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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

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Hladina přehrady Křetínka klesá
bude upuštěna až o 13 metrů

	 Povodí	 Moravy,	 s.p.	 (PM),	 zahájilo	
začátkem	září	plánovanou	rekonstrukci	
VD	 Letovice,	 tedy	 přehrady	 Křetínka.	
Podle	tiskové	zprávy	vydané	PM	zajistí	
rekonstrukce	nejen	zlepšení	protipovod-
ňové	funkce	a	zvýšení	bezpečnosti	vod-
ního	díla,	ale	také	odstranění	sedimentů	
ze	 dna	 nádrže.	 Nezbytným	 předpokla-
dem	 pro	 zahájení	 rekonstrukce	 VD		
Letovice	 bylo	 dokončení	 rekonstrukce	
VD	Boskovice,	aby	vždy	alespoň	jedna		
z	 těchto	nádrží	mohla	zajišovat	ekolo-
gické	 nadlepšování	 průtoků	 ve	 Svitavě		
v	období	sucha.
	 Cílem	rekonstrukce	je	ochrana	vod-
ního	 díla	 a	 území	 pod	 vodním	 dílem	
na	kontrolní	desetitisíciletou	povodeň	
tak,	 aby	 zabezpečení	 bylo	 v	 souladu		
s	platnou	vyhláškou	o	technických	po-
žadavcích	pro	vodní	díla.	Dojde	k	re-

konstrukci	přelivu,	 spadiště	a	 skluzu.	
Kvůli	 pracím	 dojde	 ke	 snížení	 hladi-	
ny	v	nádrži,	 které	 navíc	 umožní	 pro-
hlídku	 i	opravu	návodního	 líce	hráze		
a	především	těžbu	sedimentů.	
	 Od	konce	srpna	PM	postupně	snižuje	
hladinu	v	nádrži,	aby	ještě	během	pod-
zimu	mohly	odstartovat	stavební	práce	
na	 hrázi,	 bezpečnostním	 přelivu,	 spa-	
dišti,	 odběrné	 věži	 a	 také	 příprava	 na	
těžbu	sedimentů.	Těžba	se	bude	prová-
dět	od	přítoku	až	po	starou	zatopenou	
silnici	mezi	obcemi	Křetín	a	Lazinov,		
a	v	Lazinovské	zátoce.	Sedimenty	ne-
jenže	snižují	objem	vody	v	nádrži,	ale	
mají	 také	 nepříznivý	 vliv	 na	 kvalitu	
vody	zejména	v	 letních	měsících.	Sni-
žování	hladiny	bude	 trvat	cca	40	dnů,	
až	na	kótu	347	m	n.m.,	což	je	13	m	pod	
plným	stavem.

	 Práce,	které	vyžadují	snížení	hladiny	
na	kótu	347	m	n.m.,	stavbaři	dokončí	na	
počátku	 roku	 2022.	 Ještě	 v	 průběhu	
zimy	 začne	 PM	 nádrž	 napouštět,	 aby	
koncem	května	dosáhla	hladina	na	kótu	
355	m	n.m.,	tedy	5	m	pod	běžným	plným	
stavem.	Další	stavební	práce	už	mohou	
probíhat	 při	 napuštění	 nádrže	 na	 této	
úrovni	 a	nebudou	proto	překážkou	pro	
rekreaci	na	přehradě;	zásadní	vliv	bude	
mít	 pouze	 hydrologická	 situace.	 Těžba	
sedimentů	 nebude	 probíhat	 na	 plážích	
využívaných	 v	 době	 letní	 rekreace.	
Omezení	se	tak	dotknou	pouze	rybolo-	
vu	a	jachtingu,	a	to	jen	v	období	od	pod-
zimu	 do	 začátku	 jara	 2022,	 kdy	 bude	
hladina	 snížena	 o	 13	 metrů.	 Podle	 tis-	
kového	mluvčího	PM	Bc.	Petra	Chmela-
ře	 by	 během	 zimy	 2022/2023	 mohlo	
dojít	k	dalšímu	zvýšení	hladiny	na	kótu	
357	m	n. m.,	tedy	3	m	pod	plným	stavem.
	 Rekonstrukce	vodního	díla	Letovice	
potrvá	32	měsíců,	do	jara	2024,	a	vyžá-
dá	si	investici	ve	výši	230	mil.	Kč.	Re-
konstrukce	 a	 modernizace	 vedoucí	 ke	

zvýšení	 úrovně	 bezpečnosti	 vodních	
nádrží	 PM	 postupně	 provádí	 i	 na	 dal-
ších	významných	vodních	dílech.	Např.	
v	 loňském	 roce	 podobným	 způsobem	
zmodernizovalo	 VD	 Boskovice	 a	 VD	
Koryčany.	V	předchozích	letech	rekon-
strukcí	prošly	VD	Karolinka,	VD	Bys-
třička	a	VD	Opatovice.	
	 Snížení	 hladiny	 v	 přehradě	 využí-	
vá	Správa	 a	údržba	 silnic	 Jihomorav-
ského	kraje	k	sanaci	pilířů	mostu	ev.	č.	
365-012	na	silnici	 II/365,	 tedy	mostu	
přes	 Bohuňovskou	 zátoku.	 Oprava	 se	
týká	pouze	spodní	stavby	-	pilířů,	sa-
nace	 nosné	 konstrukce	 bude	 prová-	
děna	později.	Tuto	akci	realizuje	spo-
lečnost	 Inženýrské	 a	 dopravní	 stavby	
Olomouc	 a.s.	 Dle	 vyjádření	 ředitele	
Ing.	 Martina	 Koláře,	 vedoucího	 stře-
diska	silničních	a	železničních	mostů	
sever,	práce,	které	byly	zahájeny	kon-
cem	září,	budou	po	celou	dobu	opravy	
probíhat	za	provozu;	doprava	je	vedena	
sníženou	 rychlostí	v	 zúžených	 jízdních	
pruzích.			 	 	 	 	 	 	 	Text a foto: Petr Hanáček

Pilíře mostu přes Bohuňovskou zátoku
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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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investiční referent(-ka), Projektant(-ka)
Charakter práce:
l Zajišťování přípravy staveb
l Zpracování projektové dokumentace staveb vodovodů a kanalizací
l Zajišťování podkladů při přípravě a realizaci staveb
l Inženýrská činnost ve výstavbě
l Jednání s úřady a dotčenými orgány při přípravě a realizaci staveb
l Činnosti technického dozoru stavebníka, kontrola provádění staveb
l Zpracování nabídek na realizaci vodovodů a kanalizací

Požadované znalosti:
l Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové 
 dokumentace v prohlížeči, Microstation, Buildpower výhodou
l Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb vodovodů 
 a kanalizací, orientace v rozpočtech staveb vodovodů a kanalizací
l Výhodou znalost tvorby rozpočtů staveb
l Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodovodů 
 a kanalizací (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích)

Požadované dovednosti:
l schopnost práce v terénu při dozoru staveb vodovodů a kanalizací
l samostatnost
l spolehlivost, přesnost a aktivní přístup k práci

Vzdělání a praxe:
l vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní hospodářství
l řidičský průkaz sk. B
l praxe výhodou

Nabízíme:
l kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací
l zázemí stabilní a tradiční firmy

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 1. 2022 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, 
v termínu do: 22. 10. 2021

Případné bližší informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

Do Blanky pro vstupenky 
i turistické informace

	 Blanenská	informační	kancelář	Blanka	poskytuje	své	služby	
již	od	 roku	1999.	Za	více	než	dvacetiletou	existenci	 se	stala	
nedílnou	součástí	města	a	jejich	služeb	využívá	okolo	dvaceti	
tisíc	návštěvníků	ročně.	
	 Informační	kancelář	je	členem	A.T.I.C.	–	Asociace	turistic-
kých	informačních	center	a	 je	certifikována	jako	informační	

Blanenská informační kancelář Blanka

centrum	kategorie	B.	Je	také	nositelem	oficiálního	značení	informačních	center	dle	
Czechtourismu	–	České	centrály	cestovního	ruchu.	Naším	hlavním	cílem	je	najít	
zákazníkovi	odpově	na	každou	otázku,	i	když	se	netýká	přímo	cestovního	ruchu.
	 Jak	je	již	z	názvu	patrné,	hlavní	náplní	činnosti	je	především	podávání	infor-	
mací	turistům	a	návštěvníkům	města.	Dostanou	zde	tipy	na	výlety	a	procházky		
po	městě	a	po	Moravském	krasu,	dozví	se	otevírací	doby	a	potřebné	kontakty	na	
turistické	 cíle	 v	 našem	 regionu.	 Blanka	 zprostředkovává	 ubytování,	 vyhledává		
dopravní	spojení	a	zahrne	návštěvníky	množstvím	bezplatných	propagačních	ma-
teriálů.	Je	také	prodejním	místem	sběratelských	turistických	suvenýrů	–	turistic-
kých	známek,	turistických	vizitek,	magnetek.	Všichni	milovníci	regionu	jistě	ocení	
množství	 publikací	 z	 regionální	 historie,	 věnovaných	 nejen	 Moravskému	 krasu		
a	Blansku,	ale	také	mnoha	významným	historickým	osobnostem.	
	 V	 průběhu	 let	 se	 Blanka	 stala	 důležitým	 místem	 nejen	 pro	 turisty,	 ale	 také		
pro	Blanenšáky	samotné.	Je	totiž	důležitým	předprodejním	místem,	kde	je	mož-	
né	 zakoupit	 vstupenky	 na	 kulturní	 akce,	 které	 se	 konají	 v	 Blansku	 a	 blízkém		
okolí,	 a	 díky	 předprodejním	 portálům	 Ticketportal,	 Ticketstream,	 Ticketmaster		
a	Colosseum	Ticket	také	na	kulturní	a	sportovní	akce	po	celé	republice.
I	když	pandemie	covid-19	velmi	zásadním	způsobem	utlumila	jak	cestovní	ruch,	
tak	pořádání	kulturních	akcí,	nezaháleli	jsme.	Vypomáhali	jsme	v	očkovacím	cen-
tru,	 aktualizovali	 jsme	 webové	 prezentace,	 hledali	 jsme	 informace	 o	 nových		
termínech	přesunutých	koncertů	a	divadel.	Situace	se	 již	vrací	do	starých	kole-	
jí,	v	letní	sezoně	nás	opět	hojně	navštěvovali	turisté	a	pomalu	se	začíná	rozjíždět		
i	oblast	kultury.	Na	našem	webu	www.blansko.cz/blanka	najdete	nabídku	aktuálně	
prodávaných	vstupenek,	ale	i	nabízených	publikací	a	dalších	služeb.

Text: Martina Hejčová, vedoucí informační kanceláře            
Foto: archiv Blanka
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PŘÍBĚH 
DOBROVOLNÍKA
– pomoc po tornádu
	 Připravili	jsme	si	rozhovor	s	Matějem	Neče-
saným,	 zdravotní	 sestrou	 z	 Brněnské	 úrazové	
nemocnice,	 členem	 Českého	 červeného	 kříže		
a	dobrovolným	hasičem	z	Letovic.
	 Já	ti	moc	Matěji	děkuji,	že	sis	na	dnešní	rozhovor	
udělal	čas.	Na	začátek	si	dovolím	jednu	větu,	o	čem	
dnešní	rozhovor	bude	a	základní	informace	k	událos-
ti.	Důvodem	je	Tvá	dobrovolnická	činnost	v	oblastech	
zasažených	 tornádem,	 které	 se	 prohnalo	 24.	 června	
Moravou	 a	 dosahovalo	 síly	 F4	 ve	 Fujitově	 stupnici,	
což	je	druhý	nejsilnější	stupeň	tornáda.	To	dosahovalo	
332	až	418	km	v	hodině	a	zasáhlo	Břeclav,	postupova-
lo	dále	přes	Hrušky,	Moravskou	Novou	Ves,	Mikulči-
ce,	Pánov,	Lužice	a	Hodonín.	Celkově	stopa	po	torná-
du	dosahuje	206	km	na	délku	a	500	metrů	na	šířku.	
Podle	organizace	Člověk	v	tísni	bylo	silně	poškozeno	
více	 jak	1	600	domů.	Kompletní	škoda	v	obcích	na	
Břeclavsku	a	Hodonínsku	zasažených	bouřemi	se	za-
tím	dostala	až	k	15	miliardám	korun.
	 Matěji,	pověz	nám,	kdy	ses	se	dozvěděl	o	tornádu?	
Co	byla	Tvá	první	reakce,	kdy	ses	rozhodl	přiložit	ruku		
k	dílu	a	jet	pomoci?
	 Dozvěděl	jsem	se	o	tom	ten	večer,	kdy	k	tornádu	
mělo	dojít.	Byla	předpově	na	silné	bouřky,	takže	
jsem	se	doma	připravoval	na	výjezd	v	rámci	dobro-
volničení	u	hasičů.	Ve	chvíli,	kdy	přišla	výjezdová	
SMS,	kterými	nás	svolávají	na	zbrojnici,	 jsem	ne-	
váhal	a	okamžitě	vyjel.	Tam	jsme	se	pak	dozvěděli,	
k	čemu	došlo,	a	moje	první	myšlenka	byla,	 jak	 to	
vysvětlím	v	práci,	že	následující	den	nepřijdu	včas.	
Rozdělili	jsme	se	na	dvě	skupiny	-	jedna	tam	chtěla	
jet	hned	v	noci	a	druhá	přes	den.	Nakonec	nám	po-
hotovost	 byla	 zrušena,	 ale	 já	 jsem	 nemohl	 doma	
sedět.	Takže	další	den,	po	noční	jsem	si	napakoval	
auto	a	vydal	jsem	se	do	postižené	oblasti	na	vlastní	
pěst.	Byl	jsem	v	Mikulčicích,	poté	jsem	jel	do	Lu-
žic,	tam	jsem	pomáhal	jako	zdravotník	s	Červeným	
Křížem.	Následně	jsem	byl	přesunut	na	Pánov,	kde	
jsem	zůstal	i	po	tom,	co	ČK	skončil.
	 S	čím	konkrétně	jsi	jim	tam	pomáhal?
	 Když	 jsem	 přijel,	 nevěděl	 jsem,	 komu	 jdu	 po-
moct	nebo	s	čím.	Zda	bude	potřeba	pomoc	zdravot-
nická,	technická	nebo	nějaké	lezecké	činnosti	apod.	

Pokračování na str. 6

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

PRONÁ JEM K ANCELÁŘE

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

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

pro – školy, firmy a domácnosti •
www.himmer.cz

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

Partneři

10/8/2021 - 29/5/2022

Tradice, historie, současnost
1881-2021

vás srdečně zve na výstavu
MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / 612 00 Brno / www.tmbrno.cz
Otevřeno: úterý–pátek 9–17, sobota–neděle 10–18
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DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 140 ZALOŽENÍ 
ZNAČKY MINERVA NA VÝSTAVU HISTORIE ŠITÍ A ŠICÍCH STROJŮ

DO TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ
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Premiérově letní kino na Oboře

90%
PRODÁNO

PRODEJ BYTŮ
20 MINUT OD BRNA

800 100 164
www.terasy-adamov.cz

Technické služby Blansko, s.r.o. 
hledají nové zaměstance pro práci v  těchto oblastech:
l LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
l ÚKLIDOVÉ PRÁCE
l PÉČE O ZELEŇ
l ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
l DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
l DOPRAVA
Pro zájemce možnost získání profesního průkazu 
a řidičského oprávnění skupiny C. 
Pro majitele profesního průkazu a řidičského oprávnění  
skupiny C možnost přidělení městského bytu. 
Přihlášky a bližší informace:  Emanuel Svěrák, jednatel, 
tel.: 736 484 520, e-mail: reditelts@seznam.cz

	 Obecní	 knihovna	
Obora	5.	května	2021	
dovršila	10	let	svého	
působení.	 V	 té	 době	

nebylo	 možné	 tyto	
hezké	 narozeniny	 osla-

vit,	 proto	přišla	knihovnice	Mgr.	 Jana	
Trubáková	a	zastupitel	obce	Jiří	Bednář	se	společ-
ným	 nápadem	 uspořádat	 jako	 oslavu	 letní	 kino	 na	
Oboře	s	nafukovacím	plátnem	–	Biograf	láska.	
	 Ve	spolupráci	s	ostatními	zastupiteli	se	uskuteč-
nilo	v	sobotu	4.	září	historicky	prvé	promítání	fil-
mu	 pod	 širým	 nebem	 v	 Oboře.	 Na	 místní	 hřiště	
přijelo	mobilní	kino,	které	po	20.	hodině	promítalo	
námi	 vybranou	 českou	 komedii	 od	 režiséra	 Petra	
Kolečka	pod	názvem	PŘES	PRSTY.
	 Svou	troškou	k	příjemné	atmosféře	přispělo	také	
krásné	 slunečné	 počasí,	 i	 když	 večer	 se	 mírně	

ochladilo	a	stejně	jako	v	pravém	letním	kině	přišla	
vhod	 deka,	 či	 teplé	 oblečení.	 Organizátorky	 pro	
prvních	60	příchozích	upekly	výborné	sladké	a	sla-
né	dobroty	a	nachystaly	symbolický	přípitek	skle-
ničky	bílého	vína.
	 V	 19.30	 hodin	 po	 krátkém	 promítnutí	 klipu	
z	oslav	650.	výročí	založení	obce	Obora,	(záznam	
z	roku	2010),	Jiří	Bednář	se	starostou	obce	Josefem	
Alexou	přivítali	více	jak	120	hostů,	společně	veřej-
ně	 poděkovali	 paní	 knihovnici	 za	 její	 dosavadní	
bohatou	činnost	v	knihovně,	za	uspořádání	výtvar-
ných	dílniček	 a	 besed	pro	 spoluobčany,	 popřáli	 ji	
hodně	elánu,	zdravíčka	a	předali	kytičku.	Rádi	by-
chom	také	poděkovali	za	opakovanou	mediální	po-
moc	 paní	 Renatě	 Kuncové	 Polické,	 vydavatelce	
Listů	regionů,	která	se	také	promítání	zúčastnila.
	 Akce	se	shledala	s	nečekaným	úspěchem,	kino	
se	 líbilo,	 panovala	 příjemná	 atmosféra	 a	 většina	

návštěvníků	 poseděla	 poté	 ještě	 dlouho	 do	 noci	
v	areálu	výletiště,	kde	pan	hostinský	zajistil	boha-
té	občerstvení.	Pevně	věříme,	že	se	tato	akce	stane	
na	Oboře	tradicí.	 Text: Jaroslava Dobiášová

Foto: Jana Trubáková

PUTOVÁNÍ  LESEM ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI

aneb

SOBOTA 6. 11. 2021 od 14 h START: AREÁL HERNY STOLNÍHO 
TENISU na PODLESÍ, BLANSKO
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O současnosti i budoucnosti Nemocnice Boskovice
s jednatelem Danem Štěpánským

	 Jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	RNDr.	Dan	
Štěpánský	ohlásil	na	jaře	úmysl	v	této	funkci	skončit,	
ale	nakonec	svůj	záměr	přehodnotil;	kromě	vyřešení	
dílčích	 problémů	 také	 proto,	 že	 se	 setkal	 s	 masívní	
podporou	ze	strany	zaměstnanců	nemocnice.
	 Pane	jednateli,	předpokládám,	že	Vás	musela	potěšit	
opora,	kterou	jste	získal	od	spolupracovníků,	je	to	tak?
	 Samozřejmě,	každého	potěší,	že	jeho	práce	a	osob-
ní	vklad	do	řídící	funkce	jsou	vnímány	pozitivně.
	 V	úterý	21.	září	jste	se	účastnil	spolu	s	představiteli	
města	Boskovice	jednání	s	hejtmanem	Jihomoravské-
ho	 kraje	 Mgr.	 Grolichem	 a	 vedoucím	 zdravotnického	
odboru	 kraje	 Mgr.	 Císařem.	 Jaký	 je	 současný	 postoj	
představitelů	 Jmk	 k	 možnému	 začlenění	 boskovické	
nemocnice	do	zařízení	spravovaných	krajem?
	 Deklarovaná	 snaha	zařadit	nemocnici	v	Boskovi-
cích	do	páteřního	systému	krajských	zdravotních	zaří-

zení	byla	chápána;	vždy	de	facto	tuto	činnost	městská	
nemocnice	již	dlouhodobě	vykonává	tím,	že	je	spádo-
vým	zařízením	pro	celý	sever	kraje.	Bylo	přislíbeno	
tuto	anomalitu	řešit.	Na	kraji	tedy	zůstaly	pro	řešení	
dveře	otevřeny,	nyní	bude	záležet	na	dalších	jednáních	
a	stanovisku	zastupitelů	města,	jakým	způsobem	a	za	
jakých	podmínek	lze	převod	realizovat.		
	 Řešení	 problematiky	 financování	 nemocnice	 zada-	
lo	 město	 auditorské	 společnosti	 Deloitte	 Advisory;		
v	 navrhovaných	 variantách	 je	 převod	 nemocnice	 pod	
kraj	hodnocen	jako	nejméně	vhodný.	Audit	preferoval	
smluvní	vztah	se	soukromým	provozovatelem.
	 Ano,	ovšem	audit	se	týkal	pouze	ekonomického	po-
hledu	na	možné	řešení	zátěže,	kterou	pro	městský	roz-
počet	nemocnice	je.	Je	třeba	mít	na	paměti,	že	nemoc-
nice	je	provozována	společností,	která	využívá	budovy	
patřící	městu,	za	což	platí	městu	nájem.	Naopak	město	
investuje	do	oprav,	údržby	a	potřebných	modernizací	
těchto	nemovitostí.	Hodnota	nemovitostí	-	celého	areá-
lu	nemocnice,	je	mnohem	větší	než	hodnota	provozující	
společnosti.	V	případě	přechodu	nemocnice	pod	kraj	
by	bylo	řešeno	smluvně,	jak	by	byla	nemovitost	zhod-
nocena.
	 V	případě	smlouvy	se	soukromým	investorem	by	
město	 mohlo	 získat	 podstatně	 vyšší	 částky	 za	 pro-	
nájem,	nebo	dokonce	za	prodej	nemovitostí.	Co	však	
audit	neřešil,	je	problém	zachování	současného	rozsa-
hu	a	kvality	poskytované	zdravotní	péče	a	možnosti	
smluvního	ošetření	této	problematiky.	
	 Jaká	je	v	současnosti	ekonomická	situace	Nemocni-
ce	Boskovice	s.r.o.?

	 Již	nyní	je	zřejmé,	že	stejně	jako	v	posledních	5	le-
tech	vychází	naše	hospodaření	s	kladným	výsledkem	
a	to	navzdory	tomu,	že	díky	opatřením	Covid	19	byla	
péče	o	pacienty	částečně	omezena.	Musím	říci,	že	je	
to	i	díky	postoji	zdravotních	pojišoven,	které	plnění	
úhrad	přizpůsobily	problémům	s	koronavirem.
	 Proběhly	i	nějaké	investiční	akce?
	 Byla	 dokončena	 1.	 etapa	 oprav	 infrastruktury	 ve	
dvoře	–	oprava	vozovek,	chodníků,	ramp;	opravy	bu-
dou	pokračovat	v	příštím	roce,	kdy	zde	chceme	rozší-
řit	 parkovací	 místa.	 Plánujeme	 rekonstrukci	 veřejné	
části	transfúzní	stanice.	Pro	investice	do	přístrojového	
vybavení	nám	pomohlo	přidělení	prostředků	REACT-
-EU	ve	výši	146	mil.	Kč.	Podstatná	část	z	této	částky	
bude	využita	na	obměnu	technologií	pro	rentgen.
	 Je	 personální	 situace	 lékařů	 a	 dalšího	 personálu	
stabilní?	
	 Zásadní	problém	nemáme;	snažíme	se	náš	kolektiv	
stavět	na	patriotech,	na	lidech,	kteří	mají	vztah	k	této	
lokalitě.	Mladí	lékaři	zde	zůstávají	po	dobu	vzdělává-
ní,	do	doby,	než	získají	potřebné	atestace;	pak	je	často	
zlákají	 nabídky	 fakultních	 nemocnic.	 Nedomnívám	
se,	že	je	to	jen	otázka	finanční,	spíš	se	jedná	o	prestiž,	
o	možnosti	odborného	růstu,	které	velké	kliniky	po-
skytují	 a	 kterým	 žádná	 okresní	 nemocnice	 nemůže	
konkurovat.
	 Pane	jednateli,	děkuji	za	rozhovor.							Petr Hanáček

Jednatel RNDr. Dan Štěpánský

 

Digitalizace, která proběhla v roce 2020, přinesla mnohé změny. Home office se stal najednou normálním pojmem,
nemožné se najednou stalo normálním, a mnohdy jediným řešením. Lidé začali pracovat z domu, když to šlo. 

Když ne, tak o práci přišli. Spousta firem a podnikatelů pro svoji záchranu přešla na online. Spousta lidí se také začala 
více zajímat o sebe, o smysl života, co v životě chtějí / nechtějí, zda se vrátí do práce, nebo budou hledat novou.

 

LOTUS world je tu pro všechny, kteří se chtějí zorientovat ve virtuálním světe a najít si tam své místo, své uplatnění, ideální
klienty, práci a společně si vytvořit novou realitu díky spolupráci a změně minsetu = strachy, limitující přesvědčení,..

 

Podporujeme ty, kteří chtějí zlepšit kvalitu života druhým. Vybudujeme novou realitu, ve které budeme vzkvétat. Společně.
Projekt LOTUS world se nyní skládá ze dvou hlavních pilířů – BUSINESS a VZDĚLÁNÍ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každý jsme jedinečný, umíme něco jiného. Společně zvládneme vše.
Cokoli potřebujete ohledně online podnikání, delegování či práce s mindsetem, napište nám.

Prožijte život, co Vám bude dávat smysl.

www.lotusworld.cz

info@lotusworld.cz

Při spolupráci s námi nastartujete nebo rozvinete
Vaše podnikání díky delegování na LOTUS tým
virtuálních asistentů a online konzultacím, 
na kterých budeme řešit: business plán, mindset,
marketing, e-mailing, sociální sítě, digitální produkty,
cenotvorbu, web a grafiku, automatizaci, aj.

Business  
Zaměřujeme se na osobní růst a práci s mindsetem.

Překonáte limitující přesvědčení a bloky, které
mohou stát v cestě za Vaším rozkvětem. 

Věnujeme se hledání talentů, abychom Vám 
našli ideální práci v online světě. Následně se můžete
stát součástí LOTUS world týmu virtuálních asistentů.

Academy

Jmenuji se Eliška Polická a jsem autorkou projektu LOTUS world.

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
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Rozhovor / i*

Pokračování ze str. 3
Přijel	jsem	na	kraj	Mikulčič,	kde	policie	již	odsta-
vovala	 auto	 na	 parkoviště,	 nabalil	 jsem	 se	 věcmi		
a	vyrazil	jsem	s	tím,	že	půjdu	pomoct	do	prvního	
rozbitého	domu.	První	lidé,	které	jsem	potkal,	mě	
seznámili	s	dobrovolnickými	skupinami	a	společně	
jsme	 se	 vydali	 do	 Mikulčických	 vodáren	 a	 začali	
jsme	odklízet	vše,	co	tam	tornádo	natahalo	–	ple-
chy,	dřevo,	krytiny,..	Poté	 jsem	se	seznámil	 s	 jes-
kyňářema	 a	 k	 nim	 jsem	 se	 přidal.	 Společně	 jsme	
zachraňovali	 materiál	 ze	 střechy,	 která	 se	 měla	

PŘÍBĚH 
DOBROVOLNÍKA
– pomoc po tornádu

bourat.	Materiál	jsme	pak	rozváželi	na	místa,	které	
měli	sousedi	mezi	sebou	již	domluvené.	Poté	jsem	
se	zaměřil	na	zdravotnickou	pomoc.
	 Jaká	byla	navzdory	situaci	na	místě	atmosféra?
	 Musím	 říct,	 že	 přes	 den	 panovala	 na	 pracovišti	
dobrá	 nálada.	 Byli	 jsme	 tam	 lidi	 z	 celé	 republiky.	
Vzájemně	jsme	vtipkovali	a	všichni	jsme	se	udržova-
li	v	dobré	náladě.	Večer	bylo	vidět,	že	to	na	místní	
doléhá,	protože	ten	duch	trošku	upadal,	ale	myslím	
si,	že	nálada	tam	panovala	celkem	slušná.	
	 Ty	ses	na	místo	vracel	vícekrát.	Pověz	nám,	jak	se	
situace	měnila	–	byl	 tam	rozdíl	 co	se	 týče	amosféry,	
která	panovala	těšně	po	katastrofě?	Jak	to	tam	vypadá	
te?
	 Lidé	se	udržují	v	dobré	náladě,	ale	musím	říct,	že	
se	to	na	obyvatelích	rozhodně	podepsalo	–	kdykoli	
zahřmělo,	 viděl	 jsem	na	místních	 zděšené	výrazy		
a	hned	přemýšleli,	kam	se	jít	schovat,	někteří	nevá-
hali	 a	 rozběhli	 se	 do	 bezpečí	 hned,	 by	 zahřmělo	
relativně	daleko.	
	 Ti,	 co	na	místě	pomáhají	 už	delší	 dobu,	 tak	na	
nich	se	to	už	trošičku	začíná	podepisovat.	Je	to	prá-
ce	náročná	a	ačkoli	je	pracovní	nasazení	obrovské,	
tak	je	stále	práce	nad	hlavu.
	 Co	se	stalo	s	lidmi,	kterým	tornádo	vzalo	dům?
	 Konkrétně	lidi	z	Pánova,	kterým	jsem	pomáhal		
s	domem,	který	byl	určen	k	demolici,	měli	od	dob-
rovolníků	a	od	města	domluvené	bydlení	v	Hodoní-
ně.	Potom	vím	o	lidech	z	Mikulčic,	kteří	za	mnou	
přišli	v	Lužicích	na	ošetřovnu,	že	měli	v	Lužicích	
zajištěné	 bydlení	 na	 penzioně.	 Takže	 nějaké	 ná-
hradní	bydlení	tam	zajištěné	je.
	 Utkvěla	ti	nějaká	situace	v	paměti?
	 Asi	první	dojem,	když	jsem	tam	vjel.	Já	jsem	věděl,	
za	čím	jedu.	Viděl	jsem	záběry	v	televizi	–	totálně	roz-
metené	domy,	auta	ve	3	metrech	ve	stromě	zapíchlé,	

traktory	 na	 kusy…	 Ale	 když	 jsem	 to	 viděl	 na	 živo,		
tak	to	byla	fakt	síla.	A	je	fakt,	že	když	jsem	přijel	na	
Pánov,	 kde	 již	 část	 byla	 hotová,	 tak	 mě	 to	 dostalo.		
Viděl	jsem	tu	holou	pláň,	kde	stáli	domy	a	zbyly	tam	
jen	 dva	 paneláky,	 ve	 kterých	 byly	 zapíchané	 trámy,	
křidlice	a	vše,	co	tornádo	vzalo	s	sebou.	
	 Abych	 řekl	 i	 něco	 z	 druhého	 soudku,	 rád	 bych	
zmínil	pána,	který	má	penzion	u	Urbana.	Zavážel	
jídla	zdarma	–	nic	za	to	nechtěl.	Neskutečně	skrom-
ný	člověk	se	srdcem	na	pravém	místě.	Počítali	jsme,	
že	kdyby	za	každé	jídlo	účtoval	100	Kč,	tak	byl	ve	
ztrátě	přes	2	miliony	Kč.
	 Celkově	 bylo	 neuvěřitelné	 vidět,	 jak	 se	 lidi	
opravdu	sjednotili,	nehledě	na	to,	zda	byli	z	Prahy,	
Plzně	či	z	Moravy	–	nezištně	 jsme	tam	byli	 jeden	
pro	druhého.
	 Matěji,	děkuji	Ti	za	rozhovor	a	za	celou	redakci	
Listů	regionů	děkujeme	všem	dobrovolníkům.	Těm,	
kteří	 by	 se	 před	 zimou	 ještě	 chtěli	 vydat	 pomoci		
do	těchto	postižených	míst,	doporučujeme	sledovat		
FB	skupinu	Pomoc	Hodonínsku	a	Břeclavsku.	Po-
kud	byste	chtěli	něco	darovat,	nasdílejte	 svoji	na-
bídku	do	FB	skupiny	Pro	rodiče	z	oblastí	 tornáda	
2021.	 Eliška Polická

Foto: Matěj Nečesaný
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„Mezigenerák“ jede dál!
	 Mezigenerační	 klub	 při	 Střední	 škole	 cestovního	
ruchu	a	gastronomie	vstoupil	druhou	zářijovou	středu	
do	desátého	roku	své	existence.	Stalo	se	tak	na	slav-
nostním	 setkání	 jeho	 členů	 v	 moderních	 prostorách	
Wellness	 Hotelu	 Panorama,	 který	 je	 již	 po	 řadu	 let	
partnerem	 naší	 školy.	 Celé	 setkání	 oficiálně	 zaháji-	
la	 její	 ředitelka,	 paní	 Marta	 Truhlářová	 a	 také	 pan	
Martin	Jaglář,	její	zástupce.	
	 Po	 krátkém	 fotografickém	 ohlédnutí	 za	 jeho	 čin-
ností,	 které	 bylo	 součástí	 slavnostního	 zahájení,	 se	
však	mnozí	účastníci	divili,	 že	klubu	není	už	 třicet.	
Tolik	akcí	a	společných	zážitků	se	do	devíti	let	přece	
nemůže	vejít!	Inu	–	může…
	 Vědí	to	i	pan	starosta	Jiří	Crha	o	oba	pánové	mís-
tostarostové,	 František	 Hasoň	 a	 Ivo	 Polák,	 kteří	 se	
nejvýznamnějších	 setkání	 našeho	 klubu	 již	 tradičně	
zúčastňují	a	kteří	nechyběli	ani	tentokrát.	I	oni	popřá-
li	do	nadcházejícího	roku	vše	nejlepší.	Právě	podpo-	
ra	ze	strany	vedení	města	je	pro	aktivity	klubu	velmi	
důležitá.
	 A	 jaké	 tedy	 tyto	aktivity	 jsou?	No	přece	mezige-	
nerační!	Společnými	silami	se	na	nich	podílejí	žáci,	
učitelé	i	senioři.	Setkávají	se	nejen	na	půdě	školy	při	
společných	přednáškách	či	ve	školní	kavárně,	ale	i	na	
akcích,	které	škola	sama	pořádá	 (Blanenský	čtyřlís-
tek)	nebo	na	nichž	se	spolupořadatelstvím	podílí	(Ví-
tání	svatého	Martina	a	řada	dalších).
	 Klub	 neustal	 v	 činnosti	 ani	 v	 dobách	 nejtěžších,	
v	časech	koronavirové	pandemie.	A	tak	si	i	naši	senioři	
mohli	alespoň	z	části	vyzkoušet	distanční	výuku,	a	to	
včetně	psaní	testů!	Jakožto	učitelé	je	musíme	pochválit,	
prospěch	měli	výborný!

nenské	fary	přivítáme	spo-
lečně	 i	 svatého	 Martina,		
a	pokud	 to	situace	dovolí,	
vrátí	 se	 i	 velmi	 oblíbené	
přednášky	 seniorské	 aka-
demie	 a	 seniorská	 kavár-
na.
	 Držte	 nám	 tedy	 palce		
a	hlavně	–	přijte	mezi	nás!

Text: Dušan Kráčmar,
 Střední škola cestovního 

ruchu a gastronomie, s.r.o. 
Blansko

Foto: archiv školy

Ilustrační foto 
z dřívějších akcí klubu

	 Bohužel,	někteří	z	věrných	členů	našeho	klubu	se	
k	nám	po	pandemii	už	nemohou	vrátit.	Přesto	vlastně	
zůstávají	mezi	námi	i	nadále,	nikdy	na	ně	nezapome-
neme.
	 A	co	jsme	pro	letošní	podzim	připravili?	Už	od	za-
čátku	jedeme	na	plný	plyn,	jinak	to	za	těch	devět	let	
ani	neumíme.
	 Krom	 tradičních	 akcí	 jako	 je	 např.	 setkání	 u	pří-	
ležitosti	 Mezinárodního	 dne	 seniorů,	 připravujeme	
celou	sérii	tematických	procházek	po	Blansku	zakon-
čených	posezením	v	partnerských	restauracích	(začí-
náme	na	Sportovním	ostrově,	 kde	 alespoň	na	 chvíli	
skončíme	„U	ledu“),	vystoupíme	na	věž	kostela,	a	to	
jak	na	Den	věží	a	rozhleden,	tak	i	28.	října,	kdy	z	věže	
již	 tradičně	 zamáváme	 státní	 vlajkou.	 V	 areálu	 bla-

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

 DrOptikMoraviaSro    dr.optik_moravia      
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
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Akce platí od 1.9. do 31.10. 2021 na vybrané čočky při zhotovení kompletních brýlí 

CHRAŇTE SI SVÉ OČI  
SPECIÁLNÍ BRÝLOVOU ČOČKOU  

UV 420 Blue Cut

•  Chrání zdraví oční čočky a sítnice  
před negativními vlivy modrého světla

•  Vhodné i do brýlí bez dioptrií 
•  Poskytuje maximální vizuální komfort  

(kontrast/barevnost/estetika)

PRACUJETE POD UMĚLÝM SVĚTLEM  
A U POČÍTAČE? 

%
NYNÍ SE SLEVOU

Doctor-optic-95x62-Blansko_Letovice-50proc-BlueCats-08-21.indd   1 31.08.2021   15:27

PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Hledáme do svého týmu
l Kuchaře-minutkáře
l Číšníka-servírku 
 (výpomoc za bar)

l Pomocnou sílu 
 do kuchyně
l Řidiče
 na rozvoz jídla

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ

Tel.: 775 559 360, 516 453 977
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Muchova stezka povede až do Doubravice a Boskovic

OPPORTUNITY, spol. s r.o.
Sedláčkova 10, 628 00 Brno-Líšeň

Tel.: +420 544 424 611
www.opportunity.cz

AUTOCENTRUM 
BRNO-LÍŠEŇ

NOVÁ DACIA

SANDERO

JIŽ OD

99 Kč/den
s Dacia Finance na 4 roky
Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, 
RPSN: 9,5 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, 
celková částka k uhrazení: 225 260 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 015 Kč. Součástí fi nancování je zdarma Garance Plus na 
5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená fi nancování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co 
nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. 
Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 
CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Boskovice  |  Komenského 9
Brno-Líšeň  |  Sedláčkova 10

AutOcENtRum BRNO-LÍŠEŇ
www.opportunity.cz

Nový

ReNault
aRKaNa

Již od

5 990 Kč měsíčně
včetně pojištění a Easy Service 5 let/60 000 km

Nabídka platí do 30. 9. 2021. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Financování Easy Plus pro Renault Arkana 
Zen TCe 140 EDC: 620 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 372 000 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 248 000 Kč, úroková sazba: 5,12 %, RPSN: 10,1 %, 1.–47. 
měsíční splátka úvěru: 4 471 Kč, 48. splátka úvěru: 223 200 Kč, 1.–48. měsíční splátka hav. pojištění a povinného ručení: 1 516 Kč, poplatek za poskytnutí úvě-
ru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 506 105 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. celková měsíční splátka včetně pojištění 5 987 Kč. Součástí 
financování je servisní smlouva Easy Service na 5 let/60 000 km (dle toho, co nastane dříve). Renault Finance znamená financování poskytované společ-
ností RCI Financial Services, s.r.o. nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l/100 km, emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny 
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

OPPORTUNITY, spol. s r.o.
Sedláčkova 10, 628 00 Brno-Líšeň

Tel.: +420 544 424 611
www.opportunity.cz

AUTOCENTRUM 
BRNO-LÍŠEŇ

NOVÁ DACIA

SANDERO

JIŽ OD

99 Kč/den
s Dacia Finance na 4 roky
Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, 
RPSN: 9,5 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, 
celková částka k uhrazení: 225 260 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 015 Kč. Součástí fi nancování je zdarma Garance Plus na 
5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená fi nancování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co 
nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. 
Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 
CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Reprezentativní příklad Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 279 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 167 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 111 960 Kč, úroková 
sazba: 3,74 %, RPSN: 9,0 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 190 Kč, 48. splátka úvěru: 83 970 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 825 Kč, 
poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 225 675 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění  
3 015 Kč. Denní splátka 99 Kč je vypočtena jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 3015 Kč x 12)/365. Součástí financování je 
zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nové 
Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva 
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

V muzeu při prohlídce doubravické opony

	 Již	od	roku	2016	všichni	doubravičtí	vědí,	že	opona,	
kterou	pro	místní	divadelní	ochotníky	na	konci	19.	sto-
letí	 namaloval	 později	 světoznámý	 malíř	 Alfons		
Mucha,	 se	 neztratila,	 ale	 byla	 od	 roku	 1938	 uložena		
v	boskovickém	muzeu.	O	této,	pro	všechny	milovníky	
a	obdivovatele	díla	Alfonse	Muchy	skvělé	zprávě,	bylo	
napsáno	již	mnoho	článků	v	různých	denících	a	časopi-
sech.	Také	je	veřejně	známo,	že	divadelní	opona	prošla	
náročným	konzervátorským	ošetřením,	a	že	byla	v	roce	
2020	hlavním	exponátem	výstavy	„Předehra	ke	slávě	
Alfons	Mucha	raná	tvorba	1881–1895“.	
	 Velmi	 významným	 dnem	 se	 nejen	 pro	 Doubravi-	
ci,	ale	také	pro	Boskovice,	stalo	pondělí	13.	září	2021.	
V	tento	den	jak	Boskovice,	tak	následně	také	Doubravi-
ci	nad	Svitavou	navštívil	vnuk	slavného	malíře	Alfonse	

Muchy	John	Mucha	se	synem	Marcusem	a	tajemníkem	
Nadace	Mucha	Janem	Večerkem.	Důvod	byl	jediný	–	
na	vlastní	oči	vidět	divadelní	oponu,	kterou	Alfons	Mu-
cha	namaloval,	a	také	osvětlit,	co	bude	obnášet	Mucho-
va	stezka.	Jejich	první	kroky	však	vedly	na	návštěvu	
Střední	pedagogické	školy	Boskovice,	kde	vzácné	hos-
ty	přivítala	ředitelka	školy	Mgr.	Leona	Valterová.	Zá-
stupce	Nadace	Mucha	doprovázela	 starostka	městyse	
Doubravice	nad	Svitavou	Mgr.	Jana	Otavová,	místosta-
rosta	Ing.	Martin	Štěrba,	Ph.D.	a	kronikářka	Doubravi-
ce	Eva	Sáňková.	Po	krátkém	neformálním	rozhovoru	
se	žákyněmi	školy	byla	návštěvě	představena	výstava	
obrazů	a	obrázků	inspirované	Muchovou	tvorbou,	které	
namalovaly	 přítomné	 studentky.	 A	 pak,	 po	 příchodu		
do	Muzea	regionu	Boskovicka,	pro	vzácné	a	milé	ná-

turního	domu	odsouhlasili	místo,	kde	by	v	budoucnu	
měla	být	umístěna	ona	slavná	divadelní	opona.	Při	pří-
jemném	posezení	v	obřadní	síni	seznámil	John	Mucha	
starostku	městyse	Mgr.	Janu	Otavovou	a	místostarostu	
Ing.	Martina	Štěrbu,	Ph.D.	s	plánem	na	vytvoření	Mu-
chovy	 stezky.	Memorandum	o	vytvoření	 stezky	bylo	
podepsáno	10.	září	zástupci	Nadace	Mucha,	Moravské-
ho	Krumlova,	 Ivančic	a	kraje	při	slavnostním	večeru		
k	návratu	Muchovy	Slovanské	epopeje	na	krumlovský	
zámek.	Muchova	stezka	povede	místy,	kde	malíř	vy-
růstal,	tvořil	a	také	čerpal	inspiraci	pro	svá	díla.	Nebu-
de	 to	ani	za	 týden,	ani	za	měsíc,	ale	věřme	 tomu,	že	
naše	opona	se	časem	do	Doubravice	vrátí	a	spolu	s	dal-
šími	 zapůjčenými	 uměleckými	 předměty	 ze	 sbírek		
Nadace	Mucha	přispěje	k	 ještě	většímu	zájmu	o	dílo	
Alfonse	Muchy,	které	si	to	plným	právem	zaslouží!

Text: Eva Sáňková, kronikářka Doubravice nad Svitavou 
Foto: Jan Večerek

John Mucha a Marcus Mucha se podepisují do Pa-
mětní knihy Doubravice nad Svitavou

vštěvníky	 nastal	 onen	 dlouho	 očekávaný	
okamžik,	 kdy	 se	 po	 přivítání	 s	 ředitelem		
muzea	 PhDr.	 Romanem	 Malachem,	 Ph.D.	
mohli	seznámit	s	dílem,	které	vytvořil	jejich	
slavný	předek,	malíř	Alfons	Mucha.	S	histo-
rií	opony	je	seznámila	náměstkyně	ředitele	
Mgr.	Taána	Bártová	Pavelková.	A	protože	
jak	se	říká,	nic	netrvá	věčně,	musela	skončit	
i	 návštěva	 muzea,	 aby	 vzácní	 hosté	 mohli	
pokračovat	 v	 poznávání	 míst,	 které	 kdysi	
dávno	malíř	Alfons	Mucha	rád	navštěvoval.	
Cesta	je	tak	přivedla	do	Doubravice	nad	Svi-
tavou,	kde	vlastně	divadelní	opona	vznikla.	
Pan	 John	 Mucha	 se	 synem	 Marcusem	 tak	
uviděli	místo,	kde	stával	Holíkův	statek	se	
stodolou,	 ve	 které	 Mucha	 při	 jeho	 návště-
vách	 maloval.	 Přesto,	 že	 statek	 nahradila	
budova	radnice	a	stodolu	prostory	kina,	byli	
oba	dva	spokojeni.	Po	prohlídce	kina	a	kul-
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PAMĚTICKÉ 
BUDKOBRANÍ 2.

              
 

        YMNÁZIUM BLANSKO, 
                                                                               příspěvková organizace 

                               Seifertova 13, 678 01 Blansko 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
                    pátek 12. 11. 2021 od 12.00 do 17.00 hodin  
                          pro rodiče a žáky 5. a 9. tříd ZŠ 

•  Informace o studiu 
•  Informace o přijímacích zkouškách 
•  Prohlídka areálu gymnázia 
•  Prezentace jednotlivých předmětů 

 

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 21. 10. PENZION PONORKA (divadlo, hl. role L. Vaculík)

 10. 11. PARTIČKA (impro show)
 27. 11. FLERET a  ZUZANA ŠULÁKOVÁ  (koncert)
  1. 12.  ŽENA ZA PULTEM 2 
  (divadlo, O. Kaiser a J. Lábus)
11. 12. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pro děti)

	 Po	loňské	úspěšné	akci	„Pamětické	Budkobraní“,	na	které	si	děti	malovaly	bud-
ky	 pro	 ptáčky,	 jsme	 se	 rozhodli	 podobnou	 akci	 zopakovat.	 Pod	 záštitou	 místní	
knihovny	jsme	tentokrát	pro	změnu	připravili	stavebnice	krmítek.	S	místním	stola-
řem	panem	Širůčkem	jsme	nachystali	30	sad	dílů	čtyř	typů	krmítek,	které	si	děti		
s	 pomocí	 rodičů	 samy	 sestaví	 a	 dle	 chuti	 pomalují.	 O	 materiál	 „díky“	 kůrovci		
nouze	 nebyla,	 posloužilo	 i	 vyřazené	 obložení	 chodby	 a	 jiná	 prkýnka	 a	 tyčky,		
kterých	je	ve	správné	dílně	vždycky	plno.	Zbylo	nakoupit	hřebíčky,	vruty,	háčky,	
barvy,	štětce	a	vybrat	termín.
	 Vyhrál	konec	prázdnin,	neděle	29.	8.	Vzhledem	k	nejistému	počasí	jsme	akci	
přesunuli	do	sálu	kulturního	domu,	což	se	při	následných	přeháňkách	ukázalo	
jako	prozíravé.	Přihlásilo	se	27	dětí.
	 Rozdali	jsme	káždému	dítěti	balíček	připravených	prkýnek	a	sloupků	a	kra-
bičku	hřebíčků	a	vrutů	pro	vybraný	 typ	krmítka.	V	tomto	okamžiku	se	celá	
režie	akce	vymkla	kontrole.	Z	původně	zamyšleného	výkladu,	jak	při	montáži	
postupovat,	které	vruty	na	co	použít	a	co	raději	napřed	namalovat,	sešlo.	Natě-
šené	děti	a	rodiče	sady	ihned	rozbalili	a	vrhli	se	na	připravené	nářadí,	rozhlehl	
se	hluk	kladívek	a	vrčení	šroubovaček,	takže	organizátoři	rezignovali	a	raději	
si	 nalili	 pivo.	 Naštěstí	 vše	 dobře	 dopadlo	 a	 dle	 připravených	 vzorů	 všichni		
krmítka	správně	smontovali.
	 Nastala	další	fáze	–	pomalování	krmítek.	Zatímco	první	část	byla	mnohdy	
doménou	 rodičů,	 malování	 už	 bylo	 zcela	 v	 režii	 dětí.	 Některé	 to	 dokázaly		
i	oběma	rukama	zároveň.	Některá	krmítka	tak	hýřila	barvami,	že	nezbývá	než	
doufat,	že	v	zimě	u	ptáčků	převáží	hlad	nad	strachem	a	překvapením	jak	pestrý	
„domeček“	se	zrním	se	v	zahrádce	objevil.
	 Komu	zbyl	po	výrobě	a	namalování	krmítek	elán	si	mohl	namalovat	oblázky.
	 Te	už	jen	zbývá,	aby	děti	krmítka	na	svých	zahrádkách	zásobovaly	zrním		
a	jinými	dobrotami.	A	pokud	v	zimě	v	okolí	uvidíte	ptáčky	zpěváčky	vypasené	
tak,	že	ani	nemohou	létat	a	chodí	pěšky,	tak	to	se	asi	byli	u	nás	v	Paměticích	
nazobat.	 Text: Svatopluk Kutěj a Marcela Odehnalová

Foto: Michaela Odehnalová
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METALŠROT LETOVICE (KOVOŠROT LETOVICE)
– Pražská 76, Letovice
PRODE J UHLÍ, ŠTĚRKU a PÍSKU 

UHELNÉ BRIKETY
T E L E F O N  6 0 6   6 6 4   4 63

Konečně se spolužáky!

Výstava děl Martiny Chybové na Oboře
	 Do	31.	prosince	2021	v	oborské	knihovně	vystavuje	své	obrazy	paní	Martina	
Chybová	(dříve	Červená)	z	Blanska.	Přijet	podívat	se	můžete	v	provozní	době	
knihovny	nebo	dle	domluvy.

Spokojení studenti

	 Po	podivném	čase	distanční	výuky	a	po	prázdni-
nách,	které	byly	protiepidemickými	opatřeními	po-
znamenány	také,	nastalo	září	a	s	ním	nový	školní	
rok.	 Pro	 žáky	 1.	 ročníku	 na	 Gymnáziu	 v	 Rájci-
-Jestřebí	 je	 tento	 rok	 rokem	 nástupním,	 po	 všech	
stránkách	opravdu	novým.	Nová	škola,	vyšší	vzdě-
lávací	stupeň,	noví	spolužáci	a	po	delší	době	koneč-
ně	prezenční	výuka…	Aby	se	žáci	vzájemně	pozna-
li	a	nastavili	si	zdravé	třídní	vztahy,	vzali	jsme	je	na	
adaptační	 kurz.	 Socializační,	 psychologické,	 zá-
bavné,	adrenalinové	a	mnohé	jiné	aktivity	jim	při-
pravili	mladí,	ale	zkušení	 instruktoři	v	malebném	
prostředí	Jeseníků	na	chatě	Orientka	nedaleko	Rý-
mařova.	Počasí	bylo	dokonalé,	strava	výživná,	pro-
gram	inspirativní	a	žáci?	Žáci	byli	aktivní,	chovali	
se	 k	 sobě	 kamarádsky	 a	 večer	 se	 jim	 nechtělo	 jít	

spát.	Adaptační	kurz	mnohé	napověděl	i	jejich	tříd-
nímu	učiteli	a	výchovné	poradkyni.	Pevně	věříme,	
že	dobrý	start	bude	v	podobě	dobrých	vztahů	po-
kračovat	i	ve	školních	lavicích.

Text: Petr Jančík, 
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Foto: archiv Gymnázium Rájec-Jestřebí

Vinylové tvrzené podlahy
kRONOStep WIDe
Rozměry lamely: 295 x 1 280 mm
Balení: 3,02 m2

Třída zátěže: 23/32

NOVĚ V SORtIMeNtU

599,-/m2

399,-m2

Dub Sunrise

Dub roseburn

Dub m
oonlight

raw
 im

perial

eXtRA ŠIROkÉ lAMelY
295 mm

100%

voděodoln

é

ReálNá
StRUktURA

DřeVA

click

jádro
z
přírodního kamen

e

3590,-
Vysavač na listí 
benzinový bV3405

leD zdroje
E27 / 8,5 W / 806 lm
Balení: 3 ks

109,-bal.

Dveře vchodové
ocelové MINeRVA1

Tloušťka křídla: 55 mm
Rozměry: 80, 90 L/P
Materiál: ocelový plech, 
PVC dekor fólie

7990,-

pila stolová
HS 100 S3790,-

Druhý pilový kotouč 
zDarma

Antracit

Bílá Ořech Zlatý dub

NOVĚ V SORtIMeNtU

Příkon: 2 000 W
Otáčky: 5 000/min.
Kotouč: 250 x 30 mm 
Prořez: 45°: 65 mm

90°: 85 mm 
Hmotnost: 22 kg

teplá bílá

3990,-
Sprchový
kout Ohio
Posuvné dveře
Bezpečnostní sklo,
profil brillant
Rozměry:
80 x 80 cm,
90 x 90 cm
Výška zástěny: 190 cm
Cena bez vaničky

Příkon: 0,75 kW
Sací výkon: 
12 m3/min.
Objem vaku: 40 l
Hmotnost: 4,2 kg

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 24. 10. 2021. | 1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku

UniHobby Inzerce 10_01 Listy regionu 194x128 u258.qxp  30.09.21  9:30  Stránka 1
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ZAHÁJEN 
PRONÁJEM 
BYTŮ V NOVOSTAVBĚ 
NA ULICI NAD ČERTOVKOU V BLANSKU 
1+1 – 10.000 Kč měsíčně + 1.500 Kč zálohy na energie / měsíčně
2+kk – 12.000 Kč měsíčně + 2.500 Kč zálohy na energie / měsíčně
3+kk – 15.000 Kč měsíčně + 3.000 Kč zálohy na energie / měsíčně

REZERVACE NA 702 123 140
ARTOSS realitní kancelář, s.r.o. je řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR.

PŘIHLÁŠKY DO UMĚLECKÝCH OBORŮ SE PODÁVAJÍ DO 30. 11. 2021.

TE Connectivity Kuřim otevřelo novou firemní školku

	 Závod	TE	Connectivity	v	Kuřimi	nemusíme	niko-
mu	 v	 našem	 regionu	 dlouze	 představovat.	 Za	 21	
roků,	co	v	Kuřimi	působí,	je	už	všem	dobře	známý.	
Stejně	 tak	 ti	z	nás,	kteří	měli	nebo	mají	malé	děti,	
víme,	jak	náročné	je	se	po	mateřské	dovolené	vrátit	
do	práce.	Už	to	není	jen	o	tom	ráno	vstát,	vypravit	se	
a	dojít	nebo	dojet	do	zaměstnání.	Po	ukončení	práce	
v	klidu	a	v	pohodě	odejít	nebo	odjet	domů.	V	dneš-
ním	provozu	člověk	aby	vstával	o	několik	hodin	dřív	
a	to	samé	odpoledne	se	honit	a	nervovat,	jestli	stih-
neme	vyzvednout	děti	ze	školky,	než	zavřou.	Státní	
školky	navíc	mají	zavírací	dobu	v	16.00,	v	16.30	jak	
kde.	A	to	je	už	potom	problém.	
	 Zaměstnanci	Te	Connectivity	Kuřim,	co	mají	děti	
předškolního	věku,	však	od	letošního	září	už	takové	
problémy	nemusejí	řešit.	Společnost	TE	Connectivity	
Kuřim	 má	 přibližně	 2	 800	 zaměstnanců	 a	 snaží	 se	
dbát	nejen	o	 jejich	profesní,	ale	 také	o	 jejich	osobní		
a	rodinný	život.	Proto	se	nyní	rozhodla	usnadnit	ná-
vrat	 svých	 zaměstnanců	 s	 malými	 dětmi	 otevřením	
firemní	 školky.	 „Aktuálně	 máme	 více	 než	 100	 za-
městnanců	na	mateřské	a	rodičovské	dovolené	a	více	
než	dalších	100	kolegů,	kteří	mají	děti	ve	věku	do	šes-
ti	let.	Z	interního	průzkumu	vyplynulo,	že	jeden	z	dů-
vodů,	 proč	 se	 lidé	 nemohou	 vrátit	 z	 mateřské	 nebo	
rodičovské	dovolené,	je	hlídání	dětí.	Ověřili	jsme	si,	
že	u	nás	panuje	zájem	o	firemní	školku,	což	pro	nás	
znamenalo	 impulz	 začít	 na	 projektu	 pracovat.	 Jsem	
rád,	že	tímto	benefitem	nejen	ulehčíme	návrat	zaměst-
nanců	 do	 práce,	 ale	 dopřejeme	 rodičům	 více	 času	
s	 dětmi,	 které	 si	 mohou	 vyzvednout	 téměř	 hned	 za	
dveřmi	zaměstnání,“	vysvětluje	Ivan	Polák,	ředitel	zá-
vodu	TE	Connectivity	Kuřim.

	 V	říjnu	2019	proběhlo	schválení	investice	na	firem-
ní	školku,	v	listopadu	téhož	roku	už	bylo	vydáno	sta-
vební	 povolení.	 Od	 června	 letošního	 roku	 probíhal	
zkušební	provoz	a	od	1.	září	je	už	školka	v	plném	pro-

vozu.	Otevírá	 se	každý	všední	den	o	půl	 šesté	 ráno		
a	 zavírá	 o	 půl	 sedmé	 večer	 –	 kopíruje	 tedy	 denní		
dvanáctihodinovou	směnu	v	závodu	TE	Connectivity	
Kuřim.	 Kapacita	 školky	 činí	 24	 dětí	 a	 aktuálně	 je		
obsazena	přibližně	z	80	procent.
	 Firemní	školka	stojí	u	vjezdu	do	areálu	výrobního	
závodu	a	 je	 sestavena	z	mobilních	kontejnerů,	 spoje-
ných	do	prostorných	místností	a	uzpůsobených	pro	hru	
i	odpočinek	dětí.	Moderní	vybavení	ve	veselých	bar-
vách	plně	odpovídá	nárokům,	kladeným	na	předškolní	
zařízení.	Veškeré	náklady	na	stavbu	pokryla	společnost	
TE	Connectivity,	jež	hradí	i	veškeré	provozní	náklady.	
Zaměstnanci	platí	příspěvky	podle	toho,	jak	často	děti	
do	školky	docházejí,	ale	 jejich	příspěvek	nepřesahuje	
1	200	korun	za	měsíc.	
	 Provoz	školky	TE	Connectivity	Kuřim	zajišuje	Elá-
nek	pro	rodinu	z.s.,	který	je	součástí	sítě	školek	a	jeslí	
Elánek	po	celé	ČR.	Ten	vzešel	z	výběrového	řízení	spo-
lečnosti	 TE,	 jež	 hledala	 pro	 děti	 svých	 zaměstnanců	
opravdu	nejlepší	péči.	Vzdělané	a	zkušené	učitelky	za-
jišují	i	těm	nejmenším	celodenní	výuku	i	zábavu.
	 Otevření	 firemní	 školky	 TE	 Connectivity	 Kuřim	
znamená	významný	milník	nejen	pro	český	závod,	ale	
celosvětově	i	pro	celou	firemní	skupinu.	Jde	o	první	za-
řízení	poskytující	každodenní	péči	o	děti	zaměstnanců	
TE	Connectivity.	 Text a foto: Renata Kuncová Polická

Děti jsou v nové školce spokojené
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VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky zůstávají dál.

Dne	7.	10.	2021	jsme	vzpomněli	10.	výročí	umrtí
manžela,	tatínka,	bratra,	strýce,	švagra	

pana	PAVLA	TRÁVNÍČKA	z	Blanska.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, 

syn Marek, Michal a bratr Ladislav s rodinou.

¤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.

PRODÁM
 Prodám novou nepoužitou, rychlovarnou 
konvici 1,7 l. Design – nerezová ocel, měděné 
prvky. Cena 1.290 Kč, nevhodný dar, v záruce. 
Tel.: 725 015 072.
 Prodám malou remosku, cena 100 Kč. 
Tel.: 731 646 743.
 Levně prodám učebnice matematiky pro SŠ 
OA, SPŠ, SZŠ, včetně sbírek, některé i daruji. 
Tel.:721 319 572.
 Sbírky z MAT-k maturitě a pro přípravu na vy- 
soké školy, vhodné i pro učitele. Tel.: 721 319 572.
 Domácí pekárnu SILVER CREST za poloviční 
cenu 750 Kč, nevyužitá. Tel.: 721 319 572.

 Prodám dva šicí stroje bez skříňky – sběrateli. 
Cena dohodou, tel.: 731 646 743.
 Prodám zavařovací hrnec, cena 80 Kč. 
Tel.: 731 646 743.
 Prodám chladničku s mrazákem Samsung. 
Koupena leden 2021 za 10 115 Kč. Nabízím za 
7 000 Kč. Rozměr š.60, hl.63, v 177cm. 
Tel.: 603 455 058.
 Prodám Ibišek venkovní, mám 10 kusů. Ce- 
na 50 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.
 Prodám brambory na uskladnění – odrůda 
Jelly, polopozdní-pozdní ranost. Cena 9 Kč/kg. 
Doprava po Boskovicku i snesení do sklepa po 
dohodě možná. Tel.: 724 365 446.
 Prodám borůvku Alasku, mám 10 kusů. Ce- 
na 20 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.

VZPOMÍNKA 
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.

Je	tomu	již	10	dlouhých	a	smutných	let,	kdy	1.	10.	2011	
ve	věku	29	roků	vyhasl	život	našeho	milovaného

syna	a	bratra	Ing.	MARKA	ŠKRABALA,
učitele	na	průmyslové	škole	v	Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.

 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektropo-
hon, spalovací motory a jeden na benzinový mo-
tor + různé plánky a materiály. Tel.: 728 012 950.
 Prodám starší žehlící prkno, cena 970 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám kytaru – „španělku“, cena 1.800 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám elektrikářský RETRO měřák. Cena 
600 Kč, tel.: 777 450 543.

HLEDÁM
 Kdo má větve stříbrného smrku a tújí? 
Tel.: 737 569 841. 
 Daroval by někdo staré dlaždice cca 40 kusů 
nebo i míň (nemusí být všechny stejné) na vy-
spravení schodků na zahradě? Tel.: 606 931 795. 

NABÍZÍM
 Pronajmu mladé rodině s dětmi oplocenou 
zahradu na starém Blansku se zděnou chatou  
s el. proudem, užitkovou vodou, ovocnými stro-
my a keři. Tel.: 602 283 832.
 Senioři nabízí upřímné přátelství a případnou 
pomoc osamělým seniorům. Tel.: 732 224 309.
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy (ne- 

jedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blan-
sko, tel. 604 550 828.
 Nabízím zdarma zavařovací sklenice OMNIA-
-různé velikosti. Tel.: 721 319 572.
 Zdarma skripta na fil. fakultu MU Brno pro 
obory čeština, němčina. Tel.: 721 319 572.

KOUPÍM 
 Koupím mince, bankovky a staré pohlednice. 
Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím tovární malotraktor české nebo  
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Nabídněte prosím, děkuji. 
Tel.: 604 226 234.
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 
125, 175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, Simson, díly 
/motor/. Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.

SEZNÁMENÍ
 Žena 62 roků hledá opravdového muže. Ne-
kuřák, abstinent podmínkou. Rozhovor u kávy 
snad něco napoví. Mám ráda malé autovýlety  
a mám chu do života. Tel.: 721 123 334.
 Vdovec 68 roků/105 kg, nekuřák mírné po- 
vahy hledá kamarádku ve věku 60–70 let. Zn. 
Kunštátsko, Olešnicko. Tel.: 776 518 497.

Z důvodu zahájení výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

Požadujeme: Nabízíme:
výuční list v technickém oboru 
zkušenost na dané pozici výhodou
manuální zručnost, samostatnost,
odpovědný přístup k práci 

práci ve stabilní a perspektivní zahraniční firmě
náborový příspěvek v celkové výši 20 000,-
zaměstnanecké věrnostní a roční benefity 
5 dní placených SICKDAYS
příspěvek na zaměstnanecké stravování 

Svářeč Obsluha CNC strojů Skladník

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 516 805 876 nebo na e-mailové adrese: klara.jurcikova@itab.com. 

ITAB Shop Concept CZ, a.s. / Chrudichromská 2364/19, Boskovice / itab.com
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HLEDÁME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY NA
DLOUHODOBĚJŠÍ SPOLUPRÁCI, 

FYZICKY NENÁROČNÁ PRÁCE VHODNÁ I PRO
ABSOLVENTY A SENIORY

DÁLE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR:

 MANAGER NÁKUPU A LOGISTIKY

 OBCHODNÍ MANAGER

 VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR - ELEKTRO

 SOUSTRUŽNÍK A BRUSIČ NA KULATO

 ELEKTROMECHANIK – MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

 OBSLUHA CNC

 SEŘIZOVAČ CNC

 FRÉZAŘ

 ZÁMEČNÍK – MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

 LAKÝRNÍK

 PRACOVNÍK VÝROBY SE ZAMĚŘENÍM NA SÍTOTISK

 ÚDRŽBÁŘE (ELEKTRIKÁŘI, MECHANICI)
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HLEDÁME BRIGÁDNÍKY 
DO VÝROBY 

NA DLOUHODOBĚJŠÍ 
SPOLUPRÁCI, 

FYZICKY NENÁROČNÁ PRÁCE 
VHODNÁ I PRO ABSOLVENTY A SENIORY

DÁLE NA HLAVNÍ  PRACOVNÍ  POMĚR:

l MANAGER NÁKUPU A LOGISTIKY

l OBCHODNÍ MANAGER

l VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR-ELEKTRO

l SOUSTRUŽNÍK A BRUSIČ NA KULATO

l ELEKTROMECHANIK 
 – MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

l OBSLUHA CNC

l SEŘIZOVAČ CNC

l FRÉZAŘ

l ZÁMEČNÍK – MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

l LAKÝRNÍK

l PRACOVNÍK VÝROBY 
 SE ZAMĚŘENÍM NA SÍTOTISK

l ÚDRŽBÁŘE 
 (ELEKTRIKÁŘI, MECHANICI)

MOBILNÍ HOSPIC SV. MARTINA BLANSKO
	 Jsou	chvíle,	kdy	péče	o	nemocného	–	umírajícího,	znamená	vzít	ho	za	ruku	a	mlčky	
podržet	v	těchto	těžkých	a	smutných	časech.
	 Nám	 se	 poštěstilo,	 že	 při	 nás	 stáli	 pracovníci	 Mobilního	 hospice	 sv.	 Martina		
v	Blansku,	kterým	velice	děkujeme	za	lidský	a	obdivuhodný	přístup	k	nemocné-	
mu,	ale	i	k	rodinným	příslušníkům.
	 Děkujeme	za	ochotu	a	za	vlídné	chování.	Dosud	jsme	se	nesetkali	s	takovým	přístu-
pem.	Mobilní	hospic	sv.	Martina,	to	jsou	lidé	na	svém	místě	a	sluší	se	všem	poděkovat		
a	poklonit	se.	Toto	nelehké	povolání	zvládají	profesionálně,	empaticky	a	s	pokorou.
	 Pro	každého	je	velice	 těžké,	když	mu	blízký	člověk	umírá.	Ale	 je	 to	o	kousek	
snazší,	když	za	Vámi	stojí	kolektiv	profesionálů,	kteří	pomohou	s	odchodem	umí-	
rajícího	z	tohoto	světa.	 Za celou rodinu děkuje Jana Jandová

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

Novasport 3, 4 a Eurosporty 
do Vaší televize
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? 
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

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

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

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

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

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

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

MY TO UMÍME! KVALITNĚ, RYCHLE, ČISTĚ A ZA ROZUMNOU CENU. 
VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

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

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

www.msrenova.cz l tel. 604 150 378
Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, 

lakování skla, lišty, zámky, kliky

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

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

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

PŘIJMU ŘIDIČE OSOBNÍHO VOZU Z BLANSKA, BOSKOVIC 
A BLÍZKÉHO OKOLÍ. VHODNÉ I PRO DŮCHODCE. 

VOLEJTE NA: 704 425 282
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Husí slavnosti v Boskovicích PR ET T Y 
W O M A N 
	 Městské	divadlo	Brno	dosáhlo	na	světový	mu-	
zikál	 autorů	 Jonathana	 Frederika	 LAWTONA,	
Garry	Marshalla,	Bryana	Adamse	a	Jima	Vallance	
–	Pretty	Woman!
	 Dvě	kouzelná	slova	o	krásné	ženě,	k	tomu	pohádko-
vý	příběh	o	Popelce	a	princi,	ale	bylo	to	opravdu	tak?		
	 V	roce	1990	představilo	Walt	Disney	Company	
dnes	už	kultovní	film	Pretty	Woman.	Autorem	fil-
mového	scénáře	byl		J.F.	Lawton	a	režisérem	Garry	
Marshall.	 Film	 se	 měl	 původně	 jmenovat	 „3000	
tolarů“	a	děj	byl	mnohem	 temnější.	Ovšem	holly-
woodský	 režisér	 dovede	 zázraky,	 k	 tomu	 skvělé	
obsazení	Julií	Roberts	a	Richardem	Gerem	učinilo	
z	filmu	trhák.	V	roce	2014	se	rozhodlo	o	adaptaci	
pro	muzikálové	 jeviště,	opět	s	Lawtonem	a	Garry	
Marshallem.	K	udržení	retro	stylu	90.	let	měli	při-
spět	kanadský	zpěvák	Bryan	Adams	a	jeho	spolu-
pracovník	Jim	Vallance.	Adamsovy	hity	jsou	strhu-
jící	a	tanečníci	se	na	nich	opravdu	vyřádí.	V	březnu	
2018	 byla	 světová	 premiéra	 v	 Oriental	 Theater		
v	Chicagu,	zakrátko	se	přesunula	na	Broadway.
	 V	Chicagu	viděl	muzikál	 i	Stanislav	Moša,	byl	
nadšen	a	hned	začalo	jednání	s	majiteli	práv	o	po-
volení	k	uvedení,	podařilo	se	a	Brno	má	opět	jednu	
českou	premiéru	světového	muzikálu.	V	roce	2019	
byl	 muzikál	 uveden	 v	 Hamburku	 a	 2020	 v	 Lon-	
dýně.	Tím	jsem,	myslím,	vysvětlila	ta	čtyři	jména	
autorů,	a	protože	věřím,	že	každý	film	Pretty	Wo-
man	viděl	nejméně	jedenkrát,	pominu	popis	děje.
	 V	 muzikálu	 nechybí	 žádná	 kultovní	 scéna,	 ani	
žádná	správná	hláška,	komické	situace	přináší	sami	
herci,	zvláště	Igor	Ondříček,	jehož	humor	je	nepře-
konatelný.		
	 Obsazení	Vivien	je	trojité	–	Hana	Holišová,	Svet-
lana	Janotová	a	Tereza	Navrátilová,	Edwardy	máme	
dva,	Petra	Gazdíka	a	Petra	Štěpána.	
	 Premiéra	v	neděli	 12.	 září	 s	Hanou	Holišovou		
a	 Petrem	 Gazdíkem	 byla	 velice	 slavnostní,	 diváci	
skvěle	reagovali.	Když	například	Vivien	vešla	v	čer-
vených	šatech	a	ptá	se	Edwarda,	jak	vypadá,	obecen-
stvo	okamžitě	zatleskalo.	Takové	maličkosti	přispěly	
k	nádherné	atmosféře	představení,	samozřejmě	i	zce-
la	zaplněné	hlediště,	které	si	 i	přes	nezbytné	respi-	
rátory	 tiše	 notovalo.	 Když	 vešel	 na	 jeviště	 režisér	
Stanislav	Moša	s	realizačním	týmem,	ovace	ve	stoje	
nebraly	konce.	
	 Děkujeme	divadelním	přátelům,	že	vydrželi	a	za	
dobu	nucené	přestávky	nám	připravili	řadu	nových	
divadelních	premiér.					Pro Listy regionů Naa Parmová

Foto: archiv MdB

Stánky a pódium na náměstí

	 Poslední	víkend	v	září	se	konala	nej-
větší	společenská	a	kulturní	akce	bosko-
vického	 regionu,	 18.	 ročník	 tradičních	
Husích	 slavností.	V	areálu	 letního	kina		
a	 Zámeckého	 skleníku,	 stejně	 jako	 na	
Masarykově	náměstí,	lákaly	návštěvníky	
stánky	s	řemeslnými	výrobky	a	různými	
dobrotami.	V	letním	kině	a	na	pódiu	na	
náměstí	 vystoupilo	 15	 hudebních	 a	 di-	
vadelních	 souborů;	 největší	 zájem	 byl		
o	Hradišan	s	Jiřím	Pavlicou	a	o	Framus	
Five	 s	Michalem	Prokopem.	Konalo	 se	
mnoho	dalších	doprovodných	akcí,	včet-
ně	podávání	husích	specialit	v	místních	
restauracích.	 Text a foto: ph
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Ivo Koblasa v top ten
	 Od	24.	srpna	2021	do	5.	září	2021	se	konaly	v	Tokiu	na	Olympijském	stadionu	
už	 XVI.	 Letní	 paralympijské	 hry.	 Naše	 republika	 zde	 měla	 také	 své	 zástupce,		
z	našeho	regionu	to	byl	Ivo	Koblasa	z	Černé	Hory,	který	reprezentoval	naši	zem		
v	cyklistice.
	 A	jak	vyhodnotit	letošní	paralympijské	hry?	Potvrdily,	že	byly	opět	výborně	
organizovány,	bohužel	díky	covidovým	opatřením	bez	diváků.	Jejich	sportovní	
úroveň	opět	narostla,	v	cyklistice	se	ještě	více	projevilo	zázemí	velkých	teamů,	
kdy	se	již	jedná	o	plně	profesionální	teamy.	Ivo	se	se	svojí	konkurencí	statečně	
pral.	 Vybojoval	 7.	 místo	 ve	 stíhacím	 závodě	 na	 dráze	 a	 8.	 místo	 v	 silniční		
časovce.	Od	 jarních	měsíců	vede	přípravu	 Iva	nový	 trenér	Mgr.	Lukáš	Petr,	
který	po	hloubkové	analýze	Ivových	možností,	ověřených	moderní	technikou,	
změnil	Ivovu	přípravu	směrem	k	silniční	časovce,	tzn.	k	rozvinutí	jeho	tempař-
ských	schopností.	Jak	ukázaly	výsledné	časy	právě	v	paralympijské	časovce	je	
to	správný	směr,	kdy	se	Ivo	svými	časy	přiblížil	na	dosah	pódiovým	časům.	
Hlavním	důvodem	je,	že	Ivovy	nejsilnější	disciplíny	(silniční	závod,	sprint	na		
1	km)	jsou	na	paralympiádě	sloučeny	se	zdravějšími	cyklisty	kat.	C3	a	tudíž	
možnost	úspěchu	Iva	v	těchto	kategoriích	je	spíše	teoretická.
	 Ivovy	 výsledné	 časy	 potvrdily,	 že	 se	 jedná	 o	 správnou	 cestu,	 jejíž	 plody	
bysme	měli	sklízet	v	nejbližší	sezoně	a	hlavně	na	nich	budeme	stavět	na	cestě	
na	další	paralympiádu,	která	bude	ve	Francii.
Více	na:www.ivokoblasa.cz
 S velkým poděkováním vám všem za podporu Iva – Ivo Koblasa sen., Sport Manager

Foto: archiv I. Koblasy 

Gymnázium Rájec-Jestřebí 
Gymnázium Rájec-Jestřebí bude ve školním roce 2022/2023

otevírat jednu třídu šestiletého studia 
(pro žáky ze sedmých tříd) a jednu třídu čtyřletého studia. 
O všech aktivitách se můžete dovědět z webových stránek 

školy www.gymnaziumrajec.cz nebo FB profilu školy.  

Dny otevřených dveří máme 12. 11. 2021 
(8:00-17:00) a 14. 1. 2022 (9:00-17:00). 

Veškeré informace můžete získat 
na tel. číslech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás můžete 

kontaktovat e-mailem: kancelar@gymnaziumrajec.cz
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Předpokládaný nástup dle dohody.

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

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

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

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

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

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

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ Bph, Bb
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

OBSLUHA A SEŘÍZENÍ CNC
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ
– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:  – Náborový příspěvek až 20 000,– Kč
  – 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

TOKIO 2021 – TOKIO 2021 – TOKIO 2021 – TOKIO 2021

Česká výprava v Tokiu

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

PRODEJ 
OVOCNÝCH DŘEVIN
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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

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

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
I vaši nemovitost prodáme:
dobře – rychle – bezpečně – za nejvyšší možnou cenu
Používáme technologie 21. století:
• 3D sken nemovitostí – virtuální realita
• video prohlídky
• home staging
• sdílení inzerce
 na sociálních sítích a další

15 let na trhu

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
DOPRAVA MANIPULAČNÍ TECHNIKY
AUTOSERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUTOMOBILY
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