
Adamov

Vychází v nákladu
18 000 ks
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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

Vážení a milí čtenáři, 

Právě držíte v rukou poslední výtisk Listů regionů v letošním roce. 
Dovolte, abych vám, spolupracovníkům, obchodním partnerům, 
inzerentům a v neposlední řadě všem distributorům poděkovala 
za přízeň, vám čtenářům za podporu a pozitivní odezvu, 
kterou od vás dostávám. Velice si vážím vaší důvěry a dlouhodobých vztahů a dělám vše proto, 
abyste v nadcházejícím roce i nadále dostávali do svých schránek již 11. ročník vašich/mých novin.

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, optimismu a úspěchů v roce 2022 přeje

Renata Kuncová Polická – vydavatelka

pf 2022

Váš region – Vaše noviny

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873

ˇ ˇ
ˇ ´ ˚

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
Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

T I P  N A  V Á N O Č N Í  D Á R E K
12. 5. 2022 od 18:30 hodin

ZBIGNIEW CZENDLIK – BESEDA O ŽIVOTĚ
KULTURNÍ DŮM TĚCHOV

VSTUPNÉ – V PŘEDPRODEJI 280,– Kč / NA MÍSTĚ 300,– Kč
Rezervace vstupenek na e-mailu jana.skotak@seznam.cz nebo tel. 724 266 931
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Požehnaný vánoční čas nám všem

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2022.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

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

POUR FÉLICITER 2022

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

• dezinfekce – respirátory • ochranné pomůcky •
• provádíme tepování koberců (za mokra) •

PRONÁJEM KANCELÁŘE 50 m2

	 Snad	každý	z	nás	někdy	hrál	nějaký	ko-
lektivní	sport,	by	jen	rekreačně.	A	právě	
při	těchto	sportech	je	velice	důležité	umět	
si	přihrávat,	počítat	i	se	svými	spoluhráči.	
Dobrá	přihrávka	je	většinou	více	než	polo-
vina	cesty	k	cíli,	k	získání	branky,	bodu,	
skórování.	Asi	proto	v	některých	sportech	
je	rozhodující	přihrávka	i	bodově	hodno-
cená,	například	při	kanadském	bodování		
v	ledním	hokeji.	I	v	životě	se	občas	ocitá-
me	v	situaci,	kdy	potřebujeme	dobrou	při-
hrávku.	Je	před	námi	nějaký	úkol,	spletitá	
věc,	komplikovaný	případ,	a	my	jej	potře-
bujeme	úspěšně	zvládnout.	
	 Navíc	občas	jsou	to	věci,	do	kterých	se	
nám	příliš	nechce,	očekáváme	nepříjem-
ný	či	komplikovaný	průběh.	Promýšlíme,	
jak	to	všechno	udělat,	zařídit,	připravuje-
me	 různé	 varianty,	 scénáře	 a	 strategie.	
Radíme	 se	 s	 přáteli	 a	 snažíme	 se	 najít	
správnou	cestu.	Prosíme	Boha	o	pomoc.	
A	pak	přijde	hodina	Há.	Musíme	jít	a	udě-
lat,	 co	 je	 třeba.	 Drama	 vrcholí.	 Začíná	
hlavní	děj	a	my	si	stále	pro	jistotu	rekapi-
tulujeme,	 co	 všechno	 může	 nastat	 a	 jak	
my	na	to	budeme	reagovat.	A	náhle…	Vše	
je	trochu	jinak.	Scénáře	padají,	problémy	
se	rozplývají,	jako	kdyby	tam	s	námi	byl	
ještě	někdo	jiný	a	vydatně	nám	pomáhal.	
Já	tomu	říkám	Boží	přihrávka.	Samozřej-
mě,	někdo	na	to	například	řekne,	to	byla	
telepatie,	 náhoda...	 Ale	 já	 si	 trvám	 na	
svém,	byla	to	Boží	přihrávka.	Nespočívá	
to	v	tom,	že	někdo	udělá	něco	za	nás,	bez	

našeho	přičinění.	Bůh	nedělá	věci	za	nás,	
ale	 s	 námi.	 Proto	 je	 důležité,	 abychom	
především	 my	 udělali,	 co	 je	 třeba	 –	 ten	
první	krok.	A	také,	abychom	nezapomně-
li,	v	koho	a	komu	věříme.	Já	jsem	za	kaž-
dou	 Boží	 přihrávku	 vděčný.	 Navíc	 nás	
tento	 Boží	 čin	 inspiruje	 k	 následování.		
I	my	si	máme	umět	mezi	sebou	přihrávat,	
nebýt	 sólisty.	 Být	 dobrými	 spoluhráči.	
Hledat	především	to,	co	nás	spojuje.	Přes	
svoji	různost	a	originalitu,	kterou	od	Boha	
máme,	být	schopni	utvářet	dobré	a	fungu-
jící	společenství	lidí.	Přeji	každému	z	nás,	
a	 vnitřně	 přijmeme,	 že	 i	 letošní	 advent	
vánoční	čas,	který	máme	možnost	prožít		
i	 v	našem	společenství,	 je	báječnou	Bo-	
ží	přihrávkou.	Máme	svobodu	na	ni	za-	
reagovat,	 ale	 i	promarnit.	 Jsou	však	při-
hrávky,	které	se	neopakují…	
	 POZVÁNÍ,	PRO	VÁS	OSOBNĚ,	NA	
DOBU	ADVENTU,	VÁNOC	A	NOVÉ-
HO	ROKU	L.P.	2022Dřevěný kostel v Blansku

Slavíme vánoční liturgii Foto: archiv kostela

	 Srdečně	Vás	osobně	všechny	bez	rozdílu,	věřící	(kteréhokoliv	vyznání),	hledající	
i	nevěřící	zveme	na	sváteční	VÁNOČNÍ	setkání	ve	společenství	Církve	českoslo-
venské	husitské.
	 Požehnaný	čas	vánoční	i	novoroční	upřímně	přeje	Martin	Kopecký,	farář																														

VÁNOČNÍ ČAS V DŘEVĚNÉM KOSTELE, 
UL. RODKOVSKÉHO 7 V BLANSKU:
V PÁTEK 24. 12. VE 22:00 HODIN 
V	KOSTELE	JE	TRADIČNÍ	„PŮLNOČNÍ“	–	VIGILIE	NAROZENÍ	PÁNĚ.
V SOBOTU 25. 12. HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 
v	9:00	hodin	a	také	17:30	hodin	Slavnost	narození	Páně.
V NEDĚLI 26. 12. v 9:00 hodin	svátek	mučedníka	Štěpána.
V PÁTEK 31. 12. v 17:30 hodin	poděkování	za	rok	2021.	
Vzpomínka	na	zemřelé	v	letošním	roce	L.P.	2021.	
V SOBOTU 1. 1. 2022 v 9:00 hodin	Slavnost	Nového	roku	Jména	Ježíš.	
Bude	udíleno	osobní	požehnání	do	Nového	roku.	
V NEDĚLI 2. 1. 2022 v 9:00 hodin	první	neděle	po	Vánocích.
VE ČTVRTEK 6. 1. 2022 v 17:30 hodin	Slavnost	Zjevení	Páně,	lidově	Tří	králů.	
Rozdávání	křídy.
V PÁTEK 7. 1. 2022 v 17:30 hodin	Výročí	vzniku	církve.
V NEDĚLI 9. 1. 2022 v 9:00 hodin	Slavnost	křtu	Páně	v	Jordánu.	
Končí	doba	vánoční,	loučíme	se	s	vánoční	výzdobou	a	betlémem.	

Těším	se	na	vás.	Martin	Kopecký,	farář

PROHLÍDKA KOSTELNÍHO BETLÉMU A VÁNOČNÍ VÝZ-
DOBY DŘEVĚNÉHO KOSTELA V BLANSKU
KAŽDÝ DEN OD 24. 12. 2020 DO 10. 1. 2021 JE MOŽNOST PROHLÉD-
NOUT SI A ZASTAVIT SE U NÁS. V DOBĚ OD 8:00 DO 18:00 HODIN.

RUDICE – PŮLNOČNÍ VENKU, POD ŠIRÝM NEBEM 
V	 Rudici	 se	 již	 od	 roku	 2003	 koná	 půlnoční	 bohoslužba	 venku,	 pod	 širým	 nebem.		
V	letošním	roce,	kdy	budou	pro	kostely	panovat	mnohá	omezení,	tak	vás	zveme	v	pátek	
24.	12.	Ve	23:30	hodin	do	Rudice.	Doprovází	dechová	hudba	Olšověnka	z	Jedovnic.	

PŮLNOČNÍ	SE	KONÁ	U	VÁNOČNÍHO	STROMU,	VE	STŘEDU	OBCE!
JINAK	JSOU	PRAVIDELNÉ	BOHOSLUŽBY	KAŽDOU	SOBOTU	VE	14:00	HO-
DIN	V	KAPLI	SV.	BARBORY	V	RUDICI.

BOSKOVICE
Bohoslužby	v	Boskovicích	se	konají	
každou	neděli	Evangelickém	kostele	
v	7:45	hodin.
Vánoční	slavnost	bude	na	svátek	
mučedníka	Štěpána	26.	12.	v	7:45	hodin.

BRŤOV
Bohoslužby	na	Brově	se	konají	každou	
neděli	v	místní	kapli	v	11:00	hodin.
Půlnoční	bude	na	Štědrý	den	24.	12.	
ve	20:45	hodin.	Hod	Boží	Vánoční	
25.	12.	v	11:00	hodin,	
Nový	rok	1.	1.	2022	v	11:00	hodin.

LYSICE
Bohoslužby	v	Lysicích	se	konají	
v	zasedací	síni	úřadu	městyse.
Vánoční	slavnost	bude	na	Hod	Boží	
Vánoční	25.	12.	v	16:00	hodin	
a	na	svátek	mučedníka	Štěpána	
26.	12.	v	10:30	hodin.

KŘTINY
Bohoslužby	ve	Křtinách	se	konají	
v	zasedací	síni	úřadu	městyse.
Vánoční	slavnost	bude	na	svátek	mu-
čedníka	Štěpána	26.	12.	ve	14:30	hodin.

ČERNÁ HORA
Bohoslužby	v	Černé	Hoře	se	konají	
v	kapli	sv.	Rodiny	na	kopci	Paseka.
Vánoční	slavnost	bude	na	Silvestra	
31.	12.	ve	14:00	hodin.
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CHCETE INZEROVAT? VOLEJTE 606 931 795

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 vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
OD LEDNA 2022

Ohlédnutí	za	slavnostním	žehnáním	vlajky	města	Adamova	

Amatérští	divadelníci	z	Rájce-Jestřebí	jsou	úspěšní

Žehnání vlajky v KD Adamov

	 Ve	sváteční	den	17.	listopadu	2021	byla	uspořá-
dána	v	Městském	kulturním	středisku	akce,	která	
se	zapsala	do	historie	tohoto	města.	Za	přítomnosti	
představitelů	 města	 Adamova,	 pozvaných	 hostů		
a	 veřejnosti	 byla	 P.	 Pavlem	 Lazárkem	 požehnána	
nová	 vlajka	 města	 Adamova.	 Průvodcem	 celého		
večera	 byla	 moderátorka	 Jaroslava	 Vykoupilová		
z	ČRo	Brno.	Akci	 zahájil	 Jan	 Jiráček,	 ředitel	Zá-
kladní	 umělecké	 školy	 Adamov,	 slavnostní	 fanfá-
rou.	Starosta	města	Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	radní	
PhDr.	Jaroslav	Budiš	a	František	Velebný,	jednatel	
společnosti	Velebný	a	Fam,	pronesli	úvodní	proslo-
vy.	Poté	David	Kříž	zazpíval	hymnu	České	republi-
ky.	Členové	Československé	obce	legionářské	při-
nesli	vlajku	města	Adamova	do	sálu	a	následně	 ji	
požehnal	 P.	 Pavel	 Lazárek.	 Následoval	 kulturní	
program	žáků	 tanečního	oboru	ze	Základní	umě-
lecké	školy	Adamov,	kteří	si	připravili	taneční	vy-
stoupení	pod	vedením	paní	učitelky	Kristýny	Jelín-

kové.	 Učitel	 ZUŠ	 Adamov	 Vít	 Mareček	 zazpíval	
píseň	Píseň	lesů	vod	a	strání.	Po	skončení	kulturní-
ho	programu	byl	uveden	dokument	Marka	Černého	
a	 Aleny	 Horákové	 zachycující	 vlastní	 zhotovení	
vlajky.	
	 Vlajka	byla	na	začátku	roku	2021	formálně	udě-
lena	městu	předsedou	Poslanecké	sněmovny	Parla-
mentu	 ČR.	 Slavnostní	 vyšívanou	 vlajku	 zhotovila	
firma	 Velebný	 a	 Fam	 z	 Ústí	 nad	 Orlicí.	 Společně		
s	ní	zhotovili	 také	vlajku	České	republiky.	Vlajku	
města	 Adamova	 popisuje	 tzv.	 blason	 následovně:	
„červeno-bílo-červený	 svisle	 dělený	 list	 v	 pomě-	
ru	 1:3:1.	 Uprostřed	 černá	 kvádrovaná	 vysoká	 pec		
s	prázdným	topeništěm,	z	níž	šlehají	červené	pla-
meny.	Nad	nimi	černé	kolo	s	horní	ozubenou	polo-
vinou.	Pod	pecí	postavená	hnědá	ostrev	o	třech	su-
cích.	 Poměr	 šířky	 k	 délce	 listu	 je	 2:3.“	 Vyšívaná	
vlajka	bude	viset	v	zasedací	síni	Městského	úřadu	
Adamov	a	bude	využívána	coby	symbol	města	při	

slavnostních	příležitostech.	Tištěná	vlajka	bude	ce-
loročně	viset	na	budovách	Městského	úřadu	a	Měst-
ského	kulturního	střediska	Adamov.	

Text	a	foto:	Lukáš	Malý

	 Lidově:	 „Kdo	 přišel,	 neprohloupil“.		
I	to	by	se	dalo	říci	na	konto	diváků,	kte-
ří	zavítali	19.	 listopadu	do	Kulturního	
domu	a	Hospůdky	Na	Točně	v	Těcho-

vě.	„A	co	že	se	to	tady	dělo?“	Divadelní	
spolek	z	Rájce-Jestřebí	uvedl	hru	Andě-
lika	a	laskavec.	
	 Půvabný	příběh	o	tom,	jak	nás	může	

Ráječtí ochotníci v KD a Hospůdce Na Točně v Těchově

ovlivnit	 nečekané	 setkání	 s	 lidmi,	 ke	
kterým	nás	táhne	zvláštní	pouto.	O	set-	
kání	dvou	různých	světů	–	světu	fanta-
zie	a	suchopádné	úředničiny.	Na	začát-
ku	Shafferovy	hry	stojí	proti	sobě	dvě	
ženy,	Andělika	a	Lotte.	První	 s	origi-
nálním	 přístupem	 k	 životu,	 s	 darem	
fantazie,	 narážející	 na	 všemožná	 pra-	
vidla	a	předpisy,	které	bez	úvahy	pře-
kračuje.	 Druhá	 korektní,	 komisní,	
úřednice	 každým	 coulem,	 všemi	 těmi	
pravidly	a	předpisy	sešněrovaná…	He-
recký	koncert	tří	dam	a	jednoho	gentle-
mana,	 který	 nás	 strhne	 a	 pohladí	 po	
dušičce	 a	 řeknete	 si,	 opravdu	 to	 bylo	
amatérské	divadlo?	
	 Herci	 z	divadelního	 spolku	z	Rájce	
získali	s	touto	hrou	ocenění	na	letošním	
62.	 divadelním	 festivalu	 ochotnických	
souborů.	Festival	se	konal	16.–22.	10.	
v	 Napajedlech.	 Odborná	 porota	 jim	
udělila	hned	tři	ceny	z	celkového	počtu	
udělených	 devíti	 cen.	 Cenu	 za	 vyni-	

kající	 herecký	 výkon	 v	 roli	 Anděliky	
obdržela	Iva	Müllerová,	cenu	za	vyni-
kající	zpracování	epizodní	role	udělila	
porota	Haně	Hortové	za	roli	sl.	Frame-
rové	 a	 celý	 soubor	 pak	 obdržel	 hlav-	
ní	 cenu	 poroty	 za	 inscenaci	 Andělika		
a	laskavec.	Neskutečně	příjemným	pře-
kvapením	pak	bylo,	že	soubor	obdržel		
i	 cenu	 diváků	 (z	 maximální	 známky	
5,00	 diváci	 ohodnotili	 vystoupení	 rá-
jeckých	ochotníků	známkou	4,88),	a	to	
přesto,	 že	prvním	souborem,	který	na	
festivalu	 vystoupil,	 byl	 domácí	 Diva-
delní	 soubor	 Z.	 Štěpánka.	 Nutno	 po-
dotknout,	že	hra	získala	v	roce	1990	
dvě	prestižní	ocenění	Tony	Awards.	
	 V	letošním	roce	to	bylo	poslední	di-
vadelní	představení	v	Těchově,	 ale	na	
další	akce	se	můžeme	zcela	 jistě	 těšit.	
Více	na:	www.hospudkatechov.cz

Text:	Renata	Kuncová	Polická
Foto:	Jana	Skotáková



ročník X číslo 10 prosinec 2021 www.listyregionu.cz

Muflon	v	kostele	a	lokomotiva	v	hospodě	aneb	slavili	jsme	Silvestra

Setkání	s	hejtmanem	a	senátorkou	v	Boskovicích
	 Neděle	 předcházející	 poslední	 neděli	 bohoslu-
žebného	 roku,	 svátku	 Ježíše	 Krista	 Krále	 byla		
věnována	 oslavám.	 Na	 závěr	 liturgické	 sezóny	 se	
tradičně	 setkáváme.	 Jak	 praví	 Pátá	 kniha	 Moj-	
žíšova,	verše	16,	15:	„Sedm	dní	budeš	slavit	slav-	
nost	 Hospodina,	 svého	 Boha,	 na	 místě,	 které		
Hospodin	 vyvolí.	 Vždy	 Hospodin,	 tvůj	 Bůh,	 ti		
požehná	na	veškeré	 tvé	úrodě	a	při	všem,	co	bu-	
deš	dělat.	Oddej	se	proto	radosti.“	To	je	ten	pokrm		
a	světlo,	o	kterém	píše	středověký	myslitel	Tomáš	
Kempenský.
	 Okolnosti	nás	přiměli	k	tomu,	abychom	tři	akce	
našeho	společenství	uspořádali	v	jediný	den.	Kostel	
byl	vkusně	ozdoben	trofejemi	z	divočáka	a	muflo-
na,	i	jezevec,	kuna,	bažanti	a	koroptve	měli	místo.	
Po	ranní	bohoslužbě	v	dřevěném	kostelíku	v	Blan-
sku	 proběhla	 ve	 farním	 sále	 Martinská	 slavnost,	
kde	 náš	 bratr	 farář	 Martin	 Kopecký	 dostal	 kytici	

rýmovníku	 s	 tímto	 veršovaným	 textem	 v	 našem	
místním	nářečí:	 „Viděl	 sem	motéla	na	okně,	 to	 je	
znamení	příznivé.	Dávám	Ti	kytku	bratříčku	k	Tvé-
mu	svátku	Martine	na	památku.	Nech	ju	pěkně	za	
oknem,	nespěchej,	žádné	honem,	honem	a	až	pustí	
kořínky,	Terezka	ju	přesadí	do	hlíny.“
	 Pak	začala	Hubertská	slavnost,	kdy	byly	podává-
ny	pokrmy	z	čerstvě	ulovené	zvěřiny,	knedlo,	zelo	
s	pečínkou	z	divočáka	a	posezení	s	příjemným	roz-
ptýlením.	„Všichni	nabyli	dobré	mysli	a	přijali	po-
krm.“	Říká	Bible,	Skutky	apoštolů	27,	36.	Dalším	
dějstvím	 byla	 popolední	 slavnostní	 bohoslužba,	
načež	následoval	přesun	na	Brov.	Zde	naše	míst-	
ní	 společenství	 z	 Brova–Jenče	 připravilo	 bohaté	
občerstvení	a	zábavu.	Stoly	byly	plné	nejrůznějších	

	 V	Boskovicích	se	19.	listopadu	uskutečnilo	neformální	setkání	s	hejt-
manem	Jihomoravského	kraje	Janem	Grolichem	a	senátorkou	za	obvod	
Blansko	Jaromírou	Vítkovou.	Na	začátku	setkání	Jan	Grolich	shrnul	své	
roční	působení	na	postu	hejtmana,	zmínil	pandemii	koronaviru,	tornádo,	
které	způsobilo	škody	na	jihu	Moravy	a	nejen	to.	Dotkl	se	témat,	jako	jsou	
sociální	služby,	zdravotnictví	či	rozpočet.	Senátorka	Jaromíra	Vítková	se-
známila	přítomné	s	aktualitami	ohledně	přípravy	silnice	43	a	zmínila	také	
další	oblasti,	kterým	se	věnuje	nejen	v	Senátu,	ale	i	ve	svém	obvodu.	Vel-
ký	prostor	byl	dán	dotazům	veřejnosti.
	 „Velmi	ráda	jsem	přivítala	hejtmana	Jihomoravského	kraje	Jana	Groli-
cha	v	Boskovicích.	Neformální	debata	s	občany	se	týkala	řady	témat.	Do-
tazy	padaly	ohledně	opravy	silnice	u	Velkých	Opatovic	a	Svárovské	aleje,	
sociální	oblasti,	dopravy.	Zájem	ze	strany	veřejnosti	byl	velký,	proto	se	
budeme	snažit	uspořádat	další	setkání,“	zakončila	senátorka	Vítková.

Text:	Bc.	Barbora	Palánová					Foto:	archiv	M.	Vítkové	

pochutin	od	vína,	sodovek,	sladkých	i	slaných	lahů-
dek,	kotlíku	guláše,	řízků	s	bramborovým	salátem	
až	po	čerstvé	ovoce.	Ke	všemu	pěkně	hrála	hudba	
Nota	Bene,	tančilo	se,	došlo	i	na	obvyklou	skladbu	
Jede,	jede	mašinka	a	náš	vláček	zahoukal	i	v	přileh-
lé	hospodě.	Vylosování	tomboly	přivedlo	k	závěru	
vydařený	den.
	 Období	 od	 svátku	 Martina	 po	 Silvestra	 jsme	
střídmě	 projásali,	 promodlili	 a	 prohodovali.	 Celá	
akce	byla	ovlivněna	strachem	z	neviditelné	nákazy,	
přesto	 se	nás	 sešlo	víc	než	pět	 desítek	 z	Blanska,	
Brna,	Rousínova,	Vyškova,	Rudice,	Jedovnic,	Kuři-
mi,	Černé	Hory,	Lysic,	Dlouhé	Lhoty	a	Brova–Jen-
če.	Chvála	Bohu	a	velké	díky	všem,	kteří	mají	na	
tomto	setkání	podíl.	 Text	a	foto:	Jiří	Vymětalík
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MILOSLAV DOSTÁL  /  605 264 573  /  dostal@plachetka.cz 
MIROSLAV VYBÍHAL  /  605 264 589  /  vybihal@plachetka.cz

PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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Info: www.halasvitavka.cz
objednávky: 

miroslava.holasova@mestys-svitavka.cz, tel.: 725 111 354

Mûstys Svitávka 
Tip na vánoãní dárek!

Dárkov˘ poukaz v libovolné cenû 
do nové sportovní haly ve Svitávce.

• posilovna
• badminton, tenis, stolní tenis, volejbal …
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Exkluzivně	nový	obor:	Animátor	volného	času

Žáci v roli animátorů a při animačních činnostech v rámci školních praxí

 Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o., Blansko 
rozšiřuje svoji studijní nabídku a otevírá od 1. září 2022 nový 
čtyřletý maturitní obor Animátor volného času. 

	 Škola	tímto	zaplňuje	mezeru	na	trhu,	
nebo	možnost	studií	animátorství	je	zde	
čistě	exkluzivní	a	v	této	podobě	jej	dopo-
sud	 jiná	 střední	 škola	 nenabízí.	 CER-
GAS,	 jak	 se	 škole	 lidově	přezdívá,	 tak	
rozšiřuje	 příležitosti	 vzdělání	 v	 oblasti	
cestovního	ruchu	a	gastronomie.
	 Student	 oboru	 Animátor	 volného	
času	bude	pracovníkem	turismu,	takže	
mimo	specifické	odborné	předměty	za-
měřené	 na	 animátorství	 získá	 znalosti		
a	odbornost	v	oblasti	ekonomiky,	ma-	
nagementu	 a	 teorie	 cestovního	 ruchu		
s	podrobným	zaměřením	na	jednotlivé	
služby	 jako	 jsou	 ubytování,	 cestovní	
kanceláře,	 stravování,	 průvodcovství	
aj.,	díky	kterým	se	na	tomto	trhu	bude	
žák	komplexně	orientovat.	

	 Profil	 absolventa	 však	 bude	 oboha-
cen	 o	 odbornou	 oborovou	 přípravu.	
K	 získání	 animátorských	 klíčových	
kompetencí	žákům	poslouží	především	
předměty	jako	animační činnosti,	kde	
se	žáci	podrobně	naučí	metody	animací	
a	 systém	 tvoření	 všeobecného	progra-
mu,	 ale	 také	 programu	 na	 míru,	 pod-	
le	potřeb	klienta.	Dále	např.	předměty	
organizace společenských akcí	 a	 vol-
nočasové aktivity podpoří	 dovednosti	
a	všestrannost	žáků,	protože	je	připraví	
na	různorodé	animátorské	role	a	příle-
žitosti.	 Díky	 nim	 budou	 žáci	 schopni	
např.	 organizovat	 i	 moderovat	 spole-
čenský	 ples	 se	 zábavným	 programem	

pro	dospělé,	ale	také	tématický	den	pro	
děti.	Veškeré	získané	znalosti	a	doved-
nosti	 žáků	 posílí	 originální	 animátor-
ské	 školní	 praxe	 z	 reálného	 prostředí	
nejen	 horských	 hotelů	 a	 zážitkových	
agentur.	
	 Práce	 animátora	 je	 zkrátka	 skvělou	
profesní	 příležitostí,	 jak	 mít	 věčné	
prázdniny,	 nikdy	 nepropadnout	 mo-
notónnosti	 povolání,	 jak	být	 expertem	
přes	komunikaci,	pracovně	cestovat	po	
světě	 a	 přitom	 pracovat	 v	 moderním		
a	 stále	 se	 rozvíjejícím	 oboru	 budouc-
nosti	–	cestovním	ruchu.	Pokud	jste	se	
sžili	s	představou	„práce	hrou“,	pak	je	
pro	Vás	tento	obor	ideální.	

Text:	Mgr.	Sandra	Nosková
Foto:	archiv	školy

STŘEDNÍ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU 
A GASTRONOMIE, S.R.O. BLANSKO
je soukromou školou, která si za dobu své existence vydobyla prestiž  
v celém regionu. Studium zde probíhá moderní a atraktivní formou s množstvím 
netradičních výukových prvků, a to ve velmi zajímavých oborech:

* čtyřletý maturitní obor ANIMÁTOR VOLNÉHO ČASU
* čtyřletý maturitní obor CESTOVNÍ RUCH
* čtyřletý maturitní obor PALUBNÍ STEVARD
* tříletý obor s výučním listem KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
* tříletý obor s výučním listem BARMAN – SOMMELIER
www.cergas-bk.cz
www.facebook.com/SSCergasBK
www.instagram.com/cergas_BK Tel.: 602 780 034-5
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Skupina	Anonymních	alkoholiků	PROMĚNA	
oslavila	10	let	své	existence	v	Blansku

ALFONS	LAKOTA

	 Ve	 středu	 10.	 listopadu	 2021	 pro-	
běhl	 na	 Charitě	 výroční	 mítink	 této	
skupiny,	 která	 působí	 v	 Blansku	 od	
listopadu	2011.
	 Jako	hosté	byly	dvě	ženy	–	vydava-
telka	 Listů	 Regionu	 Renata	 Polická		
a	ředitelka	blanenské	nemocnice	Vla-
dimíra	 Danihelková.	 No	 a	 byli	 pří-
tomni	nepijící	alkoholici	 i	alkoholič-
ky	 z	 blanenské	 skupiny	 a	 ze	 skupin		
v	Brně,	Svitavách	a	Zábřehu.
	 První	mítink	 této	skupiny	proběhl	
4.	11.	2011,	kde	byli	jen	dva	zakládají-
cí	členové	–	Jirka	a	Tomáš.	K	nim	se		
o	něco	později	přidal	jako	třetí	Emil		
a	pak	 jako	čtvrtá	 členka	 Jana.	Za	 ty	
roky	 skupinu	 navštívilo	 hodně	 lidí,	
trpících	závislostí	na	alkoholu.	Přesné	
číslo	 nevíme,	 ale	 byly	 to	 ne	 desítky,	
ale	spíš	stovky.	Samotných	závislých		
i	 jejich	příbuzných	 a	 známých,	 nebo	
také	 třeba	i	hostů.	Život	skupiny	ne-

byly	 jen	mítinky,	ale	 i	 služba.	Třeba	
pro	 pacienty	 blanenské	 nemocnice,	
svitavské	 psychiatrie,	 brněnské	 psy-
chiatrické	 léčebny	 v	 Černovicích		
a	dalších.	Členové	skupiny	navštěvují	
i	 okolní	 skupiny	 v	 Brně,	 Svitavách,	
Hodoníně.	 Účastnili	 se	 mnoha	 růz-
ných	akcí	AA	ČR,	jako	jsou	celostát-
ní	sjezdy,	Krokové	semináře	a	víken-
dová	setkání.	Díky	Bohu	tato	skupina	
funguje	a	nabízí	svou	pomoc	trpícím	
alkoholikům	i	jejich	blízkým.
	 Je	to	možné	i	díky	Charitě	v	Blan-
sku,	která	jim	za	symbolické	nájemné	
umožňuje	využívat	jejich	prostory.	Po-
vědomí	o	nás	a	našem	programu	nám	
pomáhá	 šířit	 mezi	 veřejností	 vydava-
telka	Listů	Regionu	a	mezi	odborníky	
z	 řad	 lékařů	 ředitelka	 blanenské	 ne-
mocnice.	 Naše	 letáky	 nevylepujeme	
živelně	 po	 zastávkách	 a	 jinde,	 ale	
máme	v	městských	vývěskách.

	 Naše	 pomoc	 je	
zdarma,	dodržujeme	
anonymitu	a	vše	dě-
láme	 ve	 svém	 vol-
ném	čase.	Nově	pří-
chozím	 nevzniknou	
žádné	povinnosti,	nebo	závazky,	u	nás	
je	vše	 jen	dobrovolné.	 Je	 s	podivem,	
jak	 to	 právě	 takhle	 může	 v	 dnešní	
době	 vůbec	 fungovat.	 Pro	 ty,	 kteří	
mají	 problém	 se	 závislostí	 a	 chtějí		
s	tím	něco	udělat,	jsme	tedy	připrave-
ni	 každou	 středu	 na	 Charitě	 naproti	
kostelu	od	17:30.	Dostanou	u	nás	ne-
jen	 informace,	 ale	 hlavně	 možnost	
osobního	sdílení	s	nepijícími	alkoho-
liky.	U	nás	nikdo	druhým	moc	neradí,	
každý	mluví	 sám	o	sobě.	A	právě	 to	
dnes	mnoha	lidem	chybí	–	to	vzájem-
né	sdílení,	bez	rad	a	reagování.	Zveme	
všechny	–	závislé	i	jejich	blízké,	nebo	
jen	zvědavé.	 Text:	AA-Tomáš

Alfons Lakota je mezi vojáky, dětmi uprostřed bez čepice

Alfons Lakota vpravo (s brašnou), vedle Miloš Kuběna, lesník

jak	 vyplynulo	 z	 rekonstrukce	 tragické	
události.
	 Na	okraji	Petrovic	pak	opilý	voják	za-
čal	kolem	třetí	hodiny	ráno	nabitým	sa-
mopalem	ohrožovat	několik	lidí.	Ďurina	
zasáhl	jednu	ženu	do	břicha	a	muže	do	
nohy	a	předloktí.	Oba	utrpěli	vážná	zra-
nění.	 Dalším	 dvěma	 mužům	 prostřelil	
nohy.	 Dávku	 vystřelil	 i	 po	 policistovi,	
který	ho	vyzval	k	odložení	zbraně.	Poté	
se	dal	na	útěk	z	Petrovic	po	polní	cestě	
do	Vavřince.	Ze	zálohy	pak	vystřelil	po	
motocyklu,	na	kterém	jela	dvojice	mužů.	
Zasáhl	 podpraporčíka	 Alfonse	 Lakotu,	
který	asi	po	dvou	stech	metrech	z	motor-
ky	 spadl	 a	 na	 místě	 střelnému	 zranění	

	 V	 minulém	 vydání	 „Listů“	 jsme	 si	
společně	připomněli	100	let	od	narození	
Alfonse	 Lakoty	 z	 Těchova	 –	 Obůrky,	
nositele	vyznamenání	prezidenta	repub-
liky	„Za	statečnost“	in	memoriam.	Ten-
to	skromný,	ale	poctivý	občan,	sloužící	
všem	 občanům	 si	 to	 skutečně	 zaslouží		
a	pro	záchranu	životů	spoluobčanů	polo-
žil	i	svůj	život	u	Petrovic	v	Kněží	hoře,	
když	 se	 snažil	 zabránit	 řádění	ozbroje-

ných	vojenských	zběhů	z	posádky	dislo-
kované	u	Veselice.	Událost	se	stala	den	
před	jeho	narozeninami	29.	10.	1967.
	 Alfons	Lakota	se	narodil	30.	10.	1921	
na	Obůrce	v	domku		č.	p.	23,	v	dělnické	
kolonii	na	lesním	pozemku	knížete	Sal-
ma,	vystavěné	v	 letech	1830–1833,	 jako	
syn	Josefa	Lakoty,	továrního	zámečníka	
a	jeho	manželky	Amálie,	dcery	Františka	
Krejčíře,	domkaře	z	Těchova.	Podle	zápi-
su	matriční	knihy	jeho	děda	Josef	Lakota	
byl	služebníkem	ve	dvoře	na	Těchově.	
	 Základní	vzdělání	získal	Alfons	Lako-
ta	ve	škole	na	Obůrce,	postavené	v	roce	
1874.	Snímek	z	jeho	školních	let	byl	poří-
zen	před	budovou	školy.
	 Jeho	 dramatický	 život	 byl	 popsán	
v	minulém	článku	až	do	nástupu	do	slu-
žeb	 Veřejné	 bezpečnosti,	 kde	 pracoval	
jako	hlídkový	příslušník	OO-VB	Blan-
sko.	Právě	u	něj	byla	oceňována	zejména	
místní	a	osobní	znalost	rajonu,	takže	vě-
děl,	kde	se	děje	nějaká	nekalost	a	jak	co	
nejrychleji	zakročit,	velkou	výhodu	měl	
i	tom,	že	pracoval	jako	psovod	se	psem	
jménem	Argo.	Pamětníci	vzpomínali	na	
jeho	zásah	při	rvačce	v	hospodě	„u	Ště-
pánků“	v	Blansku,	když	vstoupil	do	hos-
pody	 a	 zvolal	 Argo,	 účastníci	 rvačky	
vyskákali	z	hospody	okny.
	 Mezi	občany	byl	uznáván,	zapojil	se	do	
budování	obce,	chodil	na	brigády,	pomá-
hal	myslivcům,	koníkem	obdělával	záhu-
menky	spoluobčanům	a	byl	i	ochráncem	
přírody,	o	čemž	svědčil	i	jeho	kamarádský	
vztah	k	místnímu	hajnému	v	punkevním	
revíru	Miloši	Kuběnovi.	
	 Pachatelé	vražedného	útoku	v	Kněží	
hoře	byli	po	zásluze	potrestání,	vojín	Jan	
Ďurina	dostal	za	vraždu	policisty	Alfon-
se	Lakoty	patnáct	 let	 ve	 třetí	 nápravné	
skupině	a	nařízenu	protialkoholní	léčbu.	
Zastřelil	 ho	 samopalem	 nad	 ránem	 při	
cestě	z	taneční	zábavy	ve	Žáru.	Tento	
opilý	voják	postřelil	další	čtyři	lidi.	Jeho	

společník	 a	 pomocník	 Milan	 Bachura	
vyfasoval	dva	a	půl	roku	nepodmíněně	
za	 nedovolené	 ozbrojování	 a	 porušení	
povinnosti	strážní	služby.	Oba	odsouze-
ní	vojáci	 tehdy	hlídali	vojenský	objekt,	

v	osudný	večer	vyrazili	bez	vědomí	veli-
tele	 na	 taneční	 zábavu	 do	 nedalekého	
Žáru,	kam	chodili	lidé	z	okolních	obcí.
	 V	 odůvodnění	 rozsudku	 se	 píše,	 že	
svobodník	 Bachura	 prohlásil,	 že	 bez	
zbraně	nikam	nepůjde.	Zdůvodňoval	 to	
tím,	že	občané	v	okolí	vyhrožovali	vojá-
kům	zbitím,	když	jeden	z	nich	nedlouho	
předtím	odcizil	motocykl.	Protože	chtěl	
ukrýt	zbraň	pod	oděvem,	vzal	si	Bachu-	
ra	samopal	vzor	58	se	sklopnou	ramenní	
opěrkou,	 který	 patřil	 jinému	 vojákovi,	
plus	 zásobník	 se	 třiceti	 ostrými	 náboji.	
Stejně	jako	jeho	kolega	přibral	si	na	cestu	
ještě	i	útočný	nůž.	Ve	Žáru	před	kultur-
ním	domem	předal	Bachura	samopal	do	

úschovy	 vojínu	 Ďurinovi,	 který	 mu	 ho	
později	vrátil.	Na	zábavě	oba	vojáci	tan-
čili	 a	 popíjeli	 pivo	 a	 tvrdý	 alkohol.	 Na	
zpáteční	cestu	do	posádky	se	vydali	ko-
lem	půl	 třetí	 ráno.	Na	konci	obce	Žár	
měl	 značně	opilý	vojín	Ďurina	konflikt	
se	skupinkou	lidí	postávajících	u	osobní-
ho	 auta,	 když	 jednoho	 z	 mužů	 napadl	
pěstí.	Hrozící	 rvačku	utnul	výstřel	 svo-
bodníka	Bachury	do	vzduchu,	poté	dvo-
jice	vojáků	se	vydala	na	cestu	směrem	do	

Petrovic.	Posádka	auta	si	to	chtěla	s	vojá-
ky	později	vyřídit,	ale	po	cestě	do	Petro-
vic	na	ně	nenarazila.	Vojáci	se	schovali	
v	poli.	Nedaleko	před	petrovským	kul-
turním	 domem	 však	 došlo	 k	 dalšímu	
střetu,	když	vojáci	potkali	dva	páry	vra-
cející	 se	 ze	 zábavy.	 Ďurina	 zaútočil	 na	
jednoho	z	mužů	nožem.	Bachura	mu	ho	
vyrazil	z	ruky	a	srazil	do	příkopu.	Oba	
hledali	 své	spadené	čepice,	 toho	využil	
Ďurina	a	strhl	Bachurovi	samopal	ze	zad,	

podlehl,	takto	je	to	popsáno	v	dobovém	
soudním	dokumentu.	
	 K	tragédii,	která	se	udála	před	54	lety	
se	vyjádřila	jeho	dcera	Ivana.	Ani	jeden	
z	odsouzených	vojáků	ji	podle	jejích	slov	
později	v	dospělosti	nekontaktoval.	„Vím,	
že	se	vrah	mého	otce	snažil	nějak	odvolat.	
Dostal	patnáct	 let,	 jak	 skončil,	netuším.	
Bylo	mu	tehdy	dvacet	let.“

Text:	mjr.	J.	Vylášek,	Foto:	archiv	Ivany	
Beranové,	dcery	Alfonse	Lakoty
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	 Ing.	Bc.	Jiří	Crha	odpovídá	na	otázky	
Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	život	lidem	na	celém	světě	koronavi-
rová	 pandemie.	 Snažíme	 se	 umět	 žít		
s	omezeními,	ovšem	důležitý	je	také	je-
jich	dopad	na	ekonomickou	situaci.	Jak	
moc	se	tato	situace	letos	dotkla	hospo-
daření	v	Blansku?	
	 S	finančními	dopady	pandemie	se	sa-
mozřejmě	potýkáme	i	my.	Přesto	se	díky	
dlouhodobě	stabilnímu	financování	měs-
ta,	 finančním	 rezervám	 a	 operativním	
změnám	v	plánech	na	letošní	rok	podařilo	
nastavit	vyrovnaný	rozpočet	a	realizovat		
i	letos	v	Blansku	celou	řadu	menších	i	vět-
ších	akcí.	Troufám	si	říci,	že	co	do	počtu		
i	velikosti	 realizovaných	projektů	nejsou	
dopady	pandemie	v	Blansku	nijak	zásad-
ně	viditelné.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	 které	 se	 podařilo	 realizovat,	
případně	které	jste	letos	zahájili?
	 Letos	 jsme	 zahájili	 zejména	 několik	
významných	 dopravních	 staveb,	 na	 kte-
rých	 se	 město	 podílí	 jako	 spoluinvestor.	
Část	roku	se	místní	museli	potýkat	s	do-
pravními	omezeními,	věřím	ale,	že	pozi-
tivní	dopady	budou	dlouhodobé	a	neod-
diskutovatelné.	Jedná	se	zejména	o	nové	
přemostění	 na	 Staré	 Blansko,	 rozsáhlou	
rekonstrukci	Brněnské	ulice	nebo	o	vybu-

Již	tradičně	jsme	pro	poslední	letošní	vydání	Listů	regionů	požádali	
starosty	Blanska,	Boskovic,	Letovic	a	Adamova	aby	zhodnotili	končící	rok.

Starosta	města	Blansko	
Ing.	Bc.	Jiří	Crha

Všem občanům a čtenářům 
Listů regionů přejeme 
poklidné svátky vánoční, 
hodně štěstí, pevné zdraví 
a mnoho úspěchů 
v novém roce.

Jiří Crha, starosta 
František Hasoň, místostarosta 

Ivo Polák, místostarosta
Josef Kupčík, tajemník

Vánoční strom Blansko
Foto: RePo

Foto: ph

Starosta města Blansko 
Ing. Bc. Jiří Crha 

dování	 dvou	 nových	 kruhových	 objezdů	
na	hlavním	silničním	průtahu	městem	–	
na	křižovatce	ulic	Svitavská	a	Fügnerova	
u	Penny	marketu	a	na	křižovatce	ulic	Po-
říčí	a	Mlýnská	u	Sportovního	ostrova.	Za	
zmínku	 stojí	 také	oprava	povrchu	Dvor-
ské	ulice	a	kompletní	rekonstrukce	průta-
hu	centrem	Blanska.	Podařilo	se	vybudo-
vat	 nové	 parkoviště	 pro	 padesát	 aut	 ve	
vnitrobloku	ulic	Žalkovského	a	A.	Skotá-
ka	v	centru	města,	nebo	parkoviště	na	uli-
ci	9.	května.	Největší	investicí,	která	byla	
financována	 z	 městského	 rozpočtu,	 byla	
přístavba	 nové	 jídelny	 a	 kuchyně	 u	 Zá-
kladní	školy	Tomáše	Garriqua	Masaryka	
Blansko.	Projekt	za	86	milionů	korun	po-
kračuje	ještě	druhou	etapou.	Letos	v	létě	
skončila	 další	 etapa	 regenerace	 sídliště	
Zborovce,	která	se	zaměřila	především	na	
prostor	 mezi	 bytovými	 domy	 v	 ulicích	
Kamnářská	 a	 Cihlářská.	 Zahájili	 jsme	
rozsáhlou	rekonstrukci	budovy	Zámek	3.	
Oprav	 se	 dočkaly	 i	 blanenské	 základní		
a	 mateřské	 školy,	 Dělnický	 dům	 či	 hala	
ASK	 na	 Sportovním	 ostrově.	 Prostor		
na	Poduklí	v	 centru	města	 se	podařilo		
zatraktivnit	pomocí	nového	modulového	
objektu	 kavárny.	 Na	 sportovním	 ostrově	
jsme	zmodernizovali	skatepark,	který	do-
stal	 nové	 překážky	 i	 asfaltový	 povrch.		
V	neposlední	řadě	se	podařilo	zrealizovat	
vítězný	projekt	participativního	rozpočtu	
Společně	PRO	Blansko	2020	–	na	téměř	
čtyřech	 desítkách	 míst	 se	 objevily	 nové	
vyvýšené	lavičky	a	sety	pro	posezení.	
	 Některé	investice	jsou	viditelné	a	mezi	
lidmi	diskutované,	jiné	jsou	oku	obyvatel	
a	 návštěvníků	 spíše	 skryté.	 Společné	 je	
těmto	investicím	to,	že	přispívají	k	udrže-
ní	a	zlepšení	občanské	vybavenosti	a	tím	
pádem	i	kvality	života	ve	městě.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 V	příštím	roce	dokončíme	 již	zmiňo-
vané	 přemostění	 přes	 železniční	 tra		
a	řeku	Svitavu	na	Staré	Blansko.	Tím	by	
mělo	 dojít	 ke	 spojení	 dvou	 oddělených	
částí	města	a	věřím,	že	také	k	výraznému	
zlepšení	dopravní	situace	na	průtahu	měs-

tem.	 Začne	 přestavba	 železničního	 pře-
jezdu	 u	 zastávky	 Blansko-město,	 na	 je-
jímž	konci	 	bude	nynější	přejezd	zrušen		
a	cestující	získají	nový	podchod	pro	pěší		
i	desítky	parkovacích	míst	po	obou	stra-
nách	trati.	V	roce	2022	bude	pokračovat	
rekonstrukce	 budovy	 Zámek	 3,	 kterou	
bude	využívat	Muzeum	Blanenska	 i	Zá-
kladní	umělecká	škola	Blansko.	Finálního	
dokončení	se	dočkají	žáci	a	učitelé	na	ZŠ	
TGM,	kde	se	nyní	pracuje	na	novém	ves-
tibulu,	školních	šatnách,	hlavním	vchodu	
z	ulice	Rodkovského	i	celém	prostranství	
před	budovou	školy	na	místě	zbouraného	
přístavku	 původní	 jídelny	 a	 kuchyně.		
Příští	rok	bychom	měli	dokončit	nové	ví-
ceúčelové	 hřiště	 v	 místní	 části	 Lažánky		
i	novou	komunikaci	ke	hřbitovu.	Na	Kle-
pačově	 by	 mělo	 vyrůst	 nové	 zastřešené	
posezení,	 projekt,	 který	 zvítězil	 v	 letoš-
ním	 ročníku	 participativního	 rozpočtu	
Společně	 PRO	 Blansko.	 Další	 ročník		
participativního	 rozpočtu	 samozřejmě	
připravujeme	 i	 na	 příští	 rok,	 místní	 tak	
opět	budou	mít	možnost	navrhnout	úpra-
vy	 a	 vylepšení	 na	 veřejných	 prostran-
stvích	města.
	 Po	uvolnění	restrikcí	koncem	jara	se	
podařilo	obnovit	sportovní	a	kulturní	ži-
vot.	Které	akce	z	této	oblasti	v	Blansku	
Vás	nejvíc	zaujaly?
	 Velice	povedená	byla	akce	Zažít	Blan-
sko	jinak,	která	se	v	centru	města	uskuteč-
nila	na	začátku	září.	O	něco	komornější	

než	 v	 předchozích	 ročnících,	 ale	 přesto	
velmi	povedené	a	se	skvělou	atmosférou	
bylo	 letošní	 Gulášobraní	 v	 zámeckém	
parku,	 podařilo	 se	 uspořádat	 i	 tradiční	
promítání	 letního	 kina	 na	 Poduklí,	 sérii	
promenádních	koncertů	a	další.	Největší	
akcí	bylo	po	loňské	přestávce	opět	blanen-
ské	 Vítání	 svatého	 Martina,	 čtyřdenní	
oslava	patrona	města.	Mám	radost,	že	se	
nakonec	i	přes	opět	přitvrzující	omezení	
tyto	oslavy	podařilo	zrealizovat	a	mohli	
jsme	na	jeho	vyvrcholení,	nedělní	histo-
rický	jarmark,	pozvat	veřejnost	do	zámec-
kého	parku	na	celodenní	program,	který	
byl	 letos	 mimořádně	 zdarma.	 Letos	 po-	
prvé	jsme	uspořádali	soutěž	Blansko	kve-
te	o	nejkrásnější	předzahrádku	bytových	
a	rodinných	domů	a	o	nejkrásnější	květi-
novou	výzdobu	oken	a	balkonů.	V	tomto	
premiérovém	ročníku	nás	velice	mile	pře-
kvapil	zájem	ze	strany	soutěžících	i	hla-	
sujících,	 kteří	 o	 vítězích	 v	 jednotlivých	
kategoriích	 rozhodovali.	 Radost	 mám	
také	 z	 celé	 řady	 dalších	 akcí,	 které	 se		
v	Blansku	letos	podařilo	připravit.	Chtěl	
bych	i	touto	cestou	poděkovat	všem	orga-
nizátorům,	 že	 se	 navzdory	 neustále	 se	
měnícím	pravidlům	a	omezením	pokou-
šeli	nejrůznější	akce	a	setkání	uspořádat.	
A	jde	o	koncerty,	besedy,	přednášky,	vý-
stavy	či	sportovní	akce,	které	oživily	ne-
jen	centrum	města.	
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr	Hanáček

Rychlá a spolehlivá 
autodoprava, manipulace 
hydraulickou rukou do 2,5 t, 
odvoz odpadů a štěrku. Disponujeme kontajnéry 
5 t/3 m3. Vaše požadavky vyřídíme napříč Moravou.
Aktuální ceník najdete na našich 
webových stránkách

www.s-hirsch.cz
Kontaktovat nás můžete na čísle 

774 650 543
nebo nám napište e-mail: 
sluzebna.eu@gmail.com

FRANTIŠEK OPLUŠTIL
VODĚRADY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

VÁNOČNÍ 
STROMKY 
od 4. 12. 2021 
smrk stříbrný /  borovice černá
Prodej denně 13.00 –17.00 h, jinak po tel. domluvě
Info na tel.: 607 123 645, 607 904 287
E-mail: frantisek.oplustil@centrum.cz
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Starosta	města	Boskovice	
Ing.	Jaroslav	Dohnálek

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

Foto: ph

Starosta města Letovice
Mgr. Petr Novotný

Starosta	města	Letovice	
Mgr.	Petr	Novotný

Foto: ph

Přejeme všem občanům 
Letovic a jejich místních 
částí pevné zdraví 
a krásné prožití 
vánočních svátků, 
příjemný vstup 
do nového roku 
a spoustu osobního štěstí 
a pohody.

Mgr. Petr Novotný, 
starosta města

Mgr. Radek Procházka, 
místostarosta města Vánoãní strom Letovice. Foto: Petr Neãas

pf 
2022

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM
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BOVINEX, s. r. o.
Objednávky na tel.: 605 514 993, 602 709 537

Prodej probíhá úterý, pátek, sobota 7.00–9.00 hodin
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A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2022 PŘEJÍ

	 Ing.	 Jaroslav	 Dohnálek	 odpovídá	 na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	život	lidem	na	celém	světě	koronavi-
rová	 pandemie.	 Snažíme	 se	 umět	 žít		
s	omezeními,	ovšem	důležitý	je	také	je-
jich	dopad	na	ekonomickou	situaci.	Jak	
se	tato	situace	dotkla	hospodaření	v	Bo-
skovicích	letos?	

	 Co	 se	 týká	 daňových	 příjmů,	 jakožto	
hlavního	příjmového	motoru	rozpočtu,	tam	
zatím	větší	problém	v	roce	2021	nevidím.
	 Určitě	 má	 tato	 pandemie	 negativní	
vliv	 na	 rozpočty	 městských	 organizací		
a	společností;	jak	v	nutnosti	vyšších	vý-
dajů,	 tak	pro	nižší	příjmy.	Nižší	příjmy	
jsou	 důsledkem	 nižší	 návštěvnosti	 na	
kulturních	a	sportovních	akcích	a	vůbec	
u	většiny	organizovaných	akcí.	
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních	 ak-
cích,	 které	 se	 podařilo	 realizovat,	 pří-
padně	připravit?	
	 Zmíním	jen	tři	investice.	Dokončuje-
me	celoroční	opravu	části	ulice	Hybešo-
va.	 Po	 třech	 letech	 práce	 se	 obyvatelé	
oblasti	Milánovy	dočkají	nové	příjezdo-
vé	komunikace,	pod	kterou	 jsou	vymě-
něny	všechny	sítě.	Byla	zahájena	intenzi-
fikace	čistírny	odpadních	vod.	
	 Jak	vypadá	situace	s	předáním	měst-
ské	nemocnice	kraji?	
	 Ohledně	nemocnice	jednáme	a	na	uve-
dené	 téma	 předpokládám	 další	 jednání		
i	na	prosincovém	zastupitelstvu	města.

	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Ještě	 skoro	 rok	 nás	 čeká	 do	 konce		
volebního	období.	Věřím,	že	projdeme	
stavebním	 řízením	 a	 získáme	 dotaci	 na	
stavbu	Komunitního	centra	s	knihovnou,	
začne	 se	 projektovat	 stavba	 Sportovní	
haly,	získáme	stavební	povolení	na	vybu-
dování	okružní	křižovatky	ulic	Havlíčko-
va,	Sokolská	a	17.	listopadu.	Snažíme	se,	
aby	 od	 podzimu	 fungovala	 nafukovací	
hala	na	dvou	tenisových	kurtech,	vybudu-

jeme	další	potřebný	promítací	sál	v	kině	
Panorama	 a	 zahájíme	 mnohé	 další	 roz-
počtované	či	plánované	akce.
	 Po	uvolnění	restrikcí	koncem	jara	se	
podařilo	obnovit	sportovní	a	kulturní	ži-
vot.	Které	akce	z	této	oblasti	v	Boskovi-
cích	Vás	nejvíc	zaujaly?
	 Určitě	 Husí	 slavnosti,	 promítání	 kina		
a	vůbec	sportovní	soutěže	jako	takové.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr	Hanáček

	 Mgr.	Petr	Novotný	odpovídá	na	otázky	
Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	život	lidem	na	celém	světě	koronavi-
rová	 pandemie.	 Snažíme	 se	 umět	 žít		

s	omezeními,	ovšem	důležitý	je	také	je-
jich	dopad	na	ekonomickou	situaci.	Jak	
moc	se	tato	situace	dotkla	hospodaření	v	
Letovicích	letos?	
	 Určitě	dotkla,	protože	ještě	ani	te	ne-
máme	daňové	příjmy	na	úrovni	před	covi-
dem.	Ale	na	druhou	stranu	jsme	pro	město	
Letovice	udělali	 hodně	 strategických	ná-
kupů	pozemků,	takže	tuto	ztrátu	poměrně	
slušně	kompenzujeme	značným	nárůstem	
jejich	 ceny.	Máme	přes	360	000	m2	 sta-	
vebních	 pozemků	 ve	 vlastnictví	 města		
a	v	příštím	roce	budeme	prodávat	parcely	
pro	výstavbu	asi	padesáti	rodinných	domů.	
S	 poklesem	 příjmů	 se	 srovnáme,	 prostě	
proto,	že	musíme.
	 Nejhorší	na	této	situaci	ale	není	ekono-
mika,	ale	obrovská	ztráta	důvěry	lidí,	dů-
věry,	že	tento	stát	situaci	zvládá	a	zvládne.	
Pro	mě	 je	například	šílené	 to,	že	spousta	
lidí	dokáže	zpochybňovat	něco	tak	sofisti-
kovaného	jako	jsou	vakcíny	a	přitom	tomu	

nemůžou	vůbec	rozumět.	Na	druhou	stra-
nu	 ministerstvo	 zdravotnictví	 mluví	 o	 li-
dech	 očkovaných	 jako	 o	 bezinfekčních	 –		
to	 tam	 nikdo	 neví	 jaký	 má	 toto	 slovo		
význam?	 Očkování	 je	 bezesporu	 jedním		
z	největších	přínosů	medicíny	v	její	histo-
rii;	je	však	velmi	kontraproduktivní	o	něm	
šířit	přikrášlující	lži.	Bojím	se,	že	v	součas-

né	době	 jsou	 různé	 skupiny	 lidí	 až	příliš	
přesvědčeni	jen	o	té	své	„pravdě“.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	 které	 se	 podařilo	 realizovat,	
případně	které	jste	letos	zahájili?
	 Je	jich	opravdu	hodně.	Začínáme	s	re-
konstrukcí	budovy	na	Tyršově	ulici,	která	

Poračování	na	str.	9
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se	promění	v	novou	mateřskou	školu	s	ka-
pacitou	 70	 dětí.	 To	 bude	 opravdu	 velká	
pomoc,	nebo	už	dva	roky	jsme	nemohli	
umístit	 kolem	 60	 dětí.	 V	 současné	 do-	
bě,	 kdy	 mladé	 rodiny	 drtí	 ceny	 bydlení		
a	energií,	je	nutné	co	nejvíce	tento	veřejný	
zájem	 uspokojit.	 Další	 akcí	 je	 započatá	
kompletní	rekonstrukce	budovy	ZUŠ	Le-
tovice.	Tady	počítáme	s	celkovou	částkou	
kolem	50	mil.	Kč.	Začínáme	odstraněním	
azbestu	 z	 budovy	 (kterého	 je	 zde	 velké	
množství),	vymění	se	kompletní	elektro-
instalace,	 topení,	 odizolují	 se	 stěny,	 vy-
mění	se	střecha,	nová	fasáda,	okna,	prostě	

všechno.	Bohužel	bude	tato	rekonstrukce	
trvat	 asi	 déle,	 než	 jsme	 plánovali,	 ale	 je	
opravdu	 nutná.	 Před	 dokončením	 je	 no-	
vé	parkoviště	pro	70	aut	poblíž	náměstí.	
Kompletně	 je	 opravena	 ulice	 Nerudova,	
na	Hliníkách,	cesta	do	Žlíbku,	na	Vrše.	Je	
opraven	most	na	ulicí	Halasova.	Je	kom-
pletně	dokončena	ulice	Komenského	před	
ZŠ,	kde	vzniklo	17	+	20	nových	parkova-
cích	míst	a	kompletně	nový	chodník.	Jen	
toto	jsou	akce	za	více	jak	40	milionů	Kč.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Máme	 konečně	 povolení	 na	 rekon-
strukci	střední	části	náměstí,	ale	nakonec	
s	ní	začneme	až	na	jaře	příštího	roku,	stej-

ně	 jako	 s	 rekonstrukcí	 ulice	 Smetanova		
a	B.	Martinů.	Určitě	zavedeme	parkovací	
systém	na	náměstí,	obdobný	jako	v	Bos-
kovicích	a	v	Blansku.	Zahájíme	výstavbu	
komunikací	pro	parcely	rodinných	dom-
ků	v	lokalitě	Komenského.	V	této	lokalitě	
je	 také	 zadána	 studie	 na	 městské	 kryté	
lázně	 a	 obchodní	 centrum.	 Máme	 nád-	
hernou	 studii	 na	 venkovní	 koupaliště,		
začneme	s	její	postupnou	realizací.	Žádá-
me	 o	 dotaci	 na	 rekonstrukci	 sportovní	
haly;	 tuto	akci	bez	dotace	provést	nelze.	
Stejně	tak	regenerace	bývalého	areálu	By-
texu,	 který	 chceme	 předělat	 na	 kulturní	
centrum	a	bydlení	přímo	ve	středu	města.	

Plánů	 je	 opravdu	 hodně,	 jmenoval	 jsem	
jen	ty,	které	jsou	již	rozběhnuty.	
	 Po	uvolnění	restrikcí	koncem	jara	se	
podařilo	obnovit	sportovní	a	kulturní	ži-
vot.	Které	akce	z	této	oblasti	v	Letovicích	
Vás	nejvíc	zaujaly?
	 Všechny	akce,	kde	se	děti	i	dospělí	vě-
nují	sportu	a	čemukoli	z	umělecké	branže	
jsou	 úžasné.	 Všem,	 kteří	 v	 tomto	 nároč-
ném	období	pro	ostatní	cokoli	organizovali	
a	 věnovali	 se	 především	 mládeži,	 bych	
chtěl	 velmi	 poděkovat.	 Věnovat	 ostatním	
svůj	čas	a	energii	je	ten	největší	dar.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr	Hanáček

	 Bc.	 Roman	 Pilát,	 MBA,	 odpovídá	 na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	 život	 lidem	 na	 celém	 světě	 korona-	
virová	 pandemie.	 Snažíme	 se	 umět	 žít		
s	omezeními,	ovšem	důležitý	je	také	je-
jich	dopad	na	ekonomickou	situaci.	Jak	
moc	se	tato	situace	dotkla	hospodaření		
v	Adamově	letos?
	 Koronavirová	 pandemie	 se	 samozřej-
mě	odrazila	i	na	schváleném	rozpočtu	le-
tošního	roku	2021.	Předpokládané	příjmy	
jsme	nastavili	jako	skutečnost	roku	2020,	
tj.	druhý	rok	přibližně	o	12	mil.	Kč	méně.	
Pokles	o	24	mil.	Kč	za	dva	roky	je	znát		
a	trochu	nás	omezuje	v	potřebných	inves-
ticích,	 především	 v	 oblasti	 parkování.	
Předpokládané	 výdaje	 byly,	 jako	 každý	
rok	našeho	funkčního	období,	nastaveny	
tak,	aby	hospodaření	města	bylo	vyrovna-
né.	 V	 zásadě	 se	 nechystáme	 i	 přes	 tyto	
škrty,	růst	cen	materiálů,	nákladů,	úvěrů,	

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz
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naše	 klíčové	 projekty	 výrazně	 odkládat.	
Pouze	 ještě	 více	 a	 pečlivěji	 zvažujeme	
strukturu	 financování	 projektů,	 podíl	
vlastních	 a	 cizích	 zdrojů.	 Vše	 tak,	 aby-
chom	neohrozili	finanční	stabilitu	města.	

	 Můžete	se	zmínit	o	investičních	akcích,	
které	se	podařilo	realizovat,	případně	kte-
ré	jste	letos	zahájili?
	 Za	sebe	mohu	zmínit	z	větších	projektů	
přístavbu	patra	pro	dvě	nové	třídy	mateř-
ské	školky	na	ulici	Jilemnického,	kde	se	
nám	podařilo	získat	dotaci	EU	cca	25	mil.	
Kč.	V	rámci	projektu	jsme	další	prostřed-
ky	investovali	do	opravy	kuchyně,	zahra-
dy	a	bezprostředního	okolí	školky.	Mys-
lím,	 že	 tímto	 projektem	 jsme	 zajistili	
kapacitní	 polštář	 pro	 přijímaní	 dětí	 do	
školek	 v	 Adamově.	 Hlavně	 pro	 rodiče,	
kteří	během	posledního	roku	mateřského	
dovolené	 a	 souvisejícím	 školním	 rokem	
potřebují	 nastoupit	 zpět	 do	 zaměstnání.		
A	 to	 se	 nakonec	 prokázalo	 hned	 první	
rok;	všechny	děti	byly	přijaty.	Je	to	jeden		
z	prvních	roků,	kdy	jsme	nemuseli	přijí-
mat	 taková	 opatření	 jako	 vznik	 dětské	
skupiny.	 Podařilo	 se	 dokončit	 projekt		
lesoparku,	který	získal	i	poslední	potřeb-
né	vodoprávní	povolení	pro	jezírko	a	mo-
křad.	Po	třech	letech	příprav	tak	nic	ne-
brání	 navržení	 k	 realizaci	 v	 rozpočtu	
2022.	 Opravena	 byla	 část	 komunikace		
u	areálu	Adastu	a	nového	bytového	domu	
na	ul.	Svitavská.	Ve	spolupráci	s	dětmi	ze	
Základní	 umělecké	 školy	 Adamov	 se		
dočkala	nového	vzhledu	opěrná	stěna	na	
ul.	Opletalova	–	zastávka	MHD.	Dokon-
čen	byl	projekt	výstavby	parkoviště	města		

u	nádraží	s	téměř	95%	dotací	EU	–	pod-	
pora	 z	 programu	 MAS	 Moravský	 kras.	
Drobné	úpravy	jsme	provedli	na	koupali-
šti,	 šlo	 o	 schody	do	horní	 části,	 celkové	
úpravy	a	nové	výsadby	stromů	pro	zajiště-
ní	 klidného	 a	 zastíněného	 prostředí	 při	
velmi	teplých	dnech	v	budoucím	provozu	
koupaliště.	Snad	se	nám	příští	rok	podaří	
umístit	 skluzavku	 pro	 naše	 nejmenší		
návštěvníky.	 Projekčně	 připravujeme	
nové	veřejné	osvětlení	a	přívod	vodovodu	
pro	Sklaák.	Poslední	z	těch	nejdůležitěj-
ších	věcí	bych	zmínil	získání	vlajky	města	
Adamova	jako	nového	oficiálního	symbo-
lu	po	znaku	města,	který	jsme	získali	po	
schválení	 heraldickou	 komisí	 pří	 Posla-
necké	sněmovně	Parlamentu	ČR.
	 Kolega	místostarosta	dohlížel	na	mno-
ho	akcí	v	rámci	silnic	a	ostatních	komuni-
kací.	 Například	 na	 projekt	 opravy	 most-
ních	konstrukcí	na	náměstí	Práce	a	úpravou	
ploch	zastávky	MHD	u	internátu.	Pokraču-
je	projektování	rozšíření	komunikace	nad	

sokolovnou,	které	by	mělo	navázat	na	roz-
šíření	komunikace	pod	kostelem.	Na	opra-
vy	chodníků	monobloku	Komenského	na-
vázala	 letos	 oprava	 úseku	 chodníku	 nad	
hotelem.	Poslední	část	by	měla	být	oprave-
na	příští	rok.	Na	návrh	místostarosty	jsme	
se	 zastupiteli	 opětovně	 odložili	 několik	
mil.	 korun	 v	 rámci	 průběžného	 shro-
mažování	financí	pro	stavbu	parkovacího	
domu	Sadová.	Projekt	má	za	sebou	7	roků	
příprav,	 má	 všechna	 povolení,	 zřizují	 se	
distribuční	 sítě	 energií	 a	 začíná	 příprava	
výběrových	řízení.	Úzce	je	svázán	s	bu-
doucím	 záměrem	 stavby	 parkovacích	
ploch	 na	 Ptačině;	 vytěžená	 zemina	 bude	
umístěna	v	prostoru	této	další	stavby	a	tím	
ušetří	 městu	 na	 poplatcích	 za	 ukládání		
a	 dopravu,	 nebo	 zemina	 bude	 potřebná		
při	stavbě	budoucí.	Dokončuje	se	pomalu		
i	celý	etapový	projekt	opravy	starého	hřbi-
tova;	letos	to	byl	přístupový	chodník	a	nyní	
probíhají	 restaurátorské	 práce	 na	 vstupní	
části.		 Pokračování	na	str.	10

Starosta	města	Adamov	
Bc.	Roman	Pilát,	MBA	

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Foto: ph

Vážení spoluobčané, 
přejeme vám všem příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu vašich blízkých 
a do nového roku 2022 
pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Jiří Němec, 
místostarosta města AdamovFilip Mikeš 7 let
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	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Co	 nás	 velmi	 trápí	 a	 se	 zastupiteli		
o	tom	téměř	při	každé	příležitosti	mlu-
víme,	je	nedostatek	praktických	lékařů	
a	zubařů	(nejenom)	v	našem	městě.	Jako	
samospráva	nemáme	možnost	tento	stav	
ovlivnit	 a	 stát,	 jako	 garant	 zdravotní	
péče,	to	dle	našeho	názoru	nijak	systé-
mově	 neřeší;	 nijak	 nemotivuje	 lékaře		
k	působení	v	menších	městech.	Děkuji	
všem	lékařům,	kteří	v	Adamově	působí,	
za	jejich	obětavou	práci.
	 Plány	 do	 dalších	 let	 se	 budou	 opět		
významně	 odvíjet	 od	 ekonomické	 si-	
tuace.	Půjde	i	nadále	o	zajišování	ma-
ximálního	 množství	 prostředků	 pro	

akce	spojené	s	možnostmi	rozšíření	par-
kování.
	 Po	 celý	 následující	 rok	 nás	 čeká	 re-
konstrukce	železničního	koridoru	Brno	
-	 Blansko.	 Z	 pohledu	 Adamova	 jde		
o	 nový	 obousměrný	 tunýlek	 cesty	 na	
Ptačinu,	nové	nádraží,	zcela	nové	řešení	
zastávky	Adamov	před	A-centrem,	pro-
tihlukové	stěny	v	téměř	celé	délce	tratě.	
Za	sebe	mohu	říci,	že	změna	bude	ob-
rovská,	myslím,	že	plně	doceněna	bude	
až	 s	 odstupem	 několika	 let.	 Ještě	 před	
nedávnem	jsem	si	myslel,	že	obousměr-
ného	 tunýlku	 se	 hned	 tak	 nedočkáme,	
ale	 jednali	 jsme	 opakovaně,	 vytrvale		
a	nakonec	se	to	podařilo.	Velký	dík	pat-
ří	investorovi	za	korektní	jednání.

	 Na	mnoha	místech	budeme	pokračovat	
v	květinové	výzdobě,	osazování	veřejných	
zelených	ploch	stromy	či	okrasnými	keři	–	
především	 tam,	 kde	 to	 inženýrské	 sítě	
umožňují.	A	mnoho	dalšího,	nechte	se	pře-
kvapit.	Je	to	naše	práce	zastupitelů	občanů	
a	ti	nám	příští	rok	vystaví	vysvědčení.
	 Po	 uvolnění	 restrikcí	 koncem	 jara		
se	podařilo	obnovit	sportovní,	kulturní	
a	 spolkový	 život.	 Které	 akce	 z	 této		
oblasti	v	Adamově	Vás	nejvíc	zaujaly?
	 Odpovím	trochu	 jinak.	A	 to	velkým	
poděkováním	všem	spoluobčanům,	kte-
ří	 drží	 vše	 tak	 nějak	 ze	 všech	 sil	 nad	
vodou	a	pracují	pro	nás	ostatní	občany	
města	v	mnoha	oblastech	školství,	vol-
ného	 času,	 kultury,	 sportu	 a	 spolkové	

činnosti.	Dále	pak	organizátorům	akcí,	
kterým	vždy	rádi	za	město	Adamov	po-
můžeme.	 Podporu	 považuji	 dlouhodo-	
bě	za	naprostou	samozřejmost	v	našem	
městě.	Stejně	 tak	velmi	děkuji	 za	 spo-	
lupráci	 se	 společenstvími	 vlastníků		
v	oblasti	veřejné	zeleně.
	 Co	 říci	 na	 závěr:	 Letošní	 rok	 nebyl	
pro	nás	všechny	úplně	jednoduchý.	Dě-
kuji	všem	občanům	našeho	města,	kteří	
k	situaci	přistoupili	s	maximální	mírou	
vážnosti,	ohleduplnosti	a	zodpovědnos-
ti	vůči	všem	ostatním.
S	 DÍKY	 A	 S	 RESPEKTEM	 K	 VÁM	
VŠEM.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr	Hanáček

Blanenští	biatlonisté	vybojovali	medaile
na	Mistrovství	světa	 Ačkoliv	je	biatlon	zimní	sport,	biat-

lonisté	nezahálejí	ani	v	období	bez	sně-
hu.	Letní	biatlon	je	sport,	kdy	se	kom-	
binuje	 střelba	 a	 běh	 a	 je	 tedy	 ideální	
k	tréninku	a	vyladění	formy	na	zimu.	
	 Letos	v	říjnu	se	v	Jilemnici	konalo	
Mistrovství	světa	v	orientačním	biatlo-
nu,	 kdy	 se	 ke	 střelbě	 a	 běhu	 přidává	
ještě	mapování.	Jelikož	se	naši	dva	čle-
nové	 –	 Gabriela	 a	 Pavel	 Wohankovi,	
věnují	i	orientačnímu	běhu,	i	Blansko	
mělo	na	této	velké	soutěži	svá	želízka,	
a	to	v	kategorii	ženy	nad	35	a	muži	nad	
45	let.	Jak	se	ale	ukázalo,	nebyli	 tam	
jen	do	počtu.	Gábina	je	nejen	výborná	
mapařka,	 ale	 zároveň	 se	 jí	 poštěstilo		
i	bezchybně	zastřílet	 ležku	a	nepoka-	
zit	stojku.	A	stalo	se	nečekané	–	bylo	
z	 toho	 opravdové	 zlato	 ve	 sprintu!!!		
A	že	to	nebyla	náhoda,	dokázala	i	dru-
hý	den	kdy	získala	stříbro.	Ani	Pavel	
nezůstal	jen	pouhým	účastníkem	a	vy-
bojoval	ve	sprintu	báječné	stříbro.	
	 No	 řekněte,	 v	 kolika	 sportech	 má	
Blansko	 Mistra	 světa?	 Takové	 velké	
vítězství	je	velkou	motivací	pro	naše	
žactvo	a	dorost.	A	ani	oni	se	rozhodně	
neztratili.	V	rámci	Českého	poháru	si	
po	dlouhé	době	Blansko	odneslo	zla-
tou	 medaili	 –	 tu	 vybojoval	 Michal	
Dobrovský	v	kategorii	dorostenců	do	
19	let.	Martin	Kolář	ve	stejné	katego-
rii	získal	bronz	na	závodech	v	Bystři-

ci	pod	Hostýnem.	Michal	Dobrovský	
se	stává	pojmem	nejen	mezi	biatlonis-
ty,	ale	i	mezi	běžci.	I	přes	to,	že	mu	je	
teprve	17	let,	při	závodě	do	vrchu	na	
Hostýn	zvítězil	 nejen	v	kategorii	 ju-	
niorů,	ale	zvítězil	i	absolutně	ve	všech	
kategoriích	 (Martin	Kolář	doběhl	na	
18	místě).	
	 V	letošním	roce	se	náš	oddíl	rozrostl	

o	 několik	 nejmladších	 benjamínků.	
K	naší	velké	radosti	si	všichni	naši	svě-
řenci,	včetně	těch	nejmenších,	vybojo-
vali	 postup	 na	 Mistrovství	 republiky,	
kde	si	vydobyli	i	velké	množství	bodů		
a	navýšení	jejich	výkonnostních	tříd.	
	 V	současné	době	již	skončila	letní	
závodní	sezona.	Náš	dorost	je	v	sou-
těži	týmů	9.	a	žactvo	24.	Což	je	na	to,	

že	 jsme	malý	oddíl	a	naši	žáčci	 jsou	
takřka	 všichni	 začátečníci	 závodící	
první	rok,	velmi	slušné.	
	 Už	 od	 poloviny	 léta	 se	 biatlonový	
trénink	začíná	přeměňovat	z	běžeckého	
na	trénink	na	kolečkových	lyžích.	Dů-	
ležité	 je	mít	co	nejvíc	a	nejlíp	nalyžo-	
váno	než	přijde	opravdový	sníh	a	s	ním	
i	 první	 zimní	 závody.	 S	 tímto	 cílem		
proběhla	i	dvě	soustředění,	první	v	Le-
tohradě	a	druhé	v	Novém	Městě	na	Mo-
ravě,	kdy	se	krom	kolečkových	lyží	tré-
novala	hlavně	 střelba.	Obojí	 závodiště	
mají	 opravdu	 těžký	 profil	 a	 zejména	
sjezdy	jsou	noční	můrou	nejen	začáteč-
níků.	Soustředění	ale	byla	velmi	úspěš-
ná,	 a	 pokroky	 byly	 téměř	 hmatatelné,	
nebo	 i	 naši	 nejmladší	 žáčci	 nakonec	
dokázali	sjet	i	velice	těžké	sjezdy.	
	 Namotivováni	 světovými	 úspěchy	
Gábiny	a	Pavla	všichni	trénujeme,	co	
se	dá.	Těšíme	se	na	nadcházející	zim-
ní	sezónu	a	doufáme,	že	bude	bohatá	
na	 sníh	 a	 že	 na	 rozdíl	 od	 předchozí	
zimy	nám	koronavirus	umožní	na	zá-
vodech	plně	využít	to,	na	co	jsme	na-
trénovali.
	 Pokud	chcete	posílit	náš	tým	vaším	
šikovným	 dítětem,	 tak	 pořád	 by	 se	
nám	několik	dětí	ve	věku	9–12	let	do	
party	ještě	vešlo.

Text:	Petr	Kolář
Foto:	archiv	Gabriely	Wohankové

MS orientační biatlon Jilemnice 2021 – na stupních vítězů Gabriela Wohanková
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Úspěšný	triatlonista	Filip	Tlamka	žije	v	Boskovicích

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2022 

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2022 pevné zdraví,

hodně štěstí, spokojenosti 
a rodinné pohody

přejeme všem občanům 
a čtenářům Listů regionů.

Obec Kořenec
Miroslav Zemánek, 

starosta
Dana Vondálová, 

místostarostka

pf 2022

 Devatenáctiletého studenta Filipa Tlamku z Boskovic ve sportovním světě 
znají. Už delší dobu jsem sledovala Filipovy úspěchy, a proto jsem ho požáda-
la o rozhovor pro naše čtenáře.

	 Filipe,	 můžeš	 se	 našim	 čtenářům	
prosím	představit?
	 Jmenuji	se	Filip	Tlamka	a	pocházím	
z	Boskovic.	Po	maturitě	na	Sportovním	
Gymnáziu	Ludvíka	Daňka	v	Brně	stu-
duji	 nyní	 první	 semestr	 na	 Mendelově	
univerzitě	v	Brně.	Jsem	členem	brněn-
ského	triatlonového	KONRAD	TOOLS	
TEAMU	a	také	reprezentant	ČR	do	23	
let.	Trénuji	s	těmi	nejlepšími	triatlonisty	
z	 ČR,	 nyní	 pod	 vedením	 olympionika	
z	LOH	v	Londýně	Jana	Čelůstky.
	 Od	kolika	let	se	věnuješ	sportu	a	s	ja-
kým	sportem	jsi	začínal?
	 Sport	 byl	 vždy	 nedílnou	 součástí	
mého	 života.	 Věnuji	 se	 mu	 od	 útlého	
dětství,	přes	hokej	a	fotbal	 jsem	dlou-
hou	 dobu	 zůstal	 u	 plavání.	 Zde	 jsem	
v	 žákovských	 kategoriích	 závodil	 za	
SVČ	Boskovice	(dříve	Minerva	Bosko-
vice),	účastnil	jsem	se	krajských	přebo-
rů	 i	 Mistrovství	 republiky.	 Po	 několi-	
ka	letech	dřiny	jsem	se	ale	rozhodl	za-	
čít	věnovat	 triatlonu.	Plavecký	 trénink	
jsem	totiž	doplňoval	kondičním	během,	
a	 tak	 jsem	 ke	 skloubení	 tří	 disciplín		
triatlonu	neměl	daleko.	Nyní	se	triatlo-

nu	věnuji	přes	4	roky	a	mám	za	sebou		
i	závody	světového	formátu.
	 Která	z	disciplín	triatlonu	(plavání,	jíz-
da	na	kole,	běh)	je	ti	nejbližší?
	 Mohlo	by	se	zdát,	že	bývalému	plavci	
bude	stále	nejbližší	plavání.	U	mě	se	to	
ale	hodně	střídá	–	vliv	na	to	má	spoustu	
věcí,	třeba	i	roční	období.	V	létě	nejradě-
ji	jezdím	na	kole,	za	poslední	dva	roky	
jsem	zaznamenal	velký	posun	ve	výkon-
nosti,	i	to	je	pro	mě	motivace	do	dalšího	
cyklistického	 tréninku.	 Přes	 zimu	 při-
chází	objemová	část	přípravy,	6x	týdně	
trénink	v	bazénu,	navíc	se	skvělou	 tré-
ninkovou	partou	má	také	něco	do	sebe.	
Běh	si	zase	užívám	nejvíce	v	přírodě	jak	
u	nás	v	Boskovicích,	tak	i	na	všech	sou-
středěních,	kde	rád	objevuji	nová	místa.	
Triatlon	mě	baví	jako	celek,	k	tréninku	je	
potřeba	 přistupovat	 komplexně,	 proto	
nerad	upřednostňuji	jednu	z	disciplín.
	 Kde	všude	jsi	závodil?	
	 Během	sezóny	hodně	cestuji	po	zá-
vodech,	 a	 už	 sám,	 s	 rodinou,	 nebo	
s	reprezentací.	Střídám	závody	u	nás		
a	v	zahraničí,	nyní	ale	upřednostňuji	
mezinárodní	 závody,	 kde	 nasbírám	

více	 zkušeností	 k	 dalšímu	 posunu.		
I	přesto	jsem	si	dokázal	v	Karlových	
Varech	udržet	český	mistrovský	titul	
v	 kategorii	 a	 v	 celkovém	 hodnocení	
Českého	 poháru	 beru	 v	 juniorech	
první	příčku.		Letos	jsem	také	závodil	
v	7	evropských	zemích.	Na	ME	v	ra-
kouském	Kitzbühelu	se	mi	moc	neda-
řilo,	obsadil	jsem	35.	místo.	Tím	jsem	
si	však	vybral	smůlu	na	zbytek	sezó-
ny	a	dále	 sbíral	 úspěchy.	4x	 jsem	se	
vlezl	 do	TOP10	 na	 závodech	 Evrop-
ského	poháru	juniorů,	na	začátku	lis-

stojí	 mnoho	 hodin	 dřiny	 a	 odříkání		
ve	vodě,	na	kole,	při	běhu,	v	posilov-
ně…	Nejvíce	si	cením	první	medaile	
v	absolutním	pořadí	z	MČR	ve	sprint	
triatlonu	 letos	 v	 Brně.	 Závodil	 jsem	
zde	 i	 proti	 svému	 trenérovi	Honzovi	
Čelůstkovi,	jeho	jsem	však	ještě	pora-
zit	nedokázal.	Na	mezinárodních	zá-
vodech	 jsem	 na	 stupně	 vítězů	 ještě	
nedosáhl,	 přesto	 si	 vážím	 každého	
umístění	do	10.	místa,	protože	o	me-
daile	se	v	každém	závodě	pere	i	přes	
70	dalších	soupeřů.	

topadu	 jsem	 závodil	 na	 Mistrovství	
světa	juniorů	v	portugalské	Quarteiře,	
kde	jsem	obsadil	11.	příčku	ve	velmi	
kvalitní	konkurenci.	V	celkovém	hod-
nocení	 Evropského	 poháru	 juniorů	
jsem	 skončil	 na	 8.	 místě,	 s	 výsledky	
celého	českého	 týmu	patříme	mezi	3	
nejlepší	národní	výběry	v	Evropě.	Tím	
se	nám	podařilo	potvrdit,	že	s	českým	
národním	 týmem	 to	 soupeři	 dalších	
evropských	zemí	nebudou	mít	v	příš-
tích	letech	tak	jednoduché.
	 Které	medaile	si	nejvíc	ceníš?
	 Každé	pódiové	umístění	beru	jako	
odměnu	 za	 dobře	 odvedenou	 práci	
jak	při	tréninku,	tak	v	závodě	samot-
ném.	Za	každým	takovým	výsledkem	

	 Filipe,	stala	se	Ti	na	závodech	nějaká	
příhoda,	kterou	bys	rád	našim	čtenářům	
přiblížil?
	 S	 tolik	 cestováním	 a	 skvělou	 skupi-
nou	 týmových	 kolegů	 je	 každý	 závod	
poznamenám	 nějakou	 příhodou.	 Tou	
poslední	 je	 zrušený	 let	 z	 Lisabonu	 do	
Fara	 při	 cestě	 na	 Mistrovství	 světa		
v	Portugalsku.	Let	z	Prahy	do	Lisabonu	
proběhl	v	pořádku,	z	Prahy	jsme	odléta-
li	o	půl	sedmé	večer,	na	příjezd	na	hotel	
do	 Quarteiry	 jsme	 se	 těšili	 v	 cca	 1:30	
ráno	dalšího	dne.	V	Lisabonu	jsme	pře-
stupovali	do	menšího	letadla	a	už	pod-	
le	 pohledu	 letušek	 jsme	 tušili,	 že	něco	
nebude	 dobře.	 20	 min	 po	 plánovaném	

Pokračování	na	str.	14

Filip Tlamka Foto: Tomáš Srnský

MČR 2021 Karlovy Vary Foto: archiv F. Tlamky
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PRODÁM
 Prodám novou nepoužitou, rychlovarnou 
konvici 1,7 l. Design – nerezová ocel, měděné 
prvky. Cena 1.290 Kč, nevhodný dar, v záru-
ce. Tel.: 725 015 072.
 Levně prodám učebnice matematiky pro 
SŠ OA, SPŠ, SZŠ, včetně sbírek, některé i da-
ruji. Tel.: 721 319 572.
 Prodám sbírky z MAT-k maturitě a pro 
přípravu na vysoké školy, vhodné i pro učite-
le. Tel.: 721 319 572.
 Prodám domácí pekárnu SILVER CREST 
za poloviční cenu 750 Kč, nevyužitá. 
Tel.: 721 319 572.
 Prodám 4 ks pneu - letní (Barum) 175/65 
R14 82T i s ráfky. Stav dobrý, cena 3.000 Kč, 
tel.: 777 092 516.
 Prodám rohové akvárium. Délka 90 cm, 
roh je 65x65 cm. Výška 33 cm. Popřípadě 
filtr, topítko, teploměr a další techniku po-
třebnou k jeho provozu. Cena 350 Kč, ostatní 
dohodou. Tel.: 605 076 400.
 Prodám RO - reversní osmózu, na úpravu 
vody. Používal jsem ji pro úpravu vody pro 
akvarijní rybičky, se kterými ale končím a již  

VZPOMÍNKA
V	životě	jsou	chvíle,	

se	kterými	se	člověk	nikdy	nesmíří…
Dne	24.	prosince	2021	vzpomeneme	25.	výročí	úmrtí	

pana	FRANTIŠKA SOBOTKY z	Blanska.	

S	láskou	a	úctou	vzpomínají	manželka	
a	dcery	s	rodinami.

VZPOMÍNKA
„Očím	jsi	odešel,	v	srdci	jsi	zůstal“

Dne	24.	prosince	2021	vzpomeneme	10.	smutné	výročí,	
kdy	nás	opustil	náš	manžel,	tatínek	a	dědeček

pan	JOSEF HYNŠT	z	Blanska.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	manželka	Ludmila,	
syn	Petr	a	dcera	Iveta	s	rodinou.

ji nepotřebuji. RO je nejvyšší třídy, s 5 l zá-
sobníkem vody, čerpadlem a automatikou. 
Nedávno měněné náplně. Cena 3.990 Kč. 
Tel.: 605 076 400.
 Prodám kombinovaný kuchyňský sporák 
(plyn + el. trouba) stáří 4 roky, málo používa-
ný, cena dohodou. Tel.: 607 972 814.

KOUPÍM 
 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky pro-
sím na e-mail: stavebnipozemekokresblan-
sko@seznam.cz
 Koupím předválečný motocykl v jakém- 
koli stavu. Vhodný k renovaci, popřípadě díly 
na tento motocykl. Děkuji za nabídku. 
Tel: 722 491 746.
 Koupím mince, bankovky a staré pohled- 
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakou- 
koliv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 
550, 555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500 
OHC, Simson, díly /motor/. Stav nerozhoduje. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.

NABÍZÍM
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel.: 604 550 828.
 Nabízím zdarma zavařovací sklenice 
OMNIA-různé velikosti. Tel.: 721 319 572.
 Zdarma skripta na FF MU Brno pro obory 
čeština, němčina. Tel.: 721 319 572.
 Senioři se rádi seznámí s opuštěnými 
seniory. Nabízíme nezištné přátelství, pomoc 
a případně i bydlení. Tel.: 732 224 309.

HLEDÁM 
 Hledám skromný podnájem u dobrých 
lidí. Jsem nekuřák, 68 let. Pokud možno Kun-
štátsko, Olešnicko. Tel.: 776 518 497.

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
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Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006
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Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006

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

Satelitní karta 
od 125,- Kč
Novasporty 
a Eurosporty do Vaší TV
Televize přes 
internet od 80,- Kč

Tel.: 778 880 006

LEVNĚJŠÍ 
TELEVIZE

MÁTE DOMA 
STAROU ŽIDLI, 
TABURET, STŮL, STAROU 

LAMPU BEZ STÍNIDLA?
DEJTE JIM JEŠTĚ ŠANCI.
Opravím dřevo, počalouním, pošiju.

Provedu kvalitně, 
rychle za přívětivou cenu.
Tel.: 731 259 843

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

www.msrenova.cz
tel. 604 150 378

Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, 
lakování skla, lišty, zámky, kliky
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HLEDÁM CHATU 
(VODA, EL.), PŘÍP. 

ZAHRADU S CHATOU/
CHALUPOU, 
NABÍDNĚTE. 

TEL.: 606 022 012

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758

VYKUPUJEME 
kůrovcovou kulatinu 

i surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

¤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.

¤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.
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Lhota Rapotina 22, mobil: 606 303 776
stanek.chlazeni@seznam.cz, www.chlazeni-stanek.cz

PF 2022Děkujeme našim zákazníkům 
za důvěru a přejeme 

šťastné a veselé vánoční svátky.

Přejeme Vám vše, 
co se špatně balí, 

to jest klid, pohodu 
a hlavně hodně zdraví.

Jaroslav Zoubek, starosta
Miroslava Holasová, místostarostka

Pf 2022

Děkujeme za důvěru,
kterou jste nám 
projevovali v tomto roce 
a do nového roku 2022 
Vám srdečně přejeme 
mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

RNDr. Dan Štěpánský
jednatel

ROZHOVOR	S	JARMILOU	JUROVOU	NA	TÉMA:	

Je	pes	dobrý	vánoční	dárek?	

K ZAKOUPENÍ MÁME STÁLE KNIHY 
VYŘAZENÉ Z MUZEJNÍ KNIHOVNY
Nabízené svazky 
si můžete vybrat 
nejen ze seznamu, 
ale také přímo 
v muzejní knihovně 
v Blansku.
Cena jednoho svazku je 10 Kč.
Více na www.muzeum-blanenska.cz

	 Blíží	 se	 nám	 Vánoce	 a	 tak	 jsem	 se	
opět	vydala	s	Endym	Sušenkou	do	bla-
nenského	psího	útulku.	S	paní	Jarmilou	
Jurovou	(vedoucí	provozu)	si	vždy	ráda	
popovídám,	kynologie	se	stala	pro	mne	
jako	 majitele	 psa	 poměrně	 zajímavou,	
leč	 někdy	 neprobádanou	 oblastí	 a	 po-	
řád	se	učím	a	vzdělávám.	Témat	je	hod-
ně	a	tak	se	milí	čtenáři	můžete	tentokrát	

místo	 pejska	 k	 adopci	 těšit	 na	 krátké	
povídání.	
	 Dnešní	 téma	 je	 tedy	 –	 Je	 pes	 dobrý	
vánoční	dárek?
	 Pes,	kočička	nebo	jakékoliv	jiné	zví-
řátko	není	dobrý	vánoční	dárek,	pokud	
se	na	něm	nedomluví	celá	rodina	dlouho	
dopředu.	 	Nejčastěji	chtějí	pod	strome-
ček	 pejska	 děti,	 stačí	 otevřít	 atlas	 psů	
anebo	 internetové	 stránky,	 inzerátů	 na	
všechna	možná	plemena	psů	jsou	stovky.	
Jenže	 vše	 má	 svoje	 velké	 „ale“,	 péče		
o	štěňátko	je	náročná	–	krmení,	venčení,	
časem	učení	čistotě	a	 to	pořád	a	pořád	
dokola	po	dobu	několika	měsíců.	Pejsek	
není	na	baterky,	které	se	vytáhnou	a	on	
se	vypne.	Většina	starostí	o	nového	čtyř-
nohého	 přítele	 zůstává	 na	 rodičích,	 na	
druhou	 stranu	 uvážená	 koupě	 štěňátka	
nebo	dospělého	pejska	rozvíjí	v	dětech	
pocit	odpovědnosti	a	lásku	k	němé	tváři.	
Věk	dětí	také	hraje	roli,	musíme	zvážit		
i	 fyzickou	a	psychickou	stránku	našich	
ratolestí	a	plánovaného	psího	přítele.	
	 Mluvíte	 o	 dětech	 –	 a	 co	 pejsek	 pod	
stromeček	pro	seniora?
	 Ano,	 i	 s	 tím	 se	 často	 setkávám,	 že	
někdo	 chce	 pejska	 pro	 babičku	 nebo		
dědečka.	 Osobně	 si	 myslím,	 že	 i	 zde		
se	 musí	 získat	 souhlas	 obdarovaného		

a	 hlavně	 zjistit	 jakého	 psa	 by	 senior	
chtěl.	Překvapit	někoho	kdo	bydlí	v	by-	
tě	 třeba	 s	bernardýnem,	by	asi	nebylo	
dobré.	 Mít	 někoho,	 kdo	 vás	 miluje	 a		
je	vám	kolik	 je,	 je	prostě	skvělé	a	pro	
seniory	 to	 platí	 dvojnásob.	 S	 pejskem	
mají	režim,	musejí	se	o	něj	starat,	jít	na	
vycházku.	V	tomto	případě	snad	jediné	
co	bych	ráda	doporučila,	je,	se	dopředu	
domluvit	s	rodinou,	kdo	se	bude	o	zví-
řátko	starat	v	případě,	že	už	by	to	senior	
nezvládal	 nebo	 šel	 na	 operaci	 do	 ne-
mocnice,	lázní	atd.
	 Kdy	 je	 tedy	 nejlepší	 pořídit	 psího	
přítele?
	 Na	to	se	těžko	odpovídá,	řekla	bych,	
že	kdykoliv	pokud	ho	chce	celá	rodina.	
Často	slýchám	v	útulku,	psa	si	pořídím,	
až	budu	v	důchodě,	každý	věk	má	svoje	
pro	a	proti,	já	jsem	ráda	za	to,	že	máme	
doma	psy	už	čtvrt	století.	Smutné	jsou	
jejich	odchody	–	a	našich	naháčů	nebo	
v	práci	–	útulkáčků,	čím	jsem	starší,	tím	
hůře	to	nesu.	Možná	je	to	i	tím,	jak	roky	
přibývají,	 že	 si	 více	 uvědomuji	 svoji	
smrtelnost.	 Čas	 a	 láska	 se	 sice	 nedá	
koupit,	ale	pokud	si	pořídíte	psa,	získáte	
lásku	na	několik	let	a	čas	pro	svoje	my-
šlenky	při	toulkách	přírodou.			
	 Po	dlouhém	povídání	jsem	si	opět	po-

tvrdila,	že	Endy	Sušenka	sice	nebyl	dá-
rek	pod	stromeček,	ale	zato	se	stal	vel-
kým	darem	pro	celou	naši	rodinu.	Na	ten	
den,	 kdy	 jsme	 si	 Endyho	 s	 dcerou	 do-
vezly	 domů,	 nikdy	 nezapomenu.	 Endy	
tam	na	nás	prostě	čekal,	a	koukal	na	nás	
tak	 dlouho,	 než	 jsme	 s	 ním	 odešly…		
Večer	 už	 s	 námi	 vykoupaný,	 ostříha-	
ný	a	 s	plným	bříškem	spal	v	posteli…	
Věci	se	prostě	někdy	dějí	bez	našeho	při-
činění…	
	 Paní	 Jurová,	 děkuji	 za	 zajímavý	
rozhovor	a	přeji	hezké	adventní	dny	
Vám,	i	„útuláčkům	v	Blansku“.	
	 Tímto	 se	 loučím	 krásným	 citátem,	
který	má	ve	svém	logu	právě	útulek	měs-
ta	Blansko	„Pes	je	jediným	stvořením	na	
světě	které	vás	miluje	víc	než	sebe“.		

Renata	Kuncová	Polická
Foto:	Radek	Opatřil

„Jack“ stále čeká v blanenském útulku 
na svého páníčka

Štěňátka jsou v útulku velmi výjimečně
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Úspěšný	triatlonista	Filip	Tlamka	žije	v	Boskovicích
Pokračování	ze	str.	11
odletu	 jsme	 stále	 stáli	 na	 místě,	 když	
letadlem	 proběhl	 pracovník	 letiště		
v	oranžové	vestě,	z	kabiny	vylezl	pilot		
a	 něco	 řešili	 u	 vchodu	 do	 letadla.	 Po	
chvíli	nám	bylo	oznámeno,	že	let	je	zru-
šen.	To	je	to	poslední,	co	chcete	o	půl-
noci	 na	 letišti	 v	 Lisabonu	 slyšet.	 Dal-	
ší	hodinu	jsme	čekali	u	pásů	na	kufry		

a	 jelikož	 jsme	cestovali	 s	koly,	museli	
jsme	čekat	i	na	ně	u	přepážky	pro	nad-	
rozměrná	zavazadla.	
	 Mezitím	 letecká	 společnost	 zařídila	
autobus,	do	kterého	se	rychle	nahrnuli	
ostatní	cestující.	Česká	výprava	o	7	li-
dech,	se	7	kufry	a	7	koly	přišla	k	plné-
mu	autobusu	jako	poslední	a	zde	nastal	
problém.	Jak	uložit	naše	zavazadla	do	

už	tak	plného	kufru	autobusu.	Pracov-
níci	letecké	společnosti	nebyli	nejvstříc-
nější	 a	 pouze	 řekli,	 že	 budeme	 muset	
počkat	do	odpoledne	na	další	let.	Řidič	
autobusu	 se	 ale	 snažil,	 jak	 mohl,	 celý	
kufr	 přeskládal,	 a	 nakonec	 se	 mu	
všechna	 zavazadla	 podařilo	 do	 kufru	
po	20	minutách	naskládat.	Cesta,	která	
měla	letadlem	trvat	necelých	40	min,	se	

tak	proměnila	v	4	hodinovou	jízdu	au-
tobusem.	Nakonec	nás	řidič	odvezl	ne-
jen	do	Fara	na	letiště,	ale	i	před	hotel	do	
Quarteiry,	 kam	 jsme,	 po	 15	 h	 cesty,	
dorazili	v	půl	páté	ráno.	
	 Filipe,	děkuji	Ti	za	rozhovor	a	přeji	
Ti	hodně	úspěchů	a	už	na	poli	spor-
tovním,	studijním	nebo	v	životě.

Renata	Kuncová	Polická

PF 2022

Dûkujeme na‰im klientÛm 
a partnerÛm za spolupráci 
v uplynulém období a pfiejeme 
veselé vánoce a v‰e nejlep‰í 
do nového roku. T˘m Realitní kanceláfie Artoss

ROZVOZ JÍDEL
objednávky přijímáme
od 9:30 hodin

 516 453 977

PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

HLEDÁME: KUCHAŘE-MINUTKÁŘE a VÝPOMOC ZA BAR

V NABÍDCE 
DENNÍ MENU 11:00–14:00 h
 PIZZA (i bezlepková)
	 TĚSTOVINY
	 POKRMY Z KUŘECÍHO
 VEPŘOVÉHO I HOVĚZÍHO
	 SALÁTY
	 DEZERTY

DĚKUJEME  NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM ZA  PŘÍZEŇ 
V LETOŠNÍM  ROCE A  TĚŠÍME 
SE NA VÁS  V  ROCE  2022

MTB	Pohár	Drahanské	vrchoviny	slavil	jubileum!
	 Regionální	 seriál	 závodů	 horských	
kol	–	Pohár	Drahanské	vrchoviny,	který	
je	 od	 svého	 počátku	 zaměřen	 přede-
vším	 na	 mladé	 terénní	 cyklisty	 z	 řad	
dětí	a	mládeže	-	oslavil	v	letošním	roce	
významné	 jubileum:	 dvacáté	 výročí	
svého	trvání!
	 Na	začátku	roku	2002	se	z	iniciativy	
tehdejšího	starosty	obce	Okrouhlá,	Ing.	
Aloise	Hložka	dohodlo	šest	vrcholných	
zástupců	 obcí	 Drahanské	 vrchoviny	
(Okrouhlá,	Benešov,	Kořenec,	Žárná,	
Suchý	 a	 Velenov)	 na	 pořádání	 seriálu	
závodu	horských	kol,	se	zaměřením	na	
objevování	talentů	především	z	řad	dětí	
a	mládeže	v	cyklistické	disciplíně	hor-
ských	 kol,	 která	 na	 přelomu	 tisíciletí	
zažívala	pozoruhodný	 rozmach.	První	
závod	 premiérového	 ročníku	 pohosti-	
la	 8.	 června	 2002	 právě	 obec	 Okrou-	
hlá	a	z	původních	šesti	pořadatelských	
obcí	se	seriál	postupem	času	rozprostřel	
do	 celkem	 šestnácti(!)	 pořadatelských	
obcí	a	měst	na	území	čtyř	krajů:	Jiho-
moravského,	 Olomouckého,	 Pardubic-
kého	a	Kraje	Vysočina.	V	současnosti	
je	 součástí	 této,	 dnes	 už	 na	 Moravě		
kultovní	 MTB	 série,	 zpravidla	 11	 zá-	
vodů,	 přičemž	 hrdými	 pořadateli	 jsou		
i	 centra	 našeho	 regionu	 –	 Boskovice		
a	Blansko.
	 V	sobotu,	6.	 listopadu	2021	pro-	
běhl	 v	 kulturním	 domě	 obce	 Suchý	
slavnostní	Večer	vítězů	MTB	Poháru	
Drahanské	vrchoviny	2021	a	při	této	
příležitosti	se	nejen	slavilo	jubileum,	

ale	vzpomínalo	se	i	na	začátky	těchto	
závodů,	 které	 čítají	 už	 dvě	 desítky		
let	 své	 existence.	 Milými	 gratulanty		
a	VIP	hosty	byli	(mimo	jiných)	i	věrní	
příznivci	 této	 určitě	 Bohu-libé	 akce	
pro	děti:	senátorka		Ing.	Jaromíra	Vít-
ková,	 která	 je	 už	 po	 několik	 roků		
patronkou	seriálu	a	reprezentační	tre-
nér	Viktor	Zapletal,	který	na	 letních	
Olympijských	hrách	v	r.	2012	v	Lon-
dýně	přivedl	svého	svěřence,	Jarosla-

va	Kulhavého	ke	zisku	titulu	olympij-
ského	 vítěze	 závodu	 horských	 kol	
v	kategorii	muži	ELITE.	Na	slavnost-
ním	večeru	nemohl	samozřejmě	chy-
bět	ani	host	z	nejvýznamnějších:	za-
kladatel	 seriálu	 Ing.	 Alois	 Hložek,	
který	 pro	 letošní	 rok	 svým	 jménem	
věnoval	 poháry	 třem	 nejlepším	 šta-	
fetovým	týmům,	které	osobně,	v	rám-
ci	slavnostního	večera,	cennými	 tro-
fejemi	dekoroval!

	 Cíl,	 který	 si	 zakladatelé	 soutěže	
před	dvaceti	lety	vytkli	–	tj.	objevovat	
cyklistické	talenty	–	se	v	průběhu	let	
trvání	 seriálu	 určitě	 daří	 naplňovat.	
Vždy	 dříve	 jména	 jako:	 Radim	 Ko-
vář,	Nikola	Hlubinková,	Adam	Seka-
nina,	Adéla	Šafářová,	Tomáš	Tlamka	
„Contador“	nebo	v	současnosti	–	ses-
try	Eliška	a	Anna	Hanákovy	či	sestry	
Lucie	 a	 Amálie	 Gottwaldovy	 spolu	
s	Justýnou	Novotnou,	jsou	v	mládež-
nické	 cyklistice	 pojmy	 i	 díky	 tomu,		
že	se	vyučili	bikerskému	kumštu	prá-
vě	 na	 MTB	 „Vrchovině“!	 A	 protože		
se	 Pohár	 Drahanské	 vrchoviny	 ješ-	
tě	 zdaleka	 nechystá	 „do	 penze“,	 dá		
se	 předpokládat,	 že	 k	 výše	 jmeno-	
vaným,	přibudou	v	nejbližší	budouc-
nosti	 i	další	 jména	skvělých	mládež-
nických	 bikerů	 a	 bikerek,	 jenž	 svo-	
je	 první	 cyklistické	 krůčky	 a	 kroky	
zažijí	právě	na	závodech	Poháru	Dra-
hanské	 vrchoviny!	 A	 skutečnost,	 že	
na	 tratích	 Poháru	 Drahanské	 vrcho-	
viny	 se	v	 r.	 2009	a	2011	 (Okrouhlá)		
a	2013	(Boskovice)	uskutečnili	i	zvo-
dy	 Českého	 poháru	 horských	 kol,		
též	svědčí	o	vysoké	prestiži	a	uznání	
tohoto	 seriálu	 jak	 na	 národní,	 tak		
i	 na	 mezinárodní	 úrovni!	 Seriálu,		
který	svojí	historií	 i	 současností	pat-	
ří	 bezesporu	 ke	 skutečným	 uniká-	
tům!
	 www.pohardrahanskevrchoviny.cz	

Text:	Ing.	Petr	Koudelka
Foto:	Karel	Všetula	z	týmu	Moravec	Benešov

Mistři ČR v disciplíně MTB XCE – MČR 2016 - Bedřichov, odchovanci Pohá-
ru Drahanské vrchoviny. Dominik Prudek, Adéla Šafářová a Tomáš Tlamka 
„Contador“
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Basketbalisté	BBK	Blansko:	tři	výhry,	tři	prohry

COOP	pomohl	postiženým	tornádem	

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. 12. 2021.

cena od

209,-

vánoční řezané stromky

Úprava kmene a zabalení v ceně

cena od

349,-
Jedle Nordmann
řezaná
Výška: 100–250 cm

Stojan na stromek
Plastový
∅ stojánku: 31 cm
∅ kmene až: 6,5 cm
Cena: 189,-

499,-
Interiérový nátěr
s vynikající kryvostí
a velmi vysokou bělostí
min. 89% BaSO4
Vydatnost 1 kg: 
8–12 m2

Balení: 15 kg + 15 kg
zdarma
Cena za 1 kg: 16,63

Bella malířský nátěr

15 kg

Výkon: 2 kW
Prostor vytápění: 20 m3

Termostat: 0–85 °C
Proud vzduchu: 
197 m3/hod.

899,-
Stavební topidlo 
2 kW

Bruska úhlová
GA5030R

Příkon: 720 W
Kotouč: 125 mm
Otáčky: 11 000/min. 
Hmotnost: 1,8 kg

1290,-

Baum Fix Aqua
∅ stojánku: 34 cm
∅ kmene až: 12 cm
Cena: 990,-

Prohlédněte si
prosincový leták na unihobby.cz

DÁREK při nákupu nad 1 499 Kč
*Týká se jen nákupů v prodejnách. 

K nákupu poskytujeme jeden DÁREK a to 

od 2. 12. do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání

zásob, platí pro držitele zákaznických karet. 

Více Vám rádi sdělíme na hlavních informacích.

od 2. 1. do 14. 1. 2022

Aktuální nabídka platí od 2. 12. do 31. 12. 2021

nebo do vyčerpání zásob. 12/2021

Vážení zákazníci,

přejeme Vám 

krásné Vánoce

a úspěšný celý rok 
2022!

Vaše UNI HOBBY

        

Vánoční miska
a truhlík
∅ květináče: 23 a 27 cm

UniHobby Inzerce 12_01 Listy regionu 194x128 u312.qxp  24.11.21  12:58  Stránka 1

	 Poloviční	úspěšnost	zaznamenali	o	ví-
kendu	13.–14.	listopadu	basketbalisté	klu-
bu	BBK	Blansko.	Tým	chlapců	kategorie	
U17	se	nejprve	dvakrát	utkal	s	Přerovem,	
který	v	soutěži	ještě	nezaváhal.	O	to	větší	
je	škoda,	že	první	utkání,	které	se	rozho-
dovalo	až	v	prodloužení,	nedokázalo	pře-
rovskou	sérii	osmi	výher	ukončit.	Také	
druhý	zápas	byl	vyrovnaný,	ale	i	ten	na-
konec	vyhrál	hostující	tým.
BBK Blansko: TBS Přerov 63:66. 
Body:	Růžička	12,	Ježek	11,	Tyleček	10,	
Moll	 6,	Kraváček	6,	Sedlák	6,	Formá-	
nek	5,	Zouhar	3,	Musil	2,	Matuška	2
BBK Blansko: TBS Přerov 47:57. 
Body:		Tyleček	13,	Ježek	8,	Formánek	8,	
Koupý	8,	Růžička	6,	Musil	2,	Sedlák	1,	
Zouhar	1
	 V	 rámci	 nabitého	 víkendu	 pak	 přijel	
do	Blanska	další	papírově	silnější	soupeř,	

Tým BBK Blansko U17

	 Tornádo,	které	v	letošním	roce	postih-
lo	jižní	Moravu,	se	dotklo	nejen	obchodů	
ale	 i	 několika	 zaměstnanců	 družstev	
COOP.	 Zatímco	 škody	 na	 obchodech	
byly	 spíše	 menšího	 charakteru	 a	 jejich	
chod	se	podařilo	velmi	 rychle	obnovit,	
škody	na	majetku	členů	a	zaměstnanců	
byly	 rozsáhlejší.	 Domy	 zaměstnanců	
COOPu	se	totiž	často	nacházely	v	přímé	

trase	tornáda,	nejčastěji	v	obcích	Hrušky	
a	Moravská	Nová	Ves.	Ničivý	živel	de-
moloval	auta,	střechy,	okna,	dveře	a		za-
hrady.	V	některých	případech	došlo	bo-
hužel	i	ke	zraněním.	
	 Členové	družstev	i	jednotlivá	druž-
stva	 na	 situaci	 zareagovali	 rozsáhlou	
sbírkou,	v	rámci	které	se	podařilo	vy-
brat	1	173	000	korun.	Další	prostřed-

ky,	nebo	materiální	pomoc	pak	přímo	
po	tragédii	darovala	družstva,	působí-
cí		v	daném	regionu.
	 Vybraná	částka	byla	rozdělena	mezi	
deset	zaměstnanců,	kteří	byli	tornádem	
postiženi	nejvíce.		
	 „Družstevnictví	je	založeno	na	vzá-
jemné	pomoci	a	 solidaritě	 a	 zisk	není	
jediným	cílem	našeho	podnikání.	Jsem	

rád,	že	mezi	našimi	družstvy	i	členy	se	
zvedla	taková	vlna	solidarity,	která	po-
máhá	 našim	 zaměstnancům	 i	 jejich		
rodinách	 se	 vypořádat	 s	 důsledky	 ne-	
čekané	přírodní	katastrofy,“	komentuje	
výsledek	sbírky	Pavel	Březina,	předse-
da	představenstva	skupiny	COOP.				

Text:	Mgr.	Ivo	Čižmár

tentokrát	ze	Svitav.	První	zápas	byl	až	na	
koncovku	vyrovnaný,	ale	třetí	víkendová	
prohra	byla	na	světě.	Do	druhého	utkání	
vstoupili	domácí	 s	kvalitní	obranou	do-	
plněnou	 rychlými	 protiútoky,	 a	 když	 se		
vyfauloval	 nejlepší	 hráč	 soupeře,	 měli	
usnadněnou	cestu	k	vítězství.
BBK Blansko: Basketbal TJ Svita- 
vy 53:71. 
Body:	Tyleček	12,	Růžička	9,	Kravá-	
ček	8,	Moll	8,	Formánek	7,	Sedlák	4,	Je-
žek	2,	Zouhar	2,	Musil	1
BBK Blansko: Basketbal TJ Svita- 
vy 71:64. 
Body:	Tyleček	13,	Sedlák	10,	Kraváček	
9,	Ježek	9,	Růžička	8,	Musil	6,	Moll	5,	
Koupý	5,	Formánek	5,	Matuška	1
	 Tým	do	12	let	odjel	ke	dvěma	zápasům	
do	Babic	nad	Svitavou.	Nejprve	je	čekali	
domácí	Kohouti,	kteří	drželi	s	blanenský-

mi	krok	pouze	v	první	čtvrtině.	Druhý	zá-
pas	s	Vyškovem	byl	od	začátku	jednoznač-
nou	 záležitostí	 basketbalistů	 BBK,	 kteří	
byli	po	zápase	zdravě	„naštvaní“,	že	se	jim	
nepodařila	o	jeden	bod	kýžená	stovka.

BBK Blansko: Basket Kohouti Ba-
bice nad Svitavou 75:43
BBK Blansko: BK Vyškov 99:27
	 Text:	-jak-

Foto:	archiv	BBK	Blansko
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S M E TA N O VA 6
678 01 B L A N S KO

Poklidné prožití svátku° vánočních, 
vše nejlepší a hlavně hodně  zdraví 

v novém roce 2022 

Vám přeje Silvie Hynštová

pf 2022

AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB OD 1.12. - 31.12.

PF
2022Veltlínské zelené 59,-

Rulandské modré 59,-

 10 - 20
08 - 12
zavřeno
zavřeno
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
08 - 16
zavřeno
zavřeno
10 - 20

NOVĚ STÁČENÉ RYBÍZOVÉ VÍNO

Veltlínské zelené 59,-
Cabernet Sauvignon 59,-
Pálava (pozdní sběr) 249,-
Rubinet (polosladké) 249,-MASARYKOVO NÁM. 11

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

Pohádkový	les	na	Okrouhlé
	 První	 listopadový	sobotní	podvečer	
se	 les	 v	 okolí	 okrouhlecké	 pazderny		
zaplnil	 pohádkovými	 postavami.	 Ne-	
chyběli	vodníci	a	víly,	loupežnici,	čaro-
dějnice	 i	 pekelníci,	 duchové	 i	 skřítci	
z	 pařezové	 chaloupky.	 Na	 cestu	 se	
světýlky	 se	 vydala	 téměř	 stovka	 natě-	
šených	dětí.	Po	splnění	úkolů	na	všech-
ny	 čekala	 na	 výletišti	 sladká	 odmě-	
na,	 teplé	 nápoje	 i	 špekáček	 u	 táborá-	
ku.	I	přes	únavu	nikdo	domů	nespěchal	
a	u	ohně	 jsme	strávili	příjemný	večer.	
Spolek	VOKO,	pořadatel	akce,	děkuje	
všem	 ochotným	 pomocníkům	 i	 spon-
zorům.	 Text	a	foto:	Mgr.	Milena	Tichá


