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Vychází v nákladu
18 000 ks
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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

HLEDÁME POCTIVÉHO DISTRIBUTORA NA ROZNOS LISTŮ REGIONŮ 
JEDNOU MĚSÍČNĚ DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V ČÁSTI BOSKOVIC. 

Více informací na tel.: 606 931 795 nebo e-mail: listyregionu@seznam.cz

Marie Henzlová z Boskovic převzala ocenění 

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

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

	 Ministerstvo	obrany	ČR	a	Československá	obec	legionářská	se	rozhodly	
při	příležitosti	75.	výročí	osvobození	Československa	v	roce	2020	udělit	
pamětní	medaile	legionářům	a	účastníkům	odboje	za	2.	světové	války.	
Vzhledem	 k	 přijatým	 protiepidemickým	 opatřením	 jsou	 ocenění	 předá-	
vána	individuálně	podle	aktuálních	možností.
	 Ve	čtvrtek	22.	dubna	převzala	ocenění	paní	Marie	Henzlová	z	Boskovic,	
kterou	doprovázel	syn	Petr	Henzl.
	 Emil	Kamenský	z	Krajského	vojenského	velitelství	Brno	předal	Marii	
Henzlové	pamětní	odznak	k	75.	výročí	ukončení	2.	 světové	války,	který		
jí	 udělilo	 Ministerstvo	 obrany	 ČR.	 Starosta	 Jaroslav	 Dohnálek	 předal		
Marii	 Henzlové	 Čestné	 uznání	 města	 Boskovice	 za	 odbojovou	 činnost		
během	2.	světové	války.	Jan	Kux	z	Československé	obce	legionářské	pře-	
dal	Marii	Henzlové	pamětní	odznak	Vojenské	nemocnice	Brno.	Senátorka	
Jaromíra	Vítková	poděkovala	Marii	Henzlové	za	její	statečnost.

Oceněná Marie Henzlová  Text a foto: Jaroslav Parma
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Veřejné toalety v Blansku jsou od středy 21. dubna opět v provozu

PRODEJNA PŘESTĚHOVANÁ 
V NOVÝCH PROSTORÁCH

NOVÁ ADRESA: 
SUKOVA 8, BLANSKO

V nových prostorách nás najdete v Blansku, na ulici 
Sukova 8, kde sídlí počítačová firma PCS-Software 

sousedící s CERGOMONT s.r.o. (VRBA)

OTEVŘENO  OD 3. 5. 2021

• velkoobchodní i maloobchodní prodej

• prodej drogerie 
 a vše pro úklid domácností i firem

• prodej bazénové chemie Vodnář 
 pro bazény, jezírka a SPA

• čištění koberců a čalounění

• pronájem a prodej čistících strojů

AKCE NA DEZINFEKCE 
a NANO ROUŠKY FFP2
OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO–ČT 8:00–16:00
PÁ 8:00–15:00
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBCHODU

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

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

Město Blansko již nepřijímá žádosti 

Zájemci si kontejnery na bioodpad mohli sami vyzvednout v areálu v Brněn-
ské ulici

o kontejnery na bioodpad
	 Oznamujeme,	že	skončil	příjem	žádostí	o	kontejnery	na	biologicky	
rozložitelný	 odpad.	 Všech	 800	 nádob	 určených	 pro	 rodinné	 domy	
v	 centrální	 části	města	 se	 již	 podařilo	 rozdat	 případně	 zarezervovat.	
Zájemce,	kteří	se	svou	žádostí	o	kontejner	ještě	v	poslední	výzvě	uspě-
li,	budeme	kontaktovat	e-mailem.
	 Hnědé	nádoby	pro	centrální	část	města,	které	se	podařilo	nakoupit		
za	přispění	dotace	ze	Státního	fondu	životního	prostředí,	se	rozdávaly	
ve	třech	vlnách.	Příjem	žádostí	v	té	první	skončil	31.	ledna,	ve	druhé	
vlně	 se	 mohli	 zájemci	 hlásit	 do	 31.	 března.	 Zbylé	 poslední	 desítky		
nádob	našly	své	majitele	v	poslední	výzvě,	která	právě	skončila.
	 Město	 takto	 do	 rodinných	 domů	 v	 centrální	 části	 rozdá	 800	 kon-	
tejnerů	 na	 bioodpad.	 Obyvatelům	 místních	 částí	 se	 již	 loni	 distri-	
buovalo	tisíc	nádob.	Také	jejich	pořízení	podpořila	dotace	ze	Státního	
fondu	životního	prostředí.
	 Od	 května	 tak	 v	 Blansku	 končí	 pytlový	 svoz	 bioodpadu	 a	 město		
bude	 nadále	 zajišovat	 pouze	 svoz	 biologicky	 rozložitelného	 odpadu	
umístěného	 v	 plastových	 nádobách	 nebo	 velkokapacitních	 kon-	
tejnerech.	 Zdarma	 lze	 odevzdávat	 bioodpad	 také	 v	 blanenské	 kom-	
postárně.

Text: Michal Záboj

Foto: Kateřina Rumlová

	 Městu	 se	 podařilo	 najít	 legální	
cestu,	 jak	 i	 v	 době	 mimořádných	
opatření	 znovu	 zprovoznit	 veřej-	
né	 toalety	 u	 městského	 úřadu	 na		
ul.	 A.	 Skotáka.	 Jejich	 provoz	 do-	
sud	 zajišovala	 společnost	 Služ-	
by	 Blansko.	 Ta	 musela	 záchodky	
uzavřít	 spolu	 s	 dalšími	 provozov-
nami	 na	 základě	 mimořádných	
opatření	 souvisejících	 s	 onemoc-	
něním	 COIVD-19.	 Znovuotevření	
vláda	neumožnila	ani	po	ukončení	
nouzového	stavu	od	12.	dubna.
	 Po	 rozvolnění	 omezení	 a	 opě-

tovném	zahájení	pořádání	farmář-
ských	 trhů	v	centru	města	 ale	by-	
la	 tato	 situace	 dále	 neudržitelná.	
Město	proto	dočasně	provoz	veřej-
ných	 toalet	 převzalo	 a	 od	 středy	
21.	 dubna	 jej	 po	 dobu	 nezbytně	
nutnou	 zajistí	 na	 své	 náklady	 ja-	
ko	 veřejnou	 službu	 občanům.		
Provoz	 je	zajištěn	v	běžné	oteví-
rací	 době	 od	 pondělí	 do	 pátku		
8:00–17:00	 hodin,	 v	 sobotu	 8:00	
–12:00	hodin.	

Zdroj: www.blansko.cz
Foto: Renata Kuncová Polická



Hra v šachy (1508) - Lucas van Leyden
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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 IHNED

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
ekonomika nemovitého majetku

finanční řízení a zdaňování

FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
CESTOVNÍ RUCH

Bližší inform
ace naw

w
w

.vosassb
oskovice.cz

Prohlídka školy dle domluvy.

Získej titul DiS. na VOŠ
studiem po maturitě

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

www.vosassboskovice.cz,  511 123 101, email: skola@vassboskovice.cz
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SBÍRKA 
potravin v Lidlu
	 Jarní	Sbírka	potravin	v	Lidlu	sla-
vila	úspěch.	V	prodejně	v	Blansku	
se	o	posledním	dubnovém	víkendu	
podařilo	 vybrat	 308	 kg	 potravin		
a	drogerie,	které	podpoří	organiza-
ci	 Lavina,	 v	 boskovické	 prodejně	
zákazníci	 darovali	 130	 kg,	 které	
poputují	organizaci	Paprsek	Velké	
Opatovice.	
	 Darovat	 potraviny	 těm,	 kteří	 to	
nejvíce	 potřebují,	 mohli	 zájemci	
v	 sobotu	a	neděli	24.	 a	25.	dubna	
od	8	do	18	hodin.	Lidl	se	navíc	roz-
hodl	 vyjít	 vstříc	 přáním	 zákazní-	
ků	 a	 Sbírku	 potravin	 rozšířil	 do	
všech	 svých	 prodejen.	 Do	 připra-
vených	 a	 speciálně	 označených		
nákupních	vozíků	přímo	v	prodej-
nách	 tak	 bylo	 možné	 vkládat	 po-	
traviny,	 které	 nejvíce	 pomáhají.	

Těmi	jsou	například	konzervy,	po-
lévky,	 rýže	 a	 luštěniny,	 olej,	 ale		
i	 dětská	 výživa	 a	 základní	 dětská	
drogerie.
	 „Vzhledem	k	aktuální	situaci	se	
stále	 více	 lidí	 obrací	 na	 potravi-	
nové	banky.	Pomoc	u	nich	hledají	
opuštění	senioři,	matky	samoživi-
telky,	 rodiny	 v	 krizi	 i	 lidé	 s	 psy-
chickým	 a	 tělesným	 postižením.	
Uvědomujeme	 si,	 že	 potravinové	
banky	 nemají	 neomezené	 zásoby.	
Považujeme	proto	za	důležité,	aby-
chom	našim	zákazníkům	umožnili	
přispět	 a	 navýšit	 darované	 množ-
ství	z	předešlých	let	tak,	aby	se	po-
moci	 dostalo	 co	 nejvíce	 lidem,“	
vysvětluje	 mluvčí	 Lidlu	 Tomáš	
Myler.

	
Už	 v	 minulém	 roce	 jsme	 se	
ve	 spolupráci	 s	 nadšenými	 příznivci	 královské	 hry	 pustili		
do	přípravy	výstavy	Šachové	příběhy.	Rok	se	s	rokem	sešel,	
situace	se	nijak	nezlepšila,	ale	rozhodli	jsme	se	nevěšet	hlavu	
a	výstavu	letos	uskutečnit.	V	multimediální	síni	výstavu	na-
chystáme,	abychom	byli	připraveni	pro	případ,	že	otevřeme.	
Pokud	ne,	 o	 výstavu	nepřijdete.	Čekají	 vás	 celkem	 tři	 „ša-	
chové	příběhy“.	V	prvním	z	nich	se	dozvíte	něco	z	historie	
šachu,	zajímavé	milníky	a	specifika	hry.	Věděli	byste,	který	
z	blanenských	starostů	byl	velkým	fandou	šachu	nebo	znáte	
blanenskou	 šachistku,	 která	 vyhrávala	 nejen	 krajské	 pře-	
bory?	Dozvíte	 se	v	druhém	šachovém	příběhu.	Třetím	pří-	
během	jsou	informace	k	unikátní	sbírce	mincí	se	šachovými	
motivy,	které	byly	vydávány	při	významných	událostech.	
Více info: www.muzeum-blanenska.cz

Text: Věra Dvořáčková

Sbírka potravin v prodejnách Lidl měla úspěch

Text: Iveta Barabášová
Foto: archiv Lidl
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Hledáme nové basketbalistkyZastupitelé Boskovic zvolili 
novou Radu města a vedení města

Místostarostka Mgr. Michaela Žejšková, LL.M., starosta Ing. Jaroslav Dohná-
lek a místostarosta Petr Malach, DiS.

Naši benjamínci

	 Na	jednání	Zastupitelstva	města	Boskovice	v	úterý	27.	dubna	složila	slib	zastu-
pitele	Mgr.	Michaela	Žejšková,	LL.M.	(TOP	09),	která	nahradila	v	zastupitelstvu	
Dominika	Božka	po	jeho	rezignaci.	Slib	zastupitele	přečetl	Ing.	Mgr.	Pavel	Vlach.
	 Zastupitelé	následně	zvolili	hlasováním	novou	radu	města	a	vedení	města.	
	 Starostou	zůstává	Ing.	Jaroslav	Dohnálek	(ODS),	prvním	uvolněným	místosta-
rostou	a	 statutárním	zástupcem	byl	zvolen	Petr	Malach,	DiS.	 (ČSSD)	a	druhou	
neuvolněnou	místostarostkou	Mgr.	Michaela	Žejšková,	LL.M.	(Volba	pro	Boskovi-
ce	s	podporou	TOP	09).
	 Kromě	členů	vedení	města	v	nové	Radě	města	Boskovice	zasednou:	RNDr.	
Vladimír	Ochmanský	 (ODS),	 Ing.	Karel	Tlamka	 (ODS),	 Ing.	Michal	Knödl	
(KDU-ČSL),	 Ing.	 Jaromíra	 Vítková	 (KDU-ČSL),	 RNDr.	 Karel	 Ošlejšek	
(ČSSD)	a	RNDr.	Jaroslav	Oldřich	(Boskováci).	 Text a foto: Jaroslav Parma

	 Chcete,	 aby	 vaše	
dcera	prožila	aktivní	
dětství	a	neseděla	jen	
doma	 u	 pestré	 škály	
elektronických	 láka-
del	 v	 důsledku	 sou-
časné	 koronavirové	
krize?	Přihlaste	ji	do	
Basketbalového	 klu-
bu	Blansko,	z.s..	
	 Hned,	jak	to	situa-
ce	 dovolí,	 se	 trénin-
kové	skupiny	sejdou.	
Zjistíte,	 že	 spoustu	
věcí	 lze	 po	 upravení	
covidových	 omezení	
dělat	jinak.	Nebojte	se,	že	by	byl	basketbal	finančně	a	časově	náročný.	Postarali	
jsme	se	za	celou	dobu	naší	existence	o	stovky	děvčat,	postaráme	se	také	o	sportov-
ní	aktivitu	vaší	dcery	po	rozvolnění	vládních	opatření.	Jde	o	dobrou	startovní	čáru	
pro	ty	dívky,	které	chtějí	s	pravidelným	sportem	začít.	Můžou	se	v	rámci	tréninku	
společně	s	ostatními	připravovat	na	restart	činnosti	našeho	basketbalového	klubu.	
Díky	dobrému	zázemí,	které	vytváří	zkušení	trenéři,	máme	připravená	prozatímní	
náhradní	sportoviště	namísto	domovské	městské	sportovní	haly	Údolní,	která	je	
te	využívaná	jako	velkokapacitní	očkovací	centrum.	
	 Váš	projevený	zájem	bude	sloužit	pouze	k	evidenci	nových	členek,	nepůjde		
o	žádný	závazný	dokument,	pokud	by	vaši	dceru	basketbal	nezaujal,	nemusíte	
se	bát	žádných	závazků	vůči	klubu.
	 Informace,	 týkající	se	doplňování	tréninkových	skupin	děvčaty	od	6	roků,	
podá	koordinátorka	klubu	Karolína	Gyurgyik,	tel.:	721	545	551	nebo	předseda	
Milan	Ševčík,	tel.:	607	537	658.	Informace	najdete	také	na	www.bkblansko.cz.
	 Budeme	se	na	vás	těšit!	 Text: Karolína Gyurgyik

Foto: archiv BK Blansko, z.s.
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	 S	dětskými	skupinami	dlouhodo-
bě	 spolupracuji	 a	 jsem	 v	 kontaktu.	
V	 senátním	 obvodu	 Blansko	 jsem	
všem	 dětským	 skupinám	 rozvezla	
respirátory	 jako	 dar	 od	 Senátu.	
V	Boskovicích	 fungují	čtyři	dětské	
skupiny:	 Dětská	 skupina	 Školka		
na	rohu,	U	Templu,	Školka	u	3	ove-
ček	a	Gatemáček.	V	současné	době	
se	 připravuje	 novela	 zákona	 o	 dět-
ských	 skupinách.	 V	 Senátu	 budu	
zpravodajkou	 v	 rámci	 Stálé	 komi-	
se	 pro	 rozvoj	 venkova.	 Se	 zástup-	
kyněmi	 dětských	 skupin	 konzultu-	
ji	jednotlivé	změny,	které	mají	velké	
dopady	 na	 aktuální	 provoz.	 Dlou-	
hodobě	se	také	snažím	o	ustanove-	
ní	 Stálé	 mezirezortní	 skupiny	 pro	
předškolní	vzdělávání,	která	by	mě-	
la	 být	 složená	 z	 MŠMT,	 MPSV,		
MF	a	popřípadě	MZ.	Dne	12.	dubna	
se	otevřely	mateřské	školy	pro	děti	

s	povinným	předškolním	vzdělává-
ním,	 ale	 dětským	 skupinám	 byly	
dveře	uzavřeny.	Nepochopila	 jsem,	
jaký	 je	 rozdíl	 mezi	 předškolákem	
v	 mateřské	 škole	 a	 předškolákem	
dětské	 skupině.	 Jedná	 se	 o	 stejné	
děti,	které	se	připravují	na	přechod	
do	 základní	 školy.	 Jsem	 přesvěd-	
čena,	 že	 tyto	 situace	 by	 nemusely	
být	 tak	 vyhrocené,	 pokud	 by	 mi-	
nisterstva	 mezi	 sebou	 komuniko-	
vala	a	dopředu	se	domluvila	na	spo-
lečném	 postupu.	 Dětské	 skupiny	
jsem	vždy	brala	jako	skvělou	alter-
nativu	 pro	 rodiče,	 kteří	 potřebují	
sladit	 rodinný	 a	profesní	 život.	Sa-	
ma	preferuji,	aby	dítě	do	3	let	bylo	
doma,	ale	pokud	to	situace	neumož-
ňuje,	 dětské	 skupiny	 jsou	plnohod-
notná	zařízení,	která	fungují	a	rodi-
čům	nabízí	přijatelné	podmínky.

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka

Dětské skupiny

Předání respirátorů zástupcům dětských skupin Foto: archiv J. Vítkové

Výstava Šlechtický rod pánů 
z Boskovic čeká na znovuotevření

BUĎ PŘIPRAVEN! 
Stoletý příběh blanenského skautingu
	 Stoletý	příběh	skautingu	v	Blansku	
představí	 zajímavosti	 těm,	 kteří	 jsou	
skauty	tělem	i	duší	i	těm,	kteří	se	jimi	
třeba	teprve	stanou.
	 Ve	výstavní	síni	zámku	představíme	
historii	blanenského	skautingu	rozděle-
nou	do	čtyř	časových	období.	Začneme	
v	 roce	 1921,	 kdy	 počátky	 skautingu	
provázela	nejistota,	ale	i	nadšení	z	no-
vých	výzev,	skauti	pořádali	první	tábo-
ry	a	vytvářela	se	struktura	organizací.	

Na	konci	druhé	světové	války	hráli	pro	
skauting	důležitou	 roli	 také	partyzáni.	
Po	 prvním	 časovém	 úseku	 se	 bude-	
me	 věnovat	 poválečnému	 období,	 kde	
byla	 později	 skautská	 činnost	 zakázá-	
na	a	musela	probíhat	v	utajení.	V	obdo-
bí	„Pražského	jara“	pak	proběhlo	svolá-
ní	a	dočasné	znovuobnovení	aktivit,	ale	
i	 rychlý	 opětovný	 zákaz	 činnosti	 sou-	
visející	s	normalizací.	Skauting	byl	už	
potřetí	a	nadlouho	potlačen.	Po	same-	

tové	 revoluci	 nastává	 obnova,	 znovu	
vznikají	 skautská	 střediska	 a	 skauti		
budují	své	hnutí	a	organizace	se	dále	
rozrůstá,	a	tak	tomu	je	až	do	součas-	
nosti,	kdy	přímo	v	Blansku	je	na	800	
skautů.	Jak	tomu	bylo	a	je	v	Blansku	se	
dozvíte	ze	záznamů	rozhovorů	s	pamět-
níky	i	z	unikátních	fotografií	a	historic-
kých	dokumentů.	
Více info: www.muzeum-blanenska.cz

Text: Věra Dvořáčková

	 Výstava,	která	musela	být	záhy	po	
jejím	 otevření	 kvůli	 pandemii	 uza-
vřena,	 představuje	 kdysi	 významný	
a	slavný	 rod	pánů	z	Boskovic.	Bos-
kovicové	 spoluutvářeli	 dějiny	 Mo-	
ravy	 od	 sklonku	 13.	 do	 konce	 16.	
století.	 Členové	 rodu	 se	 objevovali	
ve	 společnosti	 nejpřednějších	 mužů	
země	a	v	královských	službách.	Za-
stávali	 důležité	 úřady	 jak	 zemské		
a	 dvorské,	 tak	 i	 církevní.	 Byli	 me-	
cenáši	umění,	staviteli	pevných	hra-
dů	 i	okouzlujících	zámků,	 schopný-
mi	vojevůdci	či	zakladateli	a	patrony	klášterů	a	kostelů.	První	z	příslušníků	
rodu	 stáli	 u	 počátků	 města	 Boskovice.	 K	 výstavě	 byl	 vydán	 katalog,	 který	
bude	možné,	po	znovuotevření,	zakoupit	přímo	v	Muzeu	regionu	Boskovicka,	
Hradní	1,	kde	je	výstava	instalována.	
Více info: www.muzeum-boskovicka.cz	 Text: Dagmar Hamalová

Foto: archiv Muzea regionu Boskovicka
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• v dobû nejvy‰‰ího sluneãního Ïáru 
vyhledávejte stín

• miminka a malé dûti nevystavujte pfiímému slunci

• chraÀte sebe a své dûti kloboukem, 
sluneãními br˘lemi a triãkem

• zvolte vhodn˘ stupeÀ ochrany odpovídající 
va‰emu typu kÛÏe

• aplikujte ochrann˘ pfiípravek v dostateãném 
mnoÏství a tûsnû pfied expozicí slunci

• aplikaci ãasto opakujte, obzvlá‰È po koupání, 
pfii pocení anebo po utfiení ruãníkem

Pozor na jarní slunce
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Využijte akci v našich lékárnách na vybrané přípravky na opalování 
a po opalování – předsezonní slevy. Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční nabídky.

Naše tělo potřebuje sluníčko, 
ale chraňte si kůži
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	 Nedávno	jsem	byl	na	návštěvě	v	Psy-
chiatrické	 nemocnici	 v	 Brně.	 Zastavil	
jsem	 se	 na	 protialkoholním	 oddělení,	
kde	jsem	kdysi	absolvoval	léčbu.
	 Tak	se	mně	vrátily	vzpomínky…
	 Se	 sestrou,	 která	 měla	 službu,	 jsme	
zavzpomínali,	 v	 jakém	 stavu	 jsem	 se	
tenkrát	dostavil.	Musel	jsem	si	na	cestu	
na	 to	 léčení	 dát	 ráno	 3	 panáky,	 abych	
tam	vůbec	dojel.	Samozřejmě	 jsem	šel	
přes	 záchytku,	 na	 oddělení	 musí	 člo-	
věk	nastupovat	střízlivý.	Viděl	jsem	tam	
pacienty	 a	 hned	 jsem	 se	 vrátil	 v	 čase.		
V	lednu	to	bylo	11	let,	co	jsem	nastoupil	
na	léčbu.	Tenkrát	mně	lékaři	a	sestřičky	
zachránili	život,	že	mě	nenechali	zemřít	
na	delirium.	Po	léčbě,	která	trvala	3	mě-
síce,	 jsem	 začal	 dojíždět	 na	 mítinky	

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.

MŮJ ŽIVOT S ALKOHOLEM

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

Anonymních	 Alkoholiků	 do	 Brna.	 To	
byla	tenkrát	nejbližší	skupina	AA	v	oko-
lí.	Na	prvním	mítinku	jsem	seděl	vedle	
staršího	muže.	Já	byl	střízlivý	jen	4	mě-
síce	a	on	už	36	roků.	Vůbec	jsem	nechá-
pal,	 jak	 je	 to	 možné.	 Vydržet	 bez	 pití		
takovou	dobu!	Já	měl	problém	si	udržet	
střízlivost	do	druhého	dne.	Existuje	ná-
vod	na	střízlivý	život.
	 Anonymní	 Alkoholici	 mně	 ukázali	
cestu	 a	 už	 začínám	 12.	 rok	 střízlivého	
života.	 Stačilo	 jen	 zajít	 mezi	 lidi,	 kteří	
měli	stejné	problémy	jako	já	(nadměrné	
pití).	Já	říkám,	že	jsem	se	znovu	narodil	
a	začal	jsem	žít	nový	život.	Te	vidím,	
jak	ten	alkohol	změní	osobnost	člověka.	
Ztratil	 jsem	zdravý	rozum,	dělal	 šílené	
věci,	 choval	 se	 hrozně,	 svoji	 osobnost	

jsem	 neměl	 žádnou,	 přátelé	 se	 ode	 mě	
odvraceli	a	rodina	ta	trpěla	nejvíc.	V	AA	
jsem	našel	cestu	(bez	bolesti	a	dobrovol-
ně)	 a	 začal	 se	 pomalu	 vracet	 do	 doby,	
kdy	jsem	nepil.	A	změny	to	byly	a	jsou	
obrovské.	Od	návratu	z	léčebny	žiji	úpl-
ně	jiný	život.	Chu	žít,	poznávat,	cesto-

vat,	být	v	klidu,	v	pohodě,	nemít	strach,	
dluhy,	atd.
	 K	 návratu	 máme	 u	 nás	 v	 České	 re-	
publice	 přes	 70	 skupin	 AA,	 které	 jsou	
připraveny	 přijmout	 trpící	 alkoholiky.	
Věřte	mi,	že	to	stojí	za	to.	Život	máme	
jenom	jeden.	 Jirka alkoholik

Důsledky pití bývají katastrofální Foto: RePo



ročník X číslo 4 květen 2021606 931 795

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

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

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.

K V Ě T E N

Kavárnu na Poduklí v Blansku dovezou v červnu

1.5. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá) Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591

2.5. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591

8.5. MDDr. Vrbová Markéta Knínice u Boskovic, 330 774 844 735

9.5. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313

15.5. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656

16.5. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

22.5. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

23.5. MDDr. Dufková Simona Blansko, Pražská 1b 721 425 074

29.5. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310

30.5. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138

	 Konkrétní	podobu	i	jasnější	harmo-
nogram	 prací	 už	 nabral	 projekt	 nové	
kavárny,	 která	 by	 měla	 od	 července		
doplnit	 prostranství	 v	 centru	 Blanska	
po	bývalém	hotelu	Dukla.	Město,	které	
je	 zadavatelem	 stavby,	 chystá	 úpravy	
v	nejbližším	okolí	kavárny	 i	na	celém	
Poduklí.	Novinky	čekají	místní	také	na	
dalších	částech	náměstí	Republiky.	
	 Zhotovitel,	 kterým	 je	 firma	 Cube-
space,	 už	 vedení	 města	 představil	 fi-	
nální	 podobu	 kavárny	 včetně	 použi-	
tých	materiálů.	Modulová	stavba,	kterou	
bude	tvořit	opláštěná	ocelová	konstruk-
ce,	bude	téměř	18,5	metru	dlouhá	a	ne-
celé	 čtyři	metry	 široká.	 Součástí	 inte-	
riéru	bude	vlastní	kavárna	s	dvacítkou	
míst	k	posezení,	toalety	i	přípravna	po-
travin	či	bar.
	 „V	 těchto	 dnech	 si	 zhotovitel	 zajiš-	
uje	 souhlas	 dotčených	 orgánů	 včetně	
povolení	 stavebního	 úřadu.	 Kavárna,	
která	vznikne	podle	architektonického	
návrhu	 architekta	 Rastislava	 Lukáče	
a	 Michala	 Stejskala,	 bude	 vytvořená		
ze	dvou	modulových	systémů.	Do	Blan-
ska	doputuje	od	Máchova	 jezera,“	po-
psala	vedoucí	odboru	správy	a	rozvoje	
města	Petra	Skotáková.
	 Modulový	systém,	jehož	stavba	při-
jde	na	necelých	pět	milionů	korun	bez	
daně,	má	zajistit,	že	kavárnu	v	budouc-
nu	bude	možné	přesunout	na	jiné	místo	
ve	městě.	Zatím	se	s	něčím	podobným	
ale	nepočítá.

	 „Samotná	 výroba	 modulů	 začne	
v	prvním	květnovém	týdnu	v	Doksech.	
Osazení	 na	 místo,	 které	 zajistí	 auto-	
jeřáb,	 je	naplánováno	na	první	polovi-	
nu	června.	Do	konce	června	pak	dojde	
také	 k	 úpravě	 okolního	 prostranství,	
včetně	vytvoření	 dřevěné	 terasy	o	ve-	
likosti	 zhruba	35	metrů	čtverečních,“	
doplnila	Zuzana	Fialová	z	investičního	
oddělení,	která	má	projekt	na	starosti.		

popsala	Petra	Skotáková	s	tím,	že	reno-
vace	 se	 dotkne	 také	 dalších	 prvků	 na	
ploše	po	zbouraném	hotelu	Dukla.
	 „Poduklí	je	denně	navštěvované	ne-
jen	rodiči	s	dětmi.	Domníváme	se,	že	
adekvátní	 zázemí	 s	 toaletami	 a	 mož-
ností	občerstvení	zde	lidé	ocení	a	ka-
várna,	 která	 by	 měla	 fungovat	 od		
července	 letošního	 roku,	bude	vyhle-
dávaným	místem,	které	pomůže	oživit	

náměstí	 Svobody	 ale	 chystáme	 rozší-
ření	 sortimentu	 a	 celou	 řadu	 překva-	
pení.	 Novinkou	 bude	 třeba	 nabídka	
vyhlášené	 zmrzliny	 Tomivo	 z	 Li-
půvky,“	 slibuje	 jednatel	 firmy	 David	
Velikovský.	Otevřeno	by	mělo	být	celý	
týden	včetně	víkendů.
	 Součástí	kavárny	bude	také	posezení	
na	venkovní	terase.
	 Město	 i	 zhotovitel	 jsou	nyní	v	kon-
taktu	 s	 firmami,	 které	 zajišují	 rekon-
strukci	vodovodu	a	kanalizace	v	centru	
města	a	které	budou	následně	opravovat	
také	 povrch	 komunikace	 na	 průtahu	
centrem.	 „Snažíme	 se	 vše	 zkoordino-
vat,	aby	stavba	kavárny	nemusela	čekat	
na	dokončení	průtahu,“	ujistila	Zuzana	
Fialová.
	 Úprav	 by	 se	 měla	 dočkat	 také	 část	
náměstí	Republiky.	„V	nejbližších	mě-
sících	 je	 v	 plánu	 také	 oprava	 povrchu	
parkovacích	 míst	 na	 náměstí	 Repub-	
liky,	 které	 se	 nacházejí	 za	 stávajícím	
pódiem	 v	 těsném	 sousedství	 Poduklí.	
Čekáme,	až	se	dokončí	průtah	městem,	
zatím	tam	má	své	zázemí	stavba,“	vy-
světlil	starosta	Jiří	Crha.
	 „Letos	na	podzim	nebo	nejpozději	na	
jaře	 příštího	 roku	 bychom	 pak	 chtěli		
revitalizovat	 také	 asfaltovou	 část	 ná-
městí.	Vše	by	se	mělo	celkově	zútulnit,	
doplnit	 sem	 chceme	 lavičky	 i	 zeleň,“	
plánuje	Jiří	Crha.

Text: Pavla Komárková
Vizualizace: CUBESPACE

Součástí kavárny bude také posezení na venkovní terase

	 Vlastnímu	 osazení	 modulů	 bude	
předcházet	vytvoření	základové	železo-
betonové	konstrukce	na	Poduklí.	Měs-	
to	chce	ale	upravit	 také	nejbližší	okolí	
kavárny.	„Stávající	kačírek	u	houpaček	
bude	 nahrazen	 pryžovým	 povrchem,	
který	už	je	osazen	u	ostatních	herních	
prvků	 na	 tomto	 prostranství.	 V	 plánu	
jsou	také	vysprávky	a	zhutnění	mlato-
vého	 povrchu	 v	 celé	 ploše	 Poduklí,“	

samotné	centrum	města,”	věří	starosta	
Blanska	Jiří	Crha.
	 Kompletní	 nabídku	 v	 těchto	 týd-
nech	ladí	i	provozovatel	kavárny,	kte-
rým	bude	firma	CoCo	Cafe	Company.	
„Jednáme	 průběžně	 s	 lokálními	 vý-
robci	a	dodavateli.	Zaměřit	se	i	na	Po-
duklí	chceme	na	kvalitní	a	zdravé	su-
roviny	bez	chemických	přísad.	Oproti	
nabídce	v	naší	stávající	provozovně	na	
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Černé skládky nejčastěji vznikají 
v blízkosti separačních míst s kontejnery

Černé skládky často vznikají kolem separačních míst

	 V	Blansku	rok	od	roku	přibývá	přípa-
dů	 černých	 skládek.	 Lidé	 je	 zakládají		
v	 okrajových	 částech	 města,	 v	 zahrád-
kářských	 oblastech	 a	 stále	 častěji	 také	
přímo	v	ulicích.	Likvidace	černých	sklá-
dek	každoročně	stojí	desetitisíce	korun.	
Letos	 městský	 rozpočet	 na	 tento	 účel	
počítá	s	částkou	220	tisíc	korun.
	 Největší	problémy	s	černými	skládka-
mi	 jsou	 dlouhodobě	 například	 na	 Ba-	
čině,	 na	 sídlišti	 Písečná	 nebo	 v	 ulicích		
Komenského,	Antonína	Dvořáka	a	také	
v	ulici	Kamnářská	na	 Zborovcích.	 Od-
pad	 se	 nelegálně	 hromadí	 nejčastěji		
v	 blízkosti	 separačních	 míst,	 kde	 jsou	
umístěny	kontejnery.
	 Černá	skládka	přitom	vznikne	jedno-
duše	a	lidé	si	mnohdy	ani	neuvědomí,	že	
ji	zakládají.	Stačí	kolem	kontejnerů	od-
ložit	třeba	staré	dveře,	elektroniku	nebo	
kusy	nábytku.
	 	 „Velkým	 problémem	 jsou	 televize,	
které	 lidé	položí	volně	u	kontejnerů	na	
elektrozařízení.	V	poslední	době	přibý-
vá	také	případů,	kdy	obyvatelé	na	sepa-
račních	 místech	 odkládají	 sedačky,	
křesla	a	další	nábytek.	Tím	vzniká	černá	
skládka,“	popsala	vedoucí	odboru	sprá-
vy	 a	 rozvoje	 města	 Petra	 Skotáková		
s	tím,	že	fyzickým	osobám	v	tomto	pří-

padě	 hrozí	 pokuta	 až	 20	 tisíc	 korun,	
právnickým	až	300	tisíc	korun.
	 Případy	nelegálního	ukládání	odpadů	
radnice	řeší	ve	spolupráci	s	městskou	po-
licií.	S	využitím	kamerových	záznamů	
se	například	podařilo	najít	původce	čer-
ných	skládek,	které	 se	objevily	ve	Svi-
tavské,	Okružní	a	v	Salmově	ulici.
	 „Vždy	 se	 snažíme	 dopátrat	 původce	

černé	skládky.	Většinu	objasněných	pří-
padů	pak	postupujeme	do	správního	ří-
zení,“	 podotkl	 ředitel	 Městské	 policie	
Blansko	Martin	Lepka.
	 K	ukládání	rozměrných	odpadů	nebo	
vysloužilé	elektroniky	mohou	obyvatelé	
Blanska	využít	dvě	sběrná	střediska	od-
padů	 (SSO).	 Jedno	sídlí	v	Horní	Lhotě		
a	jedno	v	ulici	Na	Brankách.

	 „Všechen	odpad,	který	končí	na	čer-
ných	 skládkách,	 lze	 odevzdat	 v	 obou	
SSO.	Občané,	kteří	mají	řádně	zaplace-
ný	poplatek	za	komunální	odpad,	ho	tam	
mohou	až	na	výjimky	odkládat	zdarma.	
Výjimkou	 jsou	 například	 pneumatiky,	
nebezpečný	 odpad	 nebo	 stavební	 su,“	
upřesnila	vedoucí	odboru	správy	a	roz-
voje	města	Petra	Skotáková.
	 Rozměrný	odpad	 lze	 také	odložit	do	
velkoobjemových	kontejnerů,	které	měs-
to	vždy	na	 jaře	 a	na	podzim	přistavuje		
v	ulicích	 i	 v	místních	 částech.	Dvakrát	
ročně	se	pořádá	i	mobilní	svoz	nebezpeč-
ných	 odpadů.	 Vždy	 do	 konce	 ledna	 se	
koná	 svoz	 vánočních	 stromků,	 které		
mohou	 lidé	 ukládat	 volně	 na	 separač-	
ních	místech.	Každoročně	je	takto	z	úze-
mí	 města	 svezeno	 asi	 8	 tun	 vánočních	
stromků.
	 „Když	je	svoz	stromků	avizovaný	do	
31.	 ledna	 2021,	 těžko	 si	 lze	 myslet,	 že	
pokud	lidé	dají	stromky	ke	kontejnerům	
na	směsný	či	separovaný	odpad	v	únoru	
nebo	 březnu,	 že	 město	 bude	 vyvážet	
stromky	 ještě	 v	 dubnu.	 Pokud	 lidé	 ne-	
využijí	 avizované	 mimořádné	 svozy		
v	lednu,	potom	si	musí	likvidaci	strom-
ku	zajistit	sami,“	dodala	Skotáková.

Text: Michal Záboj,  Foto: Petra Skotáková 
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Čtení jmen obětí holocaustu 
Jom ha-šoa 2021

Jedenáct let výročí od úmrtí 
kardinála Tomáše Špidlíka

Jom ha-šoa v boskovické synagoze

	 16.	 dubna	 2021	 to	 bylo	 jedenáct	 let	 od	 úmrtí	 vý-
znamného	 katolického	 myslitele,	 kardinála	 Tomáše	
Špidlíka.	 Zemřel	 16.	 dubna	 2010	 v	 Římě	 ve	 věku		
90	 let.	 Na	 Boskovického	 rodáka	 vždy	 vzpomínáme		
s	úctou	a	společně	se	starostou	Orla	jednoty	Bosko-	
vice	 Jaroslavem	 Vítkem	 jsme	 položili	 kytici	 u	 jeho	
sarkofágu	 na	 Velehradě.	 Jeho	 odkaz	 je	 nadčasový,	
stále	 živý	 a	 světově	 respektovaný.	 Špidlíkovo	 roz-	
sáhlé	 dílo	 bylo	 přeloženo	 do	 všech	 světových	 jazy-	

ků.	Otec	Špidlík	uměl	o	věcech	složitých	promluvit		
prostě,	 srozumitelně,	 s	 humorem,	 a	 proto	 jsme	 ho	
měli	tolik	rádi.	V	této	době	zní	ještě	silněji	slova	otce	
Špidlíka:	“Pravá	pokora	je	v	 tom,	že	známe	a	uzná-	
váme	své	meze“.

Text: Ing. Jaromíra Vítková, senátorka
Foto: Jaroslav Vítek, starosta Orla jednoty Boskovice 

Položení kytice u sarkofágu T. Špidlíka na Velehradě

	 8.	 dubna	 proběhlo	 v	 boskovické	
synagoze	 Jom	 ha-šoa,	 čtení	 jmen	
obětí	holocaustu.	Čtení	se	uskutečni-
lo	 formou	video	záznamu.	Z	brněn-
ského	hlavního	nádraží	bylo	od	listo-
padu	1941	do	dubna	1942	vypraveno	
10	transportů.	Do	Minsku	a	Terezína	
bylo	 deportováno	 9923	 obyvatel	 ži-
dovského	 vyznání	 z	 celé	 jižní	 Mo-	
ravy.	Většina	deportovaných	byla	za-
vražděna	 nebo	 nelidské	 podmínky	
koncentračních	táborů	nepřežila.	
	 Z	 Boskovic	 byli	 kromě	 boskovic-
kých	občanů	odsunuti	židé	z	přilehlé-
ho	 regionu:	 ze	 Svitávky,	 Letovic,	
Bystrého,	Lysic,	Lhoty	Rapotiny,	Je-
dovnic,	 Zboňku,	 Jevíčka,	 Kunštátu,	
Sloupu,	Rudky,	Černé	Hory,	Olešni-
ce,	Rozhraní,	Sasiny,	Vavřince,	Kní-
nic,	Pamětic,	Těchova	a	dalších	obcí.	
A	právě	jejich	jména	připomnělo	bos-
kovické	Jom	ha-šoa.
	 Datum	Jom	ha-šoa		vychází	z	vý-
ročí	vypuknutí	varšavského	povstání	
a	 je	 věnováno	 všem	 zavražděným	
obětem	holocaustu.	Čtení	jejich	jmen	
znamená	zpřítomnění,	vyjádření	úcty	
a	připomínku	těch,	kteří	měli	být	za-
pomenuti.
	 Cílem	čtení	 je,	aby	skrze	ně	zů-
stali	 židovští	 obyvatelé	 Boskovic	
zde	v	naší	paměti	s	námi.
	 Jména	zavražděných	byla	přečtena	
stejně	jako	loni	v	synagoze	maior,	na	

místě,	které	je	pro	každého	žida	nej-
světější.	 Vždy	 synagoga	 znamená	
hebrejsky	 dům	 shromáždění.	 Bylo		
to	 místo	 modlitby,	 ale	 i	 setkávání		
a	 sounáležitosti.	V	 synagoze	 zněly		
v	 r.	 1942	 prosby	 pronásledovaného	
národa,	modlitby	těch,	kteří	měli	být	
zanedlouho	zavražděni	v	koncentrač-
ních	táborech.
	 Akci	 podpořily	 Židovská	 obec	
Brno	 a	 Kulturní	 zařízení	 města		
Boskovice.	

Text: Dagmar Hamalová
Foto: archiv Muzeum regionu Boskovicka

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      

Více zpráv, archiv novin, 
inzerce, loga firem 

s proklikem na jejich stránky 
na www.listyregionu.cz
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Festival Boskovice 2021 

Festival Boskovice Foto: Karel Šuster
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slibuje kulturní očistu duše
 Zvát na festival v době, kdy situace (nejen) na kulturní scéně není vůbec jistá, 
může být přehnaně optimistické, ale také krokem zvoucím k naději, že se kultu- 
ra v létě vrátí do normálního života. A této víry se pořadatelé Boskovic, festiva- 
lu pro židovskou čtvr, chtějí držet. Již 29. ročník festivalu, který organizuje  
Unijazz - sdružení pro podporu kulturních aktivit, je naplánován na 8.–11. 7. 2021.
	 Festival	Boskovice	má	v	této	době	jednu	velkou	výhodu:	není	uzavřený	do	jednoho	
areálu,	 ale	 probíhá	 na	 více	 místech.	 Koncerty,	 divadelní	 představení,	 výstavy,	 per-	
formance,	promítání	filmů	či	přednášky	jsou	po	celém	městě,	včetně	rozsáhlé	židov-	
ské	čtvrti,	hradu,	skleníku	v	zámeckém	parku	či	letním	kině.	V	případě,	že	opatření	
týkající	se	pandemie	COVID	19	budou	limitující,	lze	proto	program	přizpůsobit	dané	
situaci.	„Možností	je	řada	a	už	loni,	kdy	festival	proběhl	v	lehce	okleštěné	podobě,	se	
nám	povedlo	realizovat	akci	ve	velmi	příjemné	komorní	variantě,“	nastiňuje	případné	

změny	koordinátorka	festivalu	Jana	Čer-
ná.	„Nutno	dodat,	že	se	nám	to	podařilo		
i	 díky	 velké	 vstřícnosti	 ze	 strany	 všech	
našich	partnerů	a	spolupracovníků.“
	 Situaci	dále	přibližuje	programový	ře-
ditel	a	hudební	dramaturg	Antonín	Ko-	
cábek:	„Se	všemi	účinkujícími	pochopi-
telně	probíráme	možné	varianty	rozsahu	
akce,	momentálně	ale	festival	připravu-
jeme	v	,normální‘	podobě.“	V	rámci	ně-
kolika	hudebních	scén	se	už	nyní	mohou	návštěvníci	 těšit	na	 řadu	zatím	převážně	
českých	kapel.	Své	nejnovější	album	představí	Načeva,	poslechnout	si	bude	dále	mož-
né	syrový	zvuk	kapely	Kill the Dandies!	nebo	magicko	folkové	písně	Člověka krve.	
Zaručen	 je	 bluesový	 zážitek	 power	 tria	 Foxy Mama	 a	 The Peanuts,	 žánrově	 se		
pohybující	 mezi	 blues,	 funkem	 a	 hardrockem.	 Za	 jazzovou	 scénu	 se	 hlásí	 trojice		
B/Y Organism,	hrající	si	např.	se	zvuky	klavíru,	varhan	či	balalajky.	Chybět	nebude	
ani	scéna	Potrvá	na	palouku	před	hradem,	která	láká	na	Tygroo,	Tomáše Paluchu		
či	Space Love.	Dalšími	potvrzenými	kapelami	jsou	např.	Tara Fuki, Zuby nehty, 
sinks, Moonshye, Chorobopop, Bare Escape, Evolet, Roman Hampacher, Sever-
ní nástupiště, Mutanti hledaj východisko	nebo	Polansky versus Langman.
	 Za	divadlo	se	chystá	site	specific	projekt	režiséra	Ludvíka	Pízy,	který	v	roce	2020	
spolu	s	dalšími	mladými	tvůrci	umělecky	zpracoval	okolí	pražské	Florence	v	insce-	
naci	Vnitroměsto.	„Cit	pro	 lokalitu	a	 její	příběh	 je	v	Boskovicích	stěžejní,	a	proto		
se	diváci	můžou	těšit	na	komplexní,	originální	a	precizní	zážitek,“	říká	Ema	Šlechto-
vá,	divadelní	dramaturgyně.	Dále	se	v	rámci	festivalu	představí	Akolektiv Helmut		
a	Masobeton.
	 Kurt Gebauer	 je	známý	hlavně	 jako	sochař	 (a	 inspirativní	pedagog),	který	mj.		
realizoval	celou	řadu	projektů	pro	veřejný	prostor.	V	Boskovicích	se	představí	 jako		
fotograf	–	na	velkoformátových	plachtách	bude	vystaveno	přibližně	sto	jeho	fotografií.
	 „Důležité je dát jasný signál, že kulturní nabídka je součástí duševního zdra-
ví, a že i ona může, společně s dodržováním všech nezbytných opatření, napo-
moci v boji proti současné virové epidemii,“	 dodává	Antonín	Kocábek.	A	už	
proběhne	 v	 jakékoliv	 podobě,	 Festival	 Boskovice	 tuto	 duševní	 očistu	 rozhodně	
svým	návštěvníkům	zajistí.	 Text: Zuzana Kolouchová

Sportovci v Blansku vysadili ke Dni Země novou alej

	 Novou	 javorovou	 alej	 vysadili	 na	
Den	Země	zástupci	sportovních	klubů	
a	 organizací.	 Vzrostlé	 stromy	 javoru	
mléče	jim	podél	nejnovější	části	cyklo-
stezky	 vedoucí	 od	 zimního	 stadionu	
v	Blansku	k	baseballovému	hřišti	po-
mohli	zasázet	blanenští	radní.	Kromě	
zhruba	 pět	 metrů	 vysokých	 sazenic	
javoru	 zázemí	 Sportovního	 ostrova	
nově	 doplňují	 také	 okrasné	 hrušně,	
které	sportovci	se	zástupci	města	spo-
lečně	vysadili	podél	skateparku.	
	 „Původně	 jsme	 chtěli	 nabídnout	
veřejnosti,	 aby	 se	 přihlásili	 zájemci,	
kteří	by	si	strom	v	nové	aleji	pod	od-
borným	 dohledem	 chtěli	 zasadit	
sami.	S	ohledem	na	stále	trvající	pro-
tiepidemická	omezení	jsme	ale	zvolili	

komornější	 formát	 akce	 bez	 účasti	
veřejnosti.	 Oslovil	 jsem	 členy	 rady	
a	 na	 spolupráci	 jsme	 se	 domluvili		
také	 se	 zástupci	 sportovních	 klubů,	
které	mají	své	zázemí	právě	na	Spor-
tovním	 ostrově	 Ludvíka	 Daňka.	 Je	
symbolické,	 že	 „své”	 stromy	 si	 zde	
zasadili	právě	oni,”	vysvětlil	starosta	
Blanska	Jiří	Crha.
	 Do	 akce	 u	 příležitosti	 oslav	 Dne	
Země	 se	 zapojili	 zástupci	 FK	 Blan-
sko,	 basketbalisté	 z	 BBK	 Blansko,	
zástupce	 mládežnického	 oddílu	 HC	
Rytíři	Blansko,	Klubu	biatlonu	Blan-
sko,	vedoucí	Plaveckého	oddílu	ASK	
Blansko,	nechyběli	ani	členové	Atle-
tického	 klubu	 Ludvíka	 Daňka,	 zá-
stupce	 ÚAMK	 Biketrial	 Blansko	

nebo	 fandové	 modelů	 rychlých	 autí-
ček	z	RC	Blansko.	Někteří	z	nich	do	
kořenových	 systémů	 umístili	 také	
schránky	 s	 fotografiemi	 členů	 klubu	
a	 dalšími	 upomínkovými	 předměty.	
Plavci	 sazenici	 symbolicky	 zalili	 ži-
vou	vodou	z	místní	studánky.
	 Schránku	se	vzkazem	pro	budoucí	
generace	 22.	 dubna	 na	 Sportovním	
ostrově	 uložili	 také	 představitelé	
města.	 V	 přiloženém	 dopisu	 příštím	
generacím	 jsou	 popsaná	 současná	
omezení	 sportovních	 aktivit,	 stav		
blanenských	 sportoviš	 na	 ostrově	
Ludvíka	Daňka	 i	plány	na	 jejich	vy-
lepšení	 a	 plánované	 investice.	 Ve	
schránce	 nechybí	 ani	 vybraná	 čísla	
Zpravodaje	města	Blanska	a	v	tištěné	

i	 digitální	 podobě	 také	 fotografie	
sportoviš,	na	flash	disku	je	k	vidění	
také	videospot	o	Blansku.	
	 Nová	alej	tvoří	jen	část	stromů,	které	
letos	město	vysadí.	„Jen	v	rámci	ná-
hradní	výsadby	za	pokácené	stromy,	
které	 byly	 z	 valné	 většiny	 skáceny	
kvůli	 nevyhovujícímu	 zdravotnímu	
stavu,	 letos	 zatím	 plánujeme	 osadit		
42	 stromů	 a	 několik	 desítek	 metrů		
živých	plotů.	Desítky	dalších	stromů	
a	 keřů	 budou	 vysazeny	 i	 mimo	 ná-
hradní	 výsadbu,	 jsou	 totiž	 součástí	
každé	 revitalizační	 akce,”	 potvrdila	
vedoucí	odboru	správy	a	rozvoje	měs-
ta	Petra	Skotáková.

Text: Pavla Komárková
Foto: Michal Záboj

Několik stromů zasadili mladí basketbalisté 
z BBK Blansko

Biketrialista Václav Kolář 
zasadil strom se starostou Jiřím Crhou

Pavel Magda z RC Blansko zasadil strom 
s tajemníkem MěÚ Blansko Josefem Kupčíkem
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POTŘEBUJETE INZERCI? „Ušijeme ji Vám přímo na míru“ Tel.: 606 931 795

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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
– rozší ření nabídky služeb o „chytré vodoměry“
	 VODÁRENSKÁ	AKCIOVÁ	SPO-
LEČNOST,	a.s.,	úspěšně	pokročila	
v	 aplikaci	 moderních	 IoT	 techno-	
logií	 i	 pro	 své	 běžné	 odběratele.	
Společnost	 nabízí	 formou	 dlou-	
hodobého	 pronájmu	 s	 měsíčním	
paušálem	 169	 Kč	 bez	 DPH	 službu	
svým	zákazníkům,	kdy	jim	na	stá-
vající	 fakturační	 vodoměr	 osadí		
tzv.	odečtové	hlavice.	Tato	zařízení	
snímají	 data	 z	 vodoměru	 a	 pro-
střednictvím	 IoT	 sítí	 je	 zasílají		
do	zákaznického	systému	VAS.	Na	
tato	 data	 mohou	 zákazníci	 násled-	
ně	 nahlédnout	 přes	 svůj	 zákaznic-	
ký	 účet	 na	 zákaznickém	 portále	
VAS.	
	 Pro koho je služba vhodná, 
komu je provozovatel vodovodu 
doporučuje?
	 Služba	 je	 vhodná	 zejména	 pro	
správce	 nemovitostí	 a	 průmyslo-
vých	 areálů,	 škol,	 zdravotnických	
zařízení,	ale	i	pro	chalupáře.	Přes	
internet	 je	 možný	 náhled	 na	 spo-
třebu	 vody	 na	 konkrétním	 odběr-
ném	 místě.	 Lze	 tak	 odhalit	 skry-
tou	poruchu	na	rozvodech	vody	na	
vnitřní	 instalaci	 za	 vodoměrem	
např.	tak,	že	nastane	trvalý	průtok	
(třeba	 v	 noci	 nebo	 v	 době	 nepří-
tomnosti),	 zvedne	 se	 i	 celkové	
množství	 odebrané	vody.	Správce	
objektu	 pak	 nemusí	 být	 nemile	
překvapen,	když	po	návratu	z	do-
volené	 zjistí	 vysoké	 odebrané	
množství	vody,	která	nebyla	 spo-
třebována,	 ale	 odtekla	 např.	 do	
kanalizace.

	 Jaký bude další vývoj?
	 Ve	 stávajícím	 řešení	 je	 možný	
pouze	náhled	na	data,	např.	v	gra-
fické	podobě:

finované	 hodnoty	 zasílána	 zákaz-	
níkovi	e-mailem	informace,	aby	pro-
vedl	 fyzickou	 kontrolu	 vodovodních	
instalací	 za	 vodoměrem	 z	 důvodu	

a	 varování	 o	 nenadálých	 situacích		
a	únicích.

Text: Ing. Pavel Mikulášek, 
výrobně-technický náměstek VAS Boskovice

	 Zákazník	si	může	při	pravidelné	
kontrole	dat	ověřit,	že	je	vše	v	nor-
málu	a	není	nutné	nic	řešit.	
	 Provozovatel	 pracuje	 na	 dalším	
rozšíření,	kdy	bude	po	překročení	de-

podezření	 na	 zvýšený	 odběr	 vody,	
případně	jinou	nestandardní	situaci.
	 SMART	vodoměry	přinášejí	vyšší	
komfort	 pro	 zákazníky,	 kteří	 jistě	
ocení	online	přehled	spotřeby	vody	

Aktuality, rady, tipy, dotazy  sle-
dujte na https://vodarenska.cz/
smart-vodomery/ 
Případné dotazy k této technologii 
adresujte na smartvdm@vasgr.cz 

400030529 472802 Od 01.01.2014 1900015568

20055963 (40901-1-V1) Poslední měsíc Po dnech Aktualizovat
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PRODÁM
 Prodám dva 50 l demižony, cena 200 Kč/
kus a jeden 30 l demižon, cena 150 Kč. Tel.: 
731 646 743. 

 Prodám akvárium 100x50x40 cm (dxvxš) 
s krytem a skříňkou, na které je postave- 
no. Celková výška je 110 cm. Pořizuji jiné, 
vhodné i pro začátečníky. Cena 2.990 Kč, 
tel.: 605 076 400.

 Prodám pšenici z loňské sklizně. Cena 
450 Kč/q. Dovoz do Boskovic možný. Tel.: 
728 034 249.

 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elek-
tropohon, spalovací motory a jeden na ben-
zinový motor + různé plánky a materiály. 
Tel.: 728 012 950.

 Prodám Hyundai Accent 1,4. Zakoupen 
nový v ČR, nikdy nehavarovaný. STK 9/2022, 
servisní knížka, klima, v 9/2020 nové zimní 
pneu, nové brzdové destičky, tlumiče, svět-

lomety, výměna oleje, filtrů. Letní pneu 
dobré, centrální zamykání, posilovač. Bez 
investic. Cena 39.900 Kč, tel.: 777 733 722.  

 Prodám manažerskou brašnu, pravá 
kůže. Cena 1.900 Kč, tel.: 777 450 543.

 Prodám postel s levým a zadním vyšším 
čelem a pevným roštem. Úložný prostor – 2 
šuplata pod postelí. Zánovní, málo používa-
ná, výška matrace 30 cm. Cena dohodou, 
foto zašlu na vyžádání. Tel.: 606 767 938.

 Prodám kovovou přezku western-rodeo. 
Cena 800 Kč, tel.: 777 450 543.

 Prodám bič na koně. Cena 300 Kč, tel.: 
777 450 543.

 Prodám výkonnou cirkulárku s pracovní 
deskou, kolíbkou a motorem  vhodnou pro 
umístění do většího prostoru. Cena doho-
dou, tel.: 602 543 044.

 Prodám ALfa Romeo 147 JTD, tažné, 
nová STK, cena 49.000 Kč, tel.: 730 655 978.

KOUPÍM 
 Koupím garáž v Blansku, sídliště Píseč-
ná. Tel.: 606 931 795. 

 Kdo daruje nebo levně prodá mládě  
papouška, andulky? V Boskovicích, tel.: 
776 707 183.

 Koupím na ježdění nebo renovaci jakou-
koliv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 
550, 555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, 
Simson, díly/motor. Stav nerozhoduje. Tel.: 
723 971 027.

 Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK 
nebo 2 + 1 na sídlišti Písečná v Blansku. 
Nepotřebuji ho ihned k nastěhování - mož-
nost domluvy, např. v případě dostavby jiné 
nemovitosti. Tel.: 737 900 946.

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

 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr – průmyslová 
zóna Blansko, tel.: 604 550 828.

 Daruji za odvoz scvrklá jablíčka na zkrme- 
ní. Tel.: 606 931 795. 

SEZNÁMENÍ
 Zdravá babi 70 let, 68/158 cm, pracující, 
hledá prima dědečka, pohodového, okolo 
70ti let. Mám ráda krásnou Moravu, výlety 
do okolí… Tel.: 608 058 791, volat večer. 

 Vitální žena 62 roků hledá hodného ka-
maráda. Nekuřák, motorista vítán. Nejlépe 
Blanensko a okolí. Tel.: 721 123 334.

VZPOMÍNKA
Dne	6.	února	2021	jsme	vzpomněli	

8.	výročí	úmrtí	

pana	JIŘÍHO TRÁVNÍČKA z	Blanska.

Dne	1.	května	2021	by	se	dožil	55	roků.	

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Stále	vzpomínají	rodiče	a	sestra	s	rodinou.	

VZPOMÍNKA

Dne	3.	května	2021	to	bude	15	let,	
co	nás	opustil	

pan LEO KERŠNER	z	Boskovic.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Vzpomíná	rodina.

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

HLEDÁM KE KOUPI 
stavební pozemek 

nebo RD i k rekonstrukci 
v dojezdové vzdálenosti 

do Boskovic nebo Letovic. 
Tel.: 773 756 741MÁTE DOMA 

STAROU ŽIDLI?
DEJTE JÍ JEŠTĚ ŠANCI.
Opravím dřevo, natřu, počalouním.

Provedu kvalitně, 
rychle a za přívětivou cenu.

Tel.: 731 259 843

BYLINKY 
podle znamení: 
Jaké se hodí pro to vaše?

BÝK (21. 4. – 21. 5.) 
	 Labužníci	a	požitkáři	Býci	nejčas-
těji	trpí	zažívacími	obtížemi.	Jakkoli	
si	jídlo	rádi	vychutnávají,	jejich	trávi-
cí	trakt	je	citlivý.	I	proto	je	pro	ně	nej-
vhodnější	mateřídouška	či	máta,	kte-
rá	jim	žaludek	zklidní,	podobně	jako	
puškvorec	nebo	petržel.	Máta	krásně	
voní	a	její	chutí	můžete	oživit	polév-
ky,	pomazánky	nebo	i	dezerty.	Býky	
postihují	častěji	než	jiná	znamení	bo-
lesti	krku,	tady	se	hodí	podběl,	nejlé-
pe	v	kombinaci	s	léčivým	jitrocelem.	
Pokud	mají	 zrovna	den,	kdy	 se	 cítí	
bez	energie,	rychle	je	probere	špetka	
skořice,	nebo	alespoň	její	vůně.

Zdroj: net
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MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ BB, BK 
(bezhroté broušení, brusič na kulato)

– 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

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
– Pouze ranní směna
– Základní vzdělání
– Řidičské oprávnění skupiny „B“ 
– Průkaz řidiče VZV 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  BoskoviceDahaba z útulku našla také milující rodinu

 Po pár měsících jsem se opět vydala s Endym Sušenkou do blanen-
ského psího útulku, momentálně jsou v něm všichni pejsci staří a léčí 
se s různými zdravotními neduhy. Fenečky Ňufinka i Lentilka, které 
naše noviny zveřejnily, že jsou k adopci, už mají nové domovy. S paní 
Jarmilou Jurovou (vedoucí provozu) si vždy ráda popovídám, kynolo-
gie se stala pro mne jako majitele psa poměrně zajímavou, leč někdy 
neprobádanou oblastí a pořád se učím a vzdělávám. Témat je hodně  
a tak se milí čtenáři můžete každý měsíc těšit bu na pejska k adopci 
anebo na povídání o nejlepším příteli člověka. 

DNEŠNÍ TÉMA JE TEDY – Jak si správně vybrat psa? 

Každý si zaslouží být milován a milovat

	 Smíchem	 paní	 Jurové	 to	 začíná.	
„Není	žádná	přesná	rada	jak	si	vybrat	
psa,	každý	by	měl	přemýšlet,	jak	vel-
kého	nebo	malého	psa	 chce,	 krátko-
srstého,	dlouhosrstého	nebo	třeba	bez	
srsti,	 voříška	 nebo	 nějaké	 plemeno,	
chceme	štěně,	dospělého	psa	nebo	se-
niora	a	pejska	nebo	fenku?	 	Musíme	
zvážit,	 kolik	 chceme	 věnovat	 psovi	
času,	 jak	 moc	 bude	 aktivní,	 zda	 se	
bude	lépe	nebo	hůře	cvičit,	jak	často	
bude	potřebovat	upravovat	srst,	kdo	se	o	něj	bude	starat	a	v	neposlední	řadě	–	
souhlasí	s	pořízením	nového	člena	domácnosti	celá	rodina?	Těch	otázek	a	od-
povědí,	které	si	musí	nový	majitelé	položit	je	opravdu	hodně,	nezanedbatelná		
je	 i	 finanční	 stránka	života	 se	psem.	Ten,	kdo	psa	plánuje	a	vybírá,	ho	 také		
neodloží	bez	vážného	důvodu	do	útulku“.	
 Vyčerpávají odpově, ptám se dál, je lepší mít psa nějakého plemene 
nebo voříška?
	 „Určitě	pokud	chceme	nějaké	plemeno,	tak	si	koupíme	štěně	u	chovatele	se	
smlouvou,	 plemen	 je	 k	 výběru	 přes	 čtyři	 sta	 a	 každé	 má	 za	 sebou	 historii		
a	důvod	k	čemu	slouží.	Voříšek	je	vždy	originál	a	v	každém	útulku	se	nějaký	
takový	skvost	najde.		Sama	bych	si	do	bytu	nepořídila	kavkazského	ovčáka	a	na	
hlídání	pozemku	třeba	čivavu.	Proto	by	si	měl	každý	uvědomit,	k	čemu	které	
plemeno	sloužilo	a	podle	toho	zvážit	jeho	náročnost	a	vhodnost“.	
	 Po	dlouhém	povídání	jsem	si	opět	potvrdila,	to,	co	už	dávno	vím…	že	nej-
lepší	 pes,	 který	 mohl	 naši	 rodinu	 potkat,	 je	 právě	 Endy	 Sušenka,	 protože		
si	vybral	on	nás.	A	to	doslova.	Kdybych	to	nezažila,	tak	bych	nevěřila,	že	to	
takto	funguje…		
	 Tímto	se	loučím	a	dnešní	první	povídání	s	paní	Jurovou	zakončím	známým	
a	 krásným	 citátem	 z	 Malého	 prince	 „Stáváš	 se	 navždy	 zodpovědným	 za	 to,		
cos	k	sobě	připoutal.“	

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Radek Opatřil

SERIÁL 
– pes nejlepší přítel člověka
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Fotbalisté darovali Charitě peníze na traktůrek

Sportovcům z Atletického a triatlonového oddílu Fénix 
sport Blansko se v nové sezóně daří

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 30. 5. 2021. | 1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku 

5590,-
Zahradní
sestava 
1 x stůl + 4 x křeslo

nyní polsTry v ceně

Stůl: ∅ 106 x 71 cm | Křeslo: 69 x 56 x 93 cm
Materiál: kov

100

kg

Pro plochy: 
do 1 800 m2

Výkon: 2,6 kW
Pracovní záběr: 
51 cm
Pojezd: ANO
Sběrný koš: 70 l
Motor: 4-takt OHV 
139 ccm

Sekačka   
benzinová 

51 HWXV 6in17890,-
Nůžky na trávu RASH 1236 LH
Akumulátor: Li-Ion 3,6 V / 1,5 Ah
Délka lišty na keře: 120 mm
Šířka lišty na trávu: 80 mm
Délka teleskopické tyče:
108–138 cm
Cena: 990,-
Plotostřih elektrický FZN 2305-E
Příkon: 500 W | Pracovní záběr: 41 cm | Délka čepele /
rozteč zubů max.: 46 cm/16 mm
Hmotnost: 2,75 kg
Cena: 899,- max.: 16 mm

Sestava ROSARIO1 | 1x stůl + 2x křeslo

Stůl: 59 x 59 x 43 cm | Křeslo: 89 x 60 x 59 cm
Materiál: lisovaný plast 

+

Také v hnědé barvě/hnědé polsTry

Palivo: plyn
Počet hořáků: 4
Boční hořák: ano
Grilovací plocha: 
64 x 38 cm
Zapalování: piezo
Teploměr 
Rozměry: 
133 x 98 x 51 cm 

Gril CHEEF

6490,-

Čistič vysokotlaký K 2
Příkon: 1 400 W
Průtok vody: 360 l/hod.
Tlak: max. 110 bar
Stříkací pistole s 4m vysokotlakou 
hadicí a držákem pistole
Vysokotlaký pracovní nástavec 
Rotační tryska

1990,-

2990,-
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Svěřenci Jana Kohuta
ky	 to	 bylo	 první	 MČR,	 takže	 určitě	 si	
zaslouží	pochvalu	za	pěkné	výkony.
	 Zatím	 poslední	 Mistrovství	 České	
Republiky	proběhlo	24.	4.	ve	Slovenské	
Skalici	a	to	v	běhu	na	dráze	na	10	000	m.	
Zde	 předvedl	 skvělý	 běh	 Jan	 Kohut,	
když	si	vylepšil	osobní	rekord	o	40	vte-
řin	na	30:49	min.	Nakonec,	až	do	zá-	
věrečných	 metrů	 bojoval	 o	 medaili,		
která	mu	nakonec	těsně	unikla	a	skončil	
na	4.	místě.

	 Jsme	velice	rádi,	že	se	našim	závodní-
kům	daří	a	věříme,	že	v	průběhu	sezóny	
svoje	 výkony	 ještě	 výrazně	 vylepšíme.	
Pokud	 Vás	 nebo	 Vaše	 děti	 baví	 tento	
sport,	 neváhejte	 a	 přidejte	 se	 k	 nám!		
Trénujeme	děti	od	5	let.	Na	letní	prázd-
niny	 připravujeme	 i	 několik	 příměst-
ských	sportovních	táborů	pod	vedením	
zkušených	trenérů.	Fénix	Sport	Blansko	
je	atletický	a	triatlonový	oddíl	zaměřují-
cí	se	hlavně	na	děti	a	mládež.

www.fenixsport.cz
Text: Jan Kohut

Foto: archiv Jana Kohuta 

	 Novým	traktůrkem	budou	v	Chari-
tě	Blansko	udržovat	rozsáhlou	zahra-
du	v	 terapeutických	dílnách	v	Pěkné	
modré	 v	 Doubravici	 nad	 Svitavou.	
Šek	 v	 hodnotě	 22	 tisíc	 korun	 na	 něj	
daroval	 fotbalový	 klub	
Celtic	z	Újezdu	u	Bos-
kovic.	 Peníze	 klub	 vě-
noval	 z	 prodeje	 kalen-
dáře	místních	fotbalistů	
v	kyjovských	krojích	fo-	
cených	 na	 zajímavých	
místech	po	celém	regio-
nu	a	výtěžku	benefiční-
ho	zápasu	a	štědrodenní	
polévky.	„Obdobnou	cha-	
ritní	akci	děláme	každý	

rok,	je	pro	nás	důležité	pomáhat	v	na-
šem	regionu,“	říká	šéf	Celticu	Honza	
Fiala.
	 Děkujeme!						Text: Vladěna Jarůšková

Foto: archiv Charita Blansko

	 Začátkem	března	se	v	Ostravské	atle-
tické	 hale	 konal	 národní	 dorostenecký	
šampionát,	kde	nás	reprezentovala	Emma	
Ryšávková	na	trati	3	000	m.	Po	výborném	
běhu,	ve	kterém	si	zaběhla	osobní	rekord	
11:39	min.,	brala	pěkné	8.	místo.
	 V	 dubnu	 nás	 potom	 čekali	 hned	 3		
mistrovské	 závody.	 Tím	 prvním	 bylo	
MČR	 v	 půlmaratonu,	 které	 se	 konalo		
v	Ostřešanech	u	Pardubic.	Zde	startoval	
Jan	Kohut,	který	měl	i	medailové	ambi-
ce.	Bohužel	ve	druhé	polovině	závodu,	
kde	stále	běžel	ve	skupince	v	boji	o	me-
daile,	ho	postihly	křeče	do	břicha	a	mu-

sel	přejít	i	do	chůze.	Závod	ale	nevzdal		
a	nakonec	 i	přes	 tyto	problémy	doběhl	
na	6.	místě.
	 Hned	další	den	jsme	se	přesunuli	na	
MČR	 žáků	 v	 krosu	 do	 Tábora.	 I	 zde	
jsme	vybojovali	TOP	10	 a	 to	 zásluhou	
Vojty	Přikryla,	který	byl	mezi	staršími	
žáky	na	 trati	3	000	m	na	výborném	9.	
místě	v	čase	11:06	min.	Ve	stejném	bě-	
hu	 doběhl	 Ondra	 Brosch	 na	 25.	 místě,		
v	 čase	 11:34	 min.	 Mezi	 mladšími	 žá-	
ky	potom	startoval	Vojta	Korgo	na	tra-	
ti	2	000	m	doběhl	na	53.	místě	v	čase	
8:44	min.	Pro	všechny	3	 tyto	závodní-	
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40%SLEVA
NA NEJRYCHLEJŠÍ 

NA SVĚTĚ! 
SAMOZABARVOVACÍ SKLA 

 DrOptikMoraviaSro   dr.optik_moravia

Akce platí od 1.5. do 30. 6. na vybrané brýlové čočky www.doctoroptic.cz

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

Doctor-optic-95x62-Blansko_Letovice-Multifokaly-40procTrans-04-21.indd   1 22.04.2021   12:26Chodíme za přírodními krásami i inženýrskými díly

Květena – Malhostovické kopečky 
Foto: Stanislava Škvareninová, 
archiv Jarka Krpcová Badalová

	 Radost	v	nás	vyvolává	skutečnost,	že	
můžeme	 vyrážet	 alespoň	 za	 krátkými	
výlety	v	malých	skupinkách,	když	ještě	
nemůžeme	jezdit	za	kulturou	a	velkými	
zájezdy,	 kvůli	 uzavřenému	 turistické-
mu	i	společenskému	zázemí.	Ale	pro-
bouzející	se	příroda	nabízí	spousty	krás	
v	blízkém	okolí,	čehož	hojně	využívá-
me.	 Sama	 prozřetelnost	 nám	 nabídla	
turistickou	skupinu	paní	Jarky	Krpcové	
Badalové,	s	níž	jsme	spojili	síly.	V	běhu	
času	 několika	 posledních	 týdnů	 jsme	
pohodlně	 turisticky	 ušli	 desítky	 kilo-
metrů	 a	 navštívili	 několik	 krásných	
cílů.	 Půvaby	 vykouzlené	 živou	 i	 neži-
vou	 přírodou,	 rozhledny,	 inženýrské	
stavby,	rození	nového	života.	
	 Hořickým	 hřebenem	 jsme	 došli	 do	
Spešova,	potkali	těžaře,	dřevěné	křížky	
rozvěšené	na	stromcích	podél	cesty	sta-
ly	se	nápadem	k	dalšímu	počinu,	oheň		
u	Nepustilky	posloužil	k	přípravě	obě-
da,	zapitého	vodou	z	nedaleké	Hančiny	
studánky.	Na	vrchol	Jedle	a	lesem	dolů	
ke	 Spešovské	 rozhledně	 a	 koupališti,	
kde	v	 jezírku	nás	přivítal	hastrmánek.	
Neměl	bych	opomenout	Spešovský	po-
větroň,	 což	 je	 místo	 hromadného	 do-	
padu	 meteoritů	 v	 předminulém	 věku.	

Další	 studánka	 v	 Jamném,	 a	 potom	
údolí	Lubě,	přičemž	prvním	cílem	byla	
rozhledna	 Žernovník	 a	 přes	 Lubě	 ke	
Krkaté	 babě,	 kde	 Jiřík,	 autor	 zápisu	
přednesl	pověst	o	Krkaté	babě	a	přiblí-
žil	 historii	 průběžné	 dálnice	 Vratislav	
–	 Vídeň	 a	 velkého	 inženýrského	 díla	
Čtyřmostí,	které	se	mělo	tyčit	u	památ-

Hančina studánka

né	skály,	načež	 jsme	vylezli	
na	 skálu	 a	 nad	 Krkatkou	
spatřili	 pozůstatky	 této	 vel-
kolepé	stavby	mostů.	V	údolí	
si	 barevný	 kačer	 namlouval	
kačenku	a	těmito	scenériemi	
jsme	 došli	 na	 Jižní	 portál,	
kde	 se	 pářily	 žáby,	 samečci	
sváděli	 souboje	 o	 samičku		
a	vítězové	byli	ověnčeni	ko-
rálky.	 Ano	 korálky,	 protože	
nakladená	 žabí	 vajíčka	 jako	
korálky	tvořila	řetízky	a	shlu-	
ky	 budoucího	 života	 oboj-	
živelníků.	Dělo	se	 to	ve	vo-	
dě	 jezírka	 i	 u	 klád	 padlých	

most	 je	 úchvatný.	 Z	 těchto	 vyvýšenin	
sledovali	 jsme	 pozůstatky	 dalších	 do-
pravních	 staveb,	 a	 to	 staré	 Tišnovky,	
původní	 železnice	z	Tišnova	do	Kuři-	
mi	a	 již	zmíněné	průběžné	autostrády	
Vratislav	–	Vídeň,	které	se	právě	v	těch-
to	 místech	 měly	 křížit.	 Stopy	 tohoto	
stavitelského	 snažení	 tu	 můžeme	 sle-	
dovat	 dodneška.	 Na	 ojedinělé	 šrámy		
a	bolístky	jsme	nehleděli,	nebo	veselí		
a	pozitivní	emoce	měly	navrch	a	radost	
se	 spokojeností	 vyhrála.	 Díky	 za	 tyto	
zážitky.	 Text a foto: Jiří Vymětalík

smrků	v	těsné	blízkosti	Jižního	portá-	
lu.	 To	 je	 jeden	 konec	 štoly	 druhého		
Březovského	 vodovodu,	 skoro	 tříki-	
lometrového	 tunelu	 pod	 rozvodnicí	
Svratky	 a	 Svitavy	 mezi	 Černou	 Ho-
rou	a	Újezdem,	kudy	proudí	výborná	
voda	pro	Brno.	
	 Vyšlapali	jsme	také	na	vrchol	Čebín-
ky	a	Malhostovickou	pecku.	Cestu	nám	
lemovaly	barvínky,	jaterníky,	prvosen-
ky	petrklíče	a	 jiná	flóra,	 jíž	mé	chabé	
znalosti	 neumějí	 pojmenovat.	 A	 Drá-
sovský	kopeček?	Ten	bere	dech.	Skalní	

PUTOVÁNÍ LESEM ZA POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI

aneb

BOHUŽEL ANI JARNÍ TERMÍN SE Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ 
A AKTUÁLNÍ PANDEMICKÉ SITUACE NEMŮŽE USKUTEČNIT. AKCI PŘESOUVÁME NA 
KLASICKÝ PODZIMNÍ ČAS A BUDEME DOUFAT, ŽE SE VŠICHNI VE ZDRAVÍ POTKÁME.

SOBOTA 6. 11. 2021 od 14 h

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!
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Soutěž Dřevěné stavby roku 2021 

                                                                                                                

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

ROZVOZ ZBOŽÍ
DO RESTAURACÍ 

P o – Pá : 1 0 - 2 0 PRODEJNÍ
DOBA

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

NOVÁ PRODEJNA

MASARYKOVO N. 11
BÝVALÁ KB

! POZOR ! 
ZMĚNA ADRESY :

M Á M E S TÁ L E O T E V Ř E N O
D L E  S TA N D A R D N Í O T E V Í R A C Í D O B Y !

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

6. LITR OD NÁS
 ZDARMA

ZDARMA!

V ÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/
PRACOVNICE 
Předpokládaný nástup: dle dohody, nejpozději 1. 9. 2021
Pracovní poměr: na dobu určitou – zástup za MD
Místo výkonu práce: MÚ Adamov
Výkon práce: sociální pracovník, veřejný opatrovník
Požadované vzdělání: dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, v platném znění, VOŠ nebo VŠ vzdělání 
získané v oborech zaměřených na sociální práci 
Více info na: www.adamov.cz
Písemnou přihlášku doručit na sekretariát MÚ Adamov 
nejpozději do 31. 5. 2021 do 12:00 hodin

Vítěz veřejného hlasování v kategorii Dřevěné budovy – návrhy Dům jako 
součást krajiny v Míchově u Boskovic

 Letošní ročník soutěže už 
zná své vítěze. V našem regionu 
se v kategorii Dřevěné budovy-
-návrhy na 1. místě umístil ná-
vrh Dům jako součást krajiny 
v Míchově u Boskovic.  

	 Soutěž	 vyhlašuje	 Nadace	 dřevo	
pro	 život	 s	 cílem	 podporovat	 vy-	
užívání	dřeva	jako	české	význam-
né	 obnovitelné	 suroviny.	 Záštitu	
projektu	 udělil	 ministr	 zeměděl-
ství	Miroslav	Toman,	Ministerstvo	
průmyslu	a	obchodu,	Ministerstvo	
životního	 prostředí,	 Svaz	 měst		
a	 obcí	 České	 republiky	 a	 podpo-	
řily	 ji	 významné	 společnosti	 les-
nicko-dřevařského	sektoru.
	 Do	 šesti	 soutěžních	 kategorií		
se	 letos	 přihlásilo	 65	 dřevěných	
staveb	a	interiérů.	Ty	přilákaly	po-
zornost	 35	360	 internetových	 ná-
vštěvníků	 a	 také	 12	 odborných	
porotců.	 Vítězové	 hlasování	 ve-	
řejnosti	 a	 poroty	 získali	 jako		
ocenění	 dubový	 diplom,	 odměnu	
10.000	Kč	a	pro	své	soutěžní	dílo	
titul	 „Dřevěná	 stavba	 roku	 2021		
v	 dané	 kategorii“.	 Cena	 byla	 při-
pravena	 i	 pro	 vítěznou	 hlasující,	

která	 nejpřesněji	 odhadla	 skuteč-	
né	vítěze	soutěže.	Za	odměnu	zís-
kala	poukaz	na	dovolenou	ve	sru-
bu	v	podhůří	Orlických	hor.
	 Další	 ročník	 soutěže	 bude	 vy-

hlášen	v	příštím	roce,	čtenáři	Lis-
tů	 regionů	 mohou	 sledovat	 www.
drevenastavbaroku.cz	 a	 zapojit	 se	
do	hlasování.	 	 	 	 	Text: Natalie Srbková

Vizualizace: archiv HAFREN ateliér

CHCETE 
INZEROVAT?

 VOLEJTE 
606 931 795

ONLINE BUSINESS 
– supervize, analýza, strategie, plán pro rok 2021

– vymýšlení nových služeb a digitálních produktů 
– online kampaň, správa sociálních sítí, webu, emailingu,...

– konzultace, balíčky služeb, virtuální asistence
** vhodné i pro ty, kteří o online podnikání 

teprve přemýšlí, ale neví jak na to

LOTUS ACADEMY
Místo pro všechny, kteří se chtějí naučit 

něco víc o sobě, o své duši, o přírodě, 
o Zemi a světě, ve kterém jsme se narodili. 
V Academy se zaměřujeme na osobní růst, 

práci na našem mindsetu, překonání 
limitujících přesvědčení a bloků, hledání talentů 

a darů + následné aplikování v online světě.

Svět, ve kterém rozkvetete 
Vy i Vaše podnikání

Mindset / Spolupráce / Delegování
www.lotusworld.cz
info@lotusworld.cz


