život	 keltských	 kmenů	 životně		
důležitých	ohňů.Keltský	telegraf	je	otevřený	a	mohou	se	do	něj	zapojit	další	
zájemci	na	dalších	kopcích	a	trasách	nejen	v	České	republice.	Chceme	tímto	
vyzvat	 slovenské	 čtenáře	 Regenerace	 k	 rozšíření	 telegrafu	 i	 na	 území	 Slo-	
venska.	Snažíme	se,	aby	se	kopce	propojily	do	 tras	a	bylo	možné	postupně	
předat	světelný	signál	z	 jednoho	na	druhý.	To	však	nebrání	 tomu,	aby	čerti		
byli	i	na	místech,	která	dosud	žádné	přímé	propojení	s	jinými	místy	nemají	
vytvořené.	 Foto: Jiří Trubák
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Ivo Koblasa trénuje 
na olympiádu v Chorvatsku

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
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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 p
ro vás

Jaro je tu! Uvažujete o prodeji, koupi 
nemovitostí a nevíte si rady? 
Neváhejte a spojte se s realitními specialisty 
s praxí 15 let.

Poradenství v oblasti 
realit  ZDARMA .

hrál	 EP	 v	 Polsku	 a	 na	 Slovensku,	 mezinárodní	 mistrovství	 ČR	 na	 silnici		
handicapovaných	 cyklistů,	 vybojoval	 7.	 místo	 na	 MS	 na	 dráze	 v	 Kanadě		
a	v	součtu	výsledků	roku	2020	vyhrál	světový	ranking.	Díky	těmto	výsled-
kům	vyhrál	svoji	kategorii	handicapovaných	cyklistů.	Ivovi	moc	gratulujeme	
a	přejeme	mu	hodně	sportovních	úspěchů	v	roce	2021.

Text: Renata Kuncová Polická 
Foto: archiv I. Koblasy

	 Ivo	Koblasa	z	Černé	Hory,	Vicemistr	světa,	Český	paralympijský	reprezen-
tant,	 cyklista	–	v	neposlední	 řadě	mladý,	 šikovný	kluk,	 se	kterým	se	život	
zdravotně	nemazlil	a	on	svou	pílí	a	disciplínou	patří	mezi	světovou	špičku	ve	
své	kategorii.	Momentálně	se	připravuje	na	letní	olympiádu	v	Tokiu.
	 Ivův	 realizační	 team	 vybral	 pro	 jarní	 najíždění	 kilometrů	 Chorvatskou		
Poreč.	 Před	 odjezdem	 musel	 Ivo	 s	 trenérem	 Lukášem	 Petrem	 absolvovat		
PCR	 testy	 na	 Covid	 19	 a	 po	 doručení	 negativního	 výsledku	 se	 vydali		
10.	 března	 v	 ranních	 hodinách	 na	 cestu	 směr	 Poreč.	 Cesta	 byla	 klidná,	 na	
místo	dorazili	v	odpoledních	hodinách.	Rychle	se	ubytovali	a	hned	šli	 tré-	
novat.	 Zdravotní	 situace	 na	 místě,	 ale	 i	 počasí	 přeje	 kvalitnímu	 tréninku.		
Od	 soboty	 oba	 borce	 doplnila	 cyklistická	 skupina	 OCA,	 se	 kterou	 trénují		
společně.	Ivo	zůstane	na	tomto	místě	do	5.	dubna,	pak	ho	budeme	potkávat		
na	kole	v	okolí	Černé	Hory	a	následně	naskočí	do	závodů	v	Belgii.
	 V	 době,	 kdy	 Ivo	 trénoval	 v	 Chorvatsku,	 byl	 vyhlášen	 handicapovaným		
cyklistou	roku	2020.	Dne	19.	března	se	opět	fanoušci	cyklistiky	těšili	na	vy-
hlášení	nejlepších	cyklistů	za	rok	2020.	Anketa	Král	cyklistiky	byla	hlavním	
pátečním	večerním	programem	na	ČT	sport.	Ivovi	úspěchy	v	roce	2020:	vy-

POTŘEBUJETE INZERCI? „Ušijeme ji Vám přímo na míru“ Tel.: 606 931 795

Další číslo vyjde 7. května 2021, uzávěrka je 30. dubna 2021.


