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Hyundai Accent 1.4
r. v. 2004, koupen nový v ČR, STK 9/2022, 

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

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

centrální zamykání, posilovač. 

39.900 Kč
VYKLÍZENÍ

STĚHOVÁNÍ
LIKVIDACE ODPADU

AUTODOPRAVA
Tel.: 723 606 098

www.autodopravamanousek.cz
auto.manousek@email.cz

NÁBYTEK
STAVEBNINY

OSTATNÍ ZBOŽÍ
VÝKUP ZA HOTOVÉ

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

bazarblansko@email.cz

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

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

Blanenský městský psí útulek 
slaví dvacáté narozeniny

	 „Nikdy	neříkej	nikdy“–	vůbec	jsme	to	neplánovali		
a	přece	jsme	se	velkou	náhodou	před	rokem	a	půl	stali	
majiteli	pejska	z	útulku.	Po	rodinné	poradě,	kdy	každý	
přišel	s	nápadem,	 jak	ho	pojmenovat,	zvítězila	dcera		
a	náš	nový	člen	rodiny	se	jmenuje	Endy	Sušenka.	Je	to	
náš	miláček,	už	by	jsme	ho	za	nic	na	světě	nedali…	Od	
té	 doby	 více	 sleduji	 problematiku	 toulavých	 zvířat,	
psích	 útulků,	 kynologických	 akcí	 a	 také	 legislativy.	
Mít	psa	je	hodně	radostí,	běžných	starostí	a	také	sebe-
vzdělávání,	jak	být	pro	čtyřnohého	přítele	tím	nejlep-
ším	majitelem.
	 Do	 psího	 útulku	 v	 Blansku	 chodím	 ráda,	 je	 z	 něj	
překrásný	výhled	na	město	Blansko	a	díky	milé	a	po-
zitivní	paní	vedoucí	je	zde	cítit	i	optimistická	nálada.	
Málokdo	však	ví,	že	tento	útulek	slaví	v	únoru	už	dva-
cet	roků	svého	vzniku.	Již	v	roce	1999	začala	tehdejší	
paní	starostka	Věra	Váchová	řešit	vybudování	útulku	
pro	opuštěné	a	toulavé	psy.	Útulek	se	podařilo	vybudo-
vat	a	do	užívání	Služeb	Blansko	s.r.o.	slavnostně	pře-

dat	až	panem	starostou	Miloslavem	Kalou.	Útulek	je	
po	celou	dobu	útulkem	města	a	Blansko	se	jako	obec	
s	rozšířenou	působností	tímto	počinem	zařadilo	mezi	
pokroková	města.	V	roce	2007	bylo	vybudované	oplo-
cení	kolem	celého	útulku,	v	roce	2009	byly	vybudová-
ny	tři	vnitřní	vytápěné	kotce.	Rok	2017	znamenal	vel-
kou	 investici	 města	 Blanska	 a	 to	 do	 nového	 zázemí		
a	skladu.	Ve	stejném	roce	předal	sponzorsky	do	užívá-
ní	 nové	 boudy	 jednatel	 společnosti	 t.	 f.	 steel	 s.r.o.		
pan	Zdeněk	Čermák.	Na	konci	roku	2020	se	provedla	
oprava	 kotců	 a	 na	 nich	 nová	 elektroinstalace	 včetně	
světel.	
	 První	vedoucí	provozu	útulku	byla	paní	Hana	Rajtšlé-
grová	a	 to	až	do	poloviny	roku	2007,	druhá	v	pořadí	
slečna	Gabriela	Brzobohatá	byla	ve	funkci	10	měsíců		
a	 třetí	 vedoucí	 útulku	 je	 již	 třináctým	 rokem	 paní		
Jarmila	 Jurová,	 která	 je	 sama	 sobě	 vedoucí,	 útulek		
má	 pouze	 tohoto	 jednoho	 zaměstnance.	 Veterinární	

Pokračování na str. 6
Spokojený a vděčný Endy Sušenka

Foto: Renata „Ren“ Kuncová
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IT Project Manager 
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Referent/ka nákupu

Na základě zvyšující se poptávky po našich produktech a zejména z důvodu zahájení výroby
nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové kolegy na
následující pozice:

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

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.paralova@itab.com. 
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Děti černohorské školy malovaly seniorům
	 Od	loňského	roku	je	v	souvislosti	
se	šířením	pandemie	vyvíjen	obrov-
ský	psychický	tlak	na	celou	společ-
nost,	obzvláště	pak	na	seniory.	Lidé,	
označovaní	 jako	 riziková	 skupina,	
potřebují	v	 této	nelehké	době	nejen	
naši	pomoc	a	ohleduplnost,	ale	pře-
devším	 znovunalezení	 pozitivního	
přístupu	 k	 životu.	 Důležité	 je	 tedy	
najít	vhodnou	a	smysluplnou	příleži-
tost,	 jak	udělat	našim	dříve	naroze-
ným	 spoluobčanům	 radost	 a	 vnést	
do	jejich	běžného	každodenního	ži-
vota	změnu	a	rozptýlení.
	 Jak	nejlépe	projevit	mezigenerač-
ní	 soudržnost	 a	 podporu	 seniorům	
než	s	pomocí	dětí.	Kampaň	vznikla	
již	vloni	na	jaře	při	první	vlně	pan-
demie	v	Jihočeském	kraji,	kde	děti	
z	 mateřských	 škol	 začaly	 malovat	
seniorům	přáníčka	k	Velikonocům.	
Objevil	 se	 velký	 zájem	 o	 zapojení	
se	nejen	ze	 strany	mateřských,	 zá-
kladních	škol	a	dětských	skupin,	ale	
i	ze	strany	zařízení	pro	seniory,	kte-
rým	byly	dětské	výtvory	adresová-
ny	v	souvislosti	se	zákazem	návštěv	
rodinných	 příslušníků	 a	 blízkých.	
Sociální	pracovníci	 tak	mohli	přá-
níčka	bezpečně	předat	svým	klien-

tům	 a	 věnovat	 jim	 jejich	 prostřed-
nictvím	 i	 kousek	 lásky	 a	 radosti.	
Díky	této	aktivitě	se	kampaň	rozší-
řila	na	celonárodní	úroveň.
	 I	 naše	 základní	 škola	 se	 zapojila	
do	 celorepublikové	 iniciativy	 pro-
jektu	Implementace	politiky	stárnutí	
na	 krajskou	 úroveň,	 jehož	 aktivity	
jsou	realizovány	pod	hlavičkou	Mi-
nisterstva	 práce	 a	 sociálních	 věcí	

ČR.	 Jelikož	 je	 jedno	 ze	 sociálních	
zařízení	pro	seniory	umístěno	i	u	nás	
v	Černé	Hoře,	neváhali	jsme	a	ihned	
jsme	se	k	této	výzvě	připojili.	Kon-
taktovali	jsme	místní	domov	pro	se-
niory	a	domluvili	se	na	termínu	pře-
dání,	kterým	byl	17.	prosinec.
	 Děti	se	s	chutí	a	bez	velkého	roz-
mýšlení	pustily	do	práce	a	vytváře-
ly	nejrůznější	přáníčka,	do	kterých	

psaly	 dojemné	 vzkazy,	 lepily	 fot-	
ky,	 a	 především	 se	 snažily	 svým	
výtvorem	udělat	babičkám	a	dědeč-
kům	 radost	 k	 Vánocům.	 I	 pro	 ně		
to	byl	 trochu	 jiný	a	 zvláštní	proži-
tek,	 obdarovat	 někoho	 na	 dálku		
a	popřát	mu	příjemné	prožití	vánoč-
ních	svátků.	
	 V	současné	době	je	více	než	po-
třebná	vzájemná	sounáležitost	a	my	
společně	 s	 dětmi	 věříme,	 že	 jsme	
vykouzlili	 úsměv	 na	 tvářích	 dříve	
narozeným,	kteří	žijí	v	našem	oko-	
lí.	 Jedno	 přání	 jsme	 věnovali	 za-
městnancům	 Domova	 pro	 seniory		
v	 Černé	 Hoře.	 Málokdo	 si	 uvědo-
muje,	kolik	fyzicky	i	psychicky	ná-
ročné	 práce	 se	 za	 branami	 těchto	
sociálních	 zařízení	 pro	 seniory	
skrývá.	 Na	 vedení	 těchto	 zařízení,	
pečující	 a	 ošetřující	 personál	 jsou	
kladeny	 mimořádné	 nároky.	 Děla-	
jí	 vše	 pro	 to,	 aby	 těm,	 o	 které	 se		
starají,	 zajistili	 bezpečné	 prostře-	
dí	 a	 sami	 přitom	 riskují	 vlastní	
zdraví.	 Zaslouží	 si	 tedy	 náš	 obdiv		
a	poděkování.																																																																																									

Za pedagogický sbor ZŠ Černá Hora 
Jana Kubelková

Foto: archiv školy
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Životopis posílejte na e-mail: pstrakova@tylex.cz 
Tel.: 516 801 204

Tylex Letovice, a.s.
Brněnská 20/3, Letovice

Hledáme do svého týmu pracovníky na pozici:

SEŘIZOVAČ STROJŮ 
TEXTILNÍ CHEMIK

Požadujeme:	
–	 praxe	v	textilním,	chemickém,
	 strojírenském	nebo	elektro	oboru
–	 schopnost	samostatné	práce,	
	 angažovanost,	odpovědnost,	
	 preciznost
–	 190	Kč/hod.

SKLADNÍK

Požadujeme:	

–	 všeobecné/odborné	vzdělání

–	 schopnost	samostatné	práce

–	 zručnost,	odpovědnost

–	 vhodné	pro	muže

–	 115	Kč/hod.

Blansko bude mít další kruhový objezd

Děti z MŠ Boskovice dostaly vrtačku 
	 Paní	 Žalmanová	 předala	 dětem		
z	 MŠ	 Boskovice,	 Komenského	 ze	
třídy	 Sluníček	 vrtačku	 a	 upomín-
kové	předměty	s	logem	firmy.	Spo-
lečnost	 DEWALT	 si	 vybrala	 tuto	
třídu	 pro	 její	 technické	 zaměření		
a	mnohaletou	práci	učitelek	a	dětí	
ze	 třídy	 Sluníček	 v	 technickém	
vzdělávání	dětí.

Text: Dagmar Burianová, 
ředitelka MŠ Boskovice 

Foto: archiv MŠ Boskovice

Děti měly radost i z drobných dárečků

	 Na	 hlavním	 silničním	 průtahu	
Blanskem	 přibude	 další	 okružní	
křižovatka.	 Zatím	 jsou	 na	 této		
komunikaci	 kruhovými	 objezdy		
řešena	 spojení	 ulic	 Svitavská,	
Smetanova,	Rožmitálova	a	Vodní	
u	 bývalé	 pošty	 a	 také	 napojení	
ulic	Svitavská,	Nádražní	a	Edvar-
da	 Beneše	 u	 autobusového	 nád-	
raží.	Tento	rok	se	v	okružní	začne	
měnit	 také	křižovatka	ulic	Mlýn-
ská	a	Poříčí	u	mostu	na	Sportovní	
ostrov.	
	 Vybudování	okružní	křižovatky	
na	Poříčí	město	plánuje	již	několik	
let.	Zahájení	stavby	dosud	oddalo-
val	nesouhlas	části	obyvatel	domů	
v	 okolí	 křižovatky,	 kteří	 během	
stavebního	 řízení	 podali	 několik	
odvolání.	To	poslední	zamítl	kraj-
ský	úřad	a	stavební	povolení	naby-
lo	právní	moci.	
	 „Současná	 křižovatka	 u	 mostu	
vedoucího	na	Sportovní	ostrov	není	
úplně	přehledná	a	bezpečná.	Je	zde	
velký	 pohyb	 chodců,	 hlavně	 dětí,	
kteří	přecházejí	hlavní	tah	městem,	
a	 často	 zde	 dochází	 ke	 kolizním		
situacím.	Kruhový	objezd	dopravu	
zklidní	 a	 zpřehlední,	 přibudou	 ta-	
ké	 zálivové	 ostrůvky	 pro	 chodce.	
Věřím	tomu,	že	je	to	správné	řešení	
a	jsem	rád,	že	krajský	úřad	nám	dal	
za	 pravdu	 a	 stavbě	 okružní	 křižo-
vatky	po	letech	příprav	konečně	nic	
nebrání,“	uvedl	starosta	Blanska	Jiří	
Crha.	
	 Okružní	 křižovatka	 má	 zajistit	
větší	plynulost	a	bezpečnost	silnič-
ního	 provozu.	 Po	 úpravě	 křižo-	
vatky	 se	 zlepší	 napojení	 dopravy		
z	 ulice	 Mlýnská	 a	 ze	 Sportovní-	
ho	 ostrova	 na	 ulici	 Poříčí.	 Zvýší		
se	díky	ní	také	bezpečnost	chodců,	

kteří	 frekventovanou	 komunikaci	
přecházejí.	 Okružní	 křižovatka,	
která	 bude	 elipsovitého	 tvaru,	

nemá	 negativně	 ovlivnit	 ani	 do-
pravu	na	hlavním	tahu.	
	 „Okružní	 křižovatky	 dopravu	

nezpomalují,	 pouze	 přerozdělují	
propustnost	 větví	 křižovatek	 do	
optimálnějších	 poměrů.	 Obecně	
jsou	okružní	křižovatky	vhodné	do	
intenzity	 dopravy	 20	 tisíc	 vozidel	
za	den,	nad	toto	číslo	už	jsou	vhod-
nější	 semafory.	 Aktuální	 počet	
vozidel	 projíždějící	 hlavním	 prů-
tahem	 v	 Blansku	 je	 asi	 12	 tisíc	
denně,“	podotkl	vedoucí	oddělení	
investic	Marek	Štefan.	
	 Stavbu	kruhové	křižovatky	zaplatí	
napůl	 Jihomoravský	 kraj	 a	 město.	
Náklady	 města	 se	 odhadují	 kolem	
čtyř	 milionů	 korun.	 Stavba	 potrvá		
tři	 až	 čtyři	 měsíce.	 „Ve	 vazbě	 na	
ostatní	stavby	ve	městě	Blansku,	se	
kterými	 je	 potřeba	 stavbu	 koordi-	
novat,	 jako	 je	 například	oprava	ná-
městí	 Svobody,	 se	 zahájení	 před-	
pokládá	 nejdříve	 od	 druhé	 polovi-	
ny	 2021,“	 uvedla	 vedoucí	 odboru	
správy	 a	 rozvoje	 města	 Petra	 Sko-	
táková.	

Text: Pavla Komárková
Foto: Renata Kuncová Polická

Křižovatka ulic Mlýnská a Poříčí v Blansku bude brzy už jen na fotografiích

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

pronájem komerčních prostor
l celková výměra 170 m2

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

Více info na e-mailu: info@amica.cz

jedna volná kancelář
k pronájmu (od 2/2021)
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Zaměstnanci by měli získat právo 
„ODPOJIT SE“

E-SHOP S PIVEM ČERNÁ HORA

	 Brusel,	 Praha	 –	 Evropský	 parla-
ment	právě	projednává	vznik	směrni-
ce,	která	by	zaměstnancům	garanto-
vala	 právo	 neudržovat	 profesionální	
kontakty	 mimo	 pracovní	 dobu	 bez	
toho,	 aby	 se	 museli	 obávat	 negativ-
ních	reakcí	zaměstnavatele.	Iniciativa	
vznikla	již	před	vypuknutím	pande-
mie	koronaviru,	s	větším	využíváním	
práce	z	domu	je	ale	o	to	více	aktuální.	
Vznik	 základního	práva	 zaměstnan-	
ce	 na	 odpojení	 vítá	 i	 europoslanec	
Tomáš	Zdechovský	(KDU-ČSL),	na-
vrhuje	 však,	 aby	 přednostní	 právo		
na	konkrétní	provedení	regulace	ales-
poň	přechodně	zůstalo	zaměstnavate-
lům	a	zástupcům	zaměstnanců.	
	 V	současné	době	neexistuje	v	EU	
zvláštní	 právní	 úprava,	 která	 by	
specifikovala	podmínky	pro	výkon	
práce	 z	 domova	 a	 ve	 většině	 států	
vše	 funguje	pouze	na	domluvě	za-
městnavatele	 a	 zaměstnance.	 „Ně-
kdo	 mluví	 o	 flexibilní	 pracovní	
době,	v	praxi	 se	však	může	 jednat	
spíše	o	nekonečnou	pracovní	dobu,	
kdy	 je	zaměstnanec	k	dispozici	24	
hodin	 denně	 a	 sedm	 dní	 v	 týdnu,		
a	 to	 opravdu	 není	 dobře.	 Mizí	 tak	
rovnováha	mezi	soukromým	a	pra-

covním	životem,	která	v	konečném	
důsledku	 může	 vést	 k	 problémům		
v	osobním	životě	nebo	k	vyhoření,	
a	 potažmo	 horším	 pracovním	 vý-	
konům,“	přibližuje	legislativu	euro-
poslanec	Tomáš	Zdechovský,	který	

je	 místopředseda	 výboru	 pro	 za-
městnanost	 a	 sociální	 věci	 a	 zá-	
roveň	 jeden	 ze	 zpravodajů	 legisla-	
tivy.	
	 „Definovat	 právo	 na	 odpojení,	
které	zaměstnancům	umožní	nevě-

novat	 se	 non-stop	 pracovním	 úko-
lům,	 je	 proto	 rozhodně	 důleži-	
té.	 Samotná	 legislativa	 však	 bude		
o	velké	diskuzi	mezi	všemi	strana-
mi.	Domnívám	se	totiž,	že	některá	
pravidla	 nelze	 určovat	 kolektivně,	
musíme	 respektovat	 individualitu		
a	 fakt,	 že	 každému	 zaměstnanci	
může	vyhovovat	něco	jiného.	A	ne-	
má	smysl	připravit	 legislativu,	kte-	
rá	 bude	 rovnou	 obsahovat	 mnoho	
stran	 výjimek,“	 sděluje	 dále	 Zde-
chovský.	
	 „Debata	o	právu	odpojit	se	je	zce-
la	na	místě	a	je	krokem	k	moderněj-
ší	 evropské	 společnosti.	 Nesmíme	
ale	 stručně	 jít	 z	 extrému	 do	 extré-
mu,	 kdy	 neregulovanou	 oblast	 na-	
tolik	 svážeme	 různými	 pravidly,		
že	 to	 bude	 na	 škodu	 zaměstnanců		
i	celkové	efektivity	práce,“	shrnuje	
závěrem	 svůj	 postoj	 Zdechovský		
s	 tím,	 že	 by	 přednostní	 právo	 ini-	
ciativy	 na	 regulaci	 v	 této	 oblasti	
měli	mít	evropští	sociální	partneři,	
tedy	 zástupci	 zaměstnanců	 a	 za-
městnavatelů,	kteří	tak	už	učinili	ve	
své	 rámcové	 dohodě	 o	 digitalizaci		
z	června	2020.		 Text: Jitka Fialová

Foto: Renata Kuncová Polická
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Město vybralo místo pro velkokapacitní očkovací centrum 

Milí příznivci Muzea Blanenska,
srdečně	Vás	zveme	na	výstavu	„Svět	kostiček“,	
která	je	k	vidění	v	prostorách	Muzea	Blanenska.	
Je	PRODLOUŽENA	do	11.	dubna	2021.	I	když	
je	Muzeum	Blanenska	z	důvodu	usnesení	vlády	
stále	zavřeno,	jakmile	to	situace	dovolí,	budeme	
se	opět	těšit	na	Vaši	návštěvu.
	 Přijte	společně	s	námi	shlédnout	rozmanitou	
tematickou	expozici	stavebnice	Lego®	s	výbě-
rem	 modelů	 edičních	 řad	 od	 konce	 80.	 let	 po	
současnost,	 ukázky	 z	 filmové	 tvorby	 např.	 ro-	
botí	válečná	zóna	Bionicle®,	Toy	Story	–	Příběh	
hraček,	 Batman,	 Odvážná	 Vaiana	 nebo	 Ledo-	
vé	království	a	také	malé	westernové	městečko		
s	pohyblivou	vlakovou	parní	soupravou.	
	 Děti	si	určitě	rády	pohrají	v	plnohodnotně	vy-
baveném	 dětském	 koutku	 s	 možností	 stavění		
z	kostek	Classic	–	Basic.	
	 V	pokladně	muzea	bude	také	možné	zakoupit	
vybrané	druhy	nových	stavebnic	Lego	za	skvělé	
ceny.	Vstupné	na	výstavu:	50	Kč	dospělí,	30	Kč	
děti	od	3	let.	 Text: Pavlína Komínková

	 Očkuje	se	zatím	v	nemocnici,	vakcínu	by	zdra-
votníci	 měli	 lidem	 od	 března	 podávat	 v	 hale	 na	
Údolní	ulici	v	Blansku.
	 Zájemci	 o	 očkování	 proti	 onemocnění	 covid-19	
budou	 moci	 využít	 služby	 blanenské	 nemocnice.	
Nemocnice	 Blansko	 se	 totiž	 stala	 jedním	 z	 očko-	
vacích	míst.	Od	soboty	16.	ledna	si	ji	při	registraci		
k	 očkování	 mohou	 zatím	 vybrat	 lidé	 starší	 80	 let,	
kteří	mají	o	vakcínu	zájem.	Vedení	města	současně	
vybralo	 místo,	 kde	 má	 vzniknout	 velkokapacitní	
očkovací	 centrum.	 Očkovací	 tým,	 který	 navýší		
kapacitu	blanenské	nemocnice,	najde	zázemí	v	pro-
storách	městské	sportovní	haly	na	Údolní	ulici.
	 „Reagovali	jsme	na	žádost	pana	hejtmana,	kte-
rý	nás	poprosil	o	součinnost	při	přípravě	velkoka-
pacitního	 očkovacího	 centra	 pro	 okres	 Blansko.	
Původně	 jsme	 kraji	 nabídli	 budovu	 Okresního	
soudu	v	Blansku,	která	splňovala	původní	kritéria	
pro	výběr	vhodných	prostor.	Nakonec	se	ale	kraj	
rozhodl	 pro	 náš	 další	 návrh,	 budovu	 tělocvičny		
na	 ulici	 Údolní.	 V	 ní	 nechybí	 zázemí	 šaten	 ani		
dostatečná	 kapacita	 sociálních	 zařízení,	 objekt	
splňuje	i	další	parametry,	k	parkování	lze	využít	
prostor	bývalého	škvárového	hřiště,“	pospal	 sta-
rosta	Blanska	Jiří	Crha.	
	 Město	uvažovalo	také	o	nové	budově	u	stadionu	
ASK	sloužící	jako	zázemí	sportovních	aktivit	na	
Sportovním	ostrově,	zimním	stadionu	nebo	napří-
klad	Dělnickém	domě.	„Po	rozvolnění	mimořád-
ných	 opatření	 by	 ale	 provoz	 očkovacího	 centra	
opět	 omezil	 činnost	 v	 těchto	 budovách,	 to	 jsme	
nechtěli,“	doplnil	Jiří	Crha.				
	 Velkokapacitní	očkovací	centrum	má	podle	plánů	
bezpečnostní	rady	kraje	doplnit	očkovací	místa	v	ne-
mocnicích	ve	chvíli,	kdy	stát	rozešle	velké	množství	
vakcín.	Zajistit	tak	chce,	aby	se	v	co	nejkratší	době	
proočkovalo	co	největší	množství	občanů.	

	 Kraj	zaslal	seznam	podmínek,	které	musí	vel-
kokapacitní	očkovací	centra	splňovat	–	mezi	nimi	
je	dostatečný	prostor	pro	šatny,	sociální	zázemí,	
čekárna,	teplá	i	studená	voda	nebo	třeba	možnost	
připojení	k	internetu.	Město	by	také	mělo	zajistit,	
že	 očkovací	 centrum	 bude	 moci	 v	 budově	 fun-	
govat	po	dobu	minimálně	šesti	měsíců	od	svého	
otevření.
	 „Původně	zaslané	podmínky	splňovala	i	budo-
va	Okresního	soudu	v	Blansku,	nakonec	dal	kraj	
přednost	většímu	prostoru	a	také	tomu,	že	v	tělo-
cvičně	 na	 Údolní	 ulici	 nebude	 fungování	 očko-	
vacího	 centra	 omezeno	 provozní	 dobou,	 kterou		
by	při	výběru	budovy	soudu	bylo	nutné	dodržovat	
kvůli	požadavkům	justiční	stráže	na	zabezpečení	
budovy,“	 doplnil	 tajemník	 městského	 úřadu	 Jo-	
sef	Kupčík.	„Už	máme	potvrzený	souhlas	s	pro-
story	 na	 Údolní	 ulici.	 Stavbu	 očkovacího	 centra	
te	bude	připravovat	kraj	ve	spolupráci	s	městem	
a	nemocnicí,“	dodal.
	 Podmínkou	města	je,	aby	provoz	centra	neponi-
čil	 podlahu	 tělocvičny.	 Na	 ni	 bude	 položena	
ochranná	 vrstva.	 Technické	 podmínky	 provozu	
te	bude	projednávat	kraj	s	nemocnicí	a	městem.	

Velkokapacitní	očkovací	centrum	by	mělo	zahá-	
jit	 provoz	 nejdříve	 od	 začátku	 března.	 Čekat	 se		
ale	 bude	 na	 chvíli,	 kdy	 bude	 dostatek	 vakcín		
pro	 plošné	 očkování.	 Zatím	 se	 čeká	 na	 vakcíny	
alespoň	pro	naočkování	 seniorů	 starších	osmde-	
sáti	 let.	 Ti	 už	 se	 mohou	 registrovat	 k	 očkování		
v	 blanenské	 nemocnici,	 konkrétní	 termín	 si	 ale	
budou	moci	vybrat	nejdříve	od	1.	února.
	 „Lidé	nám	volají	a	zlobí	se,	že	nemáme	dosta-
tek	volných	termínů	pro	očkování	proti	covid-19.	
Termín	distribuce	vakcín	a	jejich	počet	ale	bohu-
žel	nemůžeme	nijak	ovlivnit.	O	přidělování	očko-
vacích	dávek	 rozhoduje	krajský	koordinátor,	ne-
mocnice	ani	město	do	něj	nemůže	nijak	zasahovat.	
Platí	ale,	že	nyní	počítáme	se	zahájením	distribu-
ce	termínů	od	února	2021,	jsme	na	ně	připraveni,“	
uvedla	 ředitelka	 Nemocnice	 Blansko	 Vladimíra	
Danihelková.
	 Kraj	 už	 oznámil,	 že	 mobilním	 očkovacím	
týmům	ve	velkokapacitních	očkovacích	centrech	
budou	pomáhat	také	policisté	a	hasiči.	

Text: Pavla Komárková
Foto: Marie Kalová

PRODLOUŽENO DO

11. 4. 2021
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Vedoucí útulku Jarmila Jurová s jed-
ním z obyvatelů útulku, který už také 
našel milující rodinu

Foto: Monika Pelíšková

Foto: Radek Opatřil

Pokračování na str. 1
dozor	nad	útulkem	a	ošetření	psům	
poskytuje	 od	 roku	 2007	 MVDr.	
Jiří	 Bárta	 (veterinární	 ordinace		
Zámeček	–	Blansko).		V	roce	2017	
splnil	 útulek	 všechny	 parametry	
nové	legislativy	a	je	stálým	regist-
rovaným	útulkem	pro	zvířata,	kaž-
dý	 rok	 je	 v	 útulku	 prováděna	 na-
mátková	 kontrola	 KVS.	 Studenti	
VFU	 Brno	 oboru	 ochrana	 zvířat		
a	 welfare	 si	 v	 něm	 mohou	 plnit		
odbornou	 praxi.	 V	 útulku	 se	 psi	
hlavně	 léčí,	cvičí,	socializují,	pře-
vychovávají.	 Odchyt	 psů	 provádí	
MP	 Blansko,	 karanténa	 trvá	 nej-
méně	 7	 dní	 a	 do	 nového	 domo-	
va	 jdou	 psi	 odčervení,	 očkovaní		
a	 označení	 mikročipem.	 Útulkem	
prošlo	za	dobu	jeho	trvání	více	než	

1	600	 psů	 všech	 velikostí,	 barev		
a	stáří.
			Útulek	má	v	Blansku	dobré	jméno,	
může	 se	 do	 něj	 přijít	 podívat	 kaž-	
dý	během	návštěvních	hodin.	V	době	
koronaviru	útulek	funguje	standart-
ně,	ale	návštěvy	pro	zájemce	o	pej-
sky	 jsou	 řešeny	 individuálně	 po		
telefonické	dohodě.	Každoroční	tra-
diční	 koncert	 Tanečního	 orchestru	
ZUŠ	Blansko	sbližuje	všechny	přá-
tele	psího	útulku	a	majitele	adopto-
vaných	 pejsků,	 tímto	 patří	 mezi	
krásné	 akce	 na	 podporu	 útulku.		
Mezi	 velké	 akce	 byly	 i	 sbírky	 Psí	
šance	 ve	 spolupráci	 s	 Nemocnicí	
Blansko,	 i	 obchodní	 dům	 Billa	 má	
sběrné	 místo	 pro	 pomoc	 pejskům.	
Již	čtvrtým	rokem	je	útulek	zapojen	
do	 projektu	 Hasiči	 pomáhají	 útul-

kům	a	kalendáře	plné	psů	a	kočiček	
z	 21	 útulků	 pomáhají	 propagovat	
útulky	a	tak	hledat	jejich	obyvatelům	
nové	domovy.	
	 Přeji	městskému	psímu	útulku,	a	
se	mu	nadále	daří	a	opuštěným	pej-
skům	teplé	pelíšky	a	plné	misky.

Text: Renata Kuncová Polická

Blanenský městský psí útulek 
slaví dvacáté narozeniny

Více zpráv, archiv novin, inzerce, 
loga firem s proklikem na jejich stránky na www.listyregionu.cz
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Oceněná Ing. Jana Trubáková

POTŘEBUJETE INZERCI? 
„Ušijeme ji Vám přímo na míru“

Tel.: 606 931 795

Koncem roku 2020 ocenila Knihovna Boskovice 
práci některých knihovníků v regionu Blansko

	 Knihovny	 jsou	 vstupní	 bránou	 do	 světa	
vědomostí,	 součástí	 vzdělávání	 a	 nedílnou	
součástí	kultury	svých	obcí.	V	knihovnách	
se	nejen	čte,	ale	také	organizují	výstavy,	be-
sedy,	mezigenerační	 setkání	 či	workshopy.	
Jejich	činnost	 je	důležitá	pro	všechny	čte-
náře	a	také	pro	ostatní	uživatele,	kteří	hle-
dají	informace.	Pro	knihovny	je	významná	
podpora	 obce	 či	 města.	 Zřizovatelé	 mají	
možnost	 pomoci	 při	 modernizaci	 služeb		
i	prostor.	Bez	nich	by	nebylo	kde	činnost	vy-

konávat	 a	 byla	 by	 též	 omezená	 nabídka	
knih	k	půjčování.	Knihovník	musí	mít	pře-
hled	 o	 vhodné	 četbě	 pro	 své	 čtenáře.	 Měl		
by	 být	 také	 dobrým	 psychologem,	 který	
umí	 vyslechnout	 a	 poradit.	 Při	 výběru	 na	
ocenění	přihlížíme	ke	všem	kritériím	a	po-
suzujeme	osobnost	knihovníka,	jeho	aktivi-
ty	vzhledem	k	velikosti	obce	a	také	podporu	
zřizovatelů.	
	 V	roce	2020	nebylo	možné	předávat	oce-
nění	 na	 každoročním	 slavnostním	 setkání	

knihovníků.	Díky	spolupráci	se	starosty	obcí	
oceněných	 knihoven	 jsme	 se	 mohli	 vydat	
v	režimu	přísného	utajení	přímo	za	knihov-
níky	do	„jejich“	knihoven.	Nebylo	by	to	mož-
né,	kdyby	si	zastupitelé	práce	svých	knihov-
nic	nevážili.	Právě	naopak	–	rádi	se	k	našemu	
ocenění	přidali	a	Knihovna	Boskovice	 jako	
pověřená	knihovna	pro	 region	Blansko	 tak	
mohla	zrealizovat	malá	předvánoční	překva-
pení.	
	 Ocenění	přebírala:

MĚSTSKÁ	 KNIHOVNA	 KUNŠTÁT	
–	paní	Radka	Banyaová	
za	aktivní,	dlouholetou	

a	systematickou	podporu	dětského	
čtenářství	a	za	10	let	organizování	
literární	soutěže	„O	cenu	Ludvíka	

Kundery“	ve	spolupráci	s	místní	ZŠ

	 Děti	všech	generací	znají	svoji	paní	knihov-
nici	nejen	z	knihovny,	ale	také	z	besed	ve	ško-
le	a	z	ostatních	kulturních	akcí,	které	pomáhá	
organizovat	ve	svém	městě.
	 Paní	knihovnice	již	10	let	vyhlašuje	literární	
soutěž	„O	cenu	Ludvíka	Kundery“	ve	spolu-
práci	s	místní	základní	školou.	Vždy	probíhá	
slavnostní	vyhlášení	i	ocenění	nejlepších	prací	
na	 určité	 téma	 za	 přítomnosti	 významného	
současného	literáta.	V	průběhu	času	je	soutěž	
vnímána	jako	republiková	–	příspěvky	přichá-
zejí	nejen	od	žáků	z	Kunštátu,	ale	i	z	dalších	
měst	mimo	našeho	regionu.	

OBECNÍ	KNIHOVNA	LUBĚ	
–		MVDr.	Jana	Dvořáková	
za	20	let	vedení	knihovny	

a	za	poskytování	moderních	
informačních	služeb	v	obci	

	 OBECNÍ	KNIHOVNA	OBORA	
–	Mgr.	Jana	Trubáková	

za	10	let	aktivní	komunitní	činnosti	
knihovny	a	za	cílenou	podporu	

dětského	čtenářství	v	obci	
ve	spolupráci	s	místní	MŠ

	 Knihovna	 obce	 se	 již	 od	 počátku	 své	 čin-
nosti	stala	komunitní	knihovnou.	Paní	knihov-
nice	 oslovuje	 všechny	 věkové	 kategorie	 oby-
vatel,	zve	je	na	besedy,	workshopy	i	vernisáže	
obrazů	 nejen	 místních	 umělců.	 Organizuje	
výlety	 do	 blízkého	 okolí	 s	 historickou	 tema-	
tikou,	 kde	 se	 setkávají	 zájemci	 o	 poznávání	
z	obce	i	z	širšího	okolí.	Dlouhodobě	spolupra-
cuje	s	mateřskou	školkou	na	podpoře	dětského	
čtenářství;	pro	knihovnu	tak	vyrůstají	aktivní	
malí	čtenáři.	Zapojují	se	společně	do	regionál-
ních	čtenářských	projektů.	Všechny	informa-
ce	jsou	zveřejňovány	na	webu	knihovny.

Text: Helena Jalová, vedoucí regionálního oddělení
Foto: archiv Knihovny Boskovice

	 Knihovna	obce	se	stala	součástí	života	paní	
knihovnice,	ale	též	života	celé	obce.	Knihovní	
fond	je	aktuální	a	uživatelé	knihovny	zde	na-
jdou	nejen	knihy,	ale	také	tituly	časopisů	zís-
kané	 díky	 sponzorským	 darům.	 Sponzorské	
dary	do	knihovny	přicházejí	právě	díky	nadše-
ní	paní	knihovnice.	Malý	prostor	knihovny	je	
vkusně	upraven	a	je	zde	vytvořeno	i	místo	pro	
posezení	 či	 pro	 besedu	 v	 omezeném	 okruhu	
čtenářů.	Uživatelé	knihovny	zde	najdou	nejen	
slovo	psané,	ale	i	vlídné	slovo	paní	knihovni-
ce.	Knihovna	má	svoji	vlastní	webovou	strán-
ku,	kde	jsou	zveřejňovány	aktuální	informace	
pro	čtenáře.

Oceněná MVDr. Jana Dvořáková

Ocenění Radky Banyaové
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BRÝLE
ZA HUBIČKU

Měření zraku zdarma!

Akce platí do 28.2. 2021 na vybrané obruby a skla.
  DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia 

On-line objednání na  www.doc toroptic.cz

KOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ  

1690 KčZA POUHÝCH

BRÝLE

DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

Garantujeme minimálně 1000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Propojení senátních aktivit v obvodu Blansko 
	 Obrací	 se	 na	 mě	 řada	 občanů		
s	konkrétními	problémy,	které	chtě-
jí	 vyřešit,	 ale	 nedaří	 se	 jim	 napří-
klad	zkontaktovat	odpovědné	osoby	
nebo	 prosadit	 vhodné	 řešení.	 Sna-
žím	se	každému	pomoci,	pokud	 je	
to	v	mých	silách.	V	některých	pří-
padech	se	z	toho	vyloupne	problém,	
který	řeší	například	další	obce	a	je	
třeba	 získat	 všechny	 zainteresova-	
né	 účastníky.	 V	 tomto	 směru	 ře-	
ším	například	problematiku	čistíren	
odpadních	 vod	 v	 menších	 obcích	
obvodu	 Blansko.	 Malé	 obce	 často		
s	 ohledem	 na	 terén	 mají	 ztížené	
podmínky	 pro	 řešení	 nakládání		
s	odpadními	vodami.	Investice	i	po-
řízení	projektů	jsou	velmi	finančně	
náročné.	 Komunikuji	 s	 Vodáren-
skou	 akciovou	 společností	 a	 sna-	
žíme	 se	 společně	 s	 obcemi	 najít	
vhodný	 způsob	 řešení	 nakládání		
s	 odpadními	 vodami.	 Kromě	 spo-
lečného	semináře,	který	jsem	uspo-
řádala	v	srpnu	2020	v	Boskovicích,	
řeším	individuální	požadavky	obcí.	
V	pátek	22.	ledna	jsme	se	sešli	s	ře-
ditelem	 VAS,	 a.s.	 Petrem	 Fialou		
a	starosty	obcí	Křetín	a	Vranová.	
	 Na	 začátku	 ledna	 mě	 občané		
a	 starosta	 obce	 Vysočany	 oslovili	
ve	věci	dlouhodobého	velmi	časté-
ho	 výpadku	 elektrické	 energie	 pro	

obec.	Výpadky	vznikaly	při	nepříz-
nivých	povětrnostních	podmínkách,	
kdy	stromy	padaly	na	elektrické	ve-
dení.	Operativně	jsme	se	sešli	v	mé	
kanceláři	v	pondělí	4.	ledna	a	ihned	
druhý	den	se	konalo	šetření	na	místě	
za	účasti	zástupců	E-ON,	Lesů	ČR		
a	obce.	Již	dnes	je	obec	domluvena	
na	 vykácení	 stromů,	 které	 jsou	 na	
dopad	vedení.	Děkuji	všem	za	vstříc-
ný	 a	 odborný	 přístup	 při	 hledání		
řešení	situace	a	věřím,	že	800	obča-
nů	 obce	 již	 nebude	 trpět	 výpadky	
elektrické	 energie,	 které	 jim	 velmi	
znepříjemňovaly	život.	
	 Díky	 komunikaci	 se	 Střediskem	
volného	času	se	nám	podařilo	pro-
sadit,	že	budou	zachovány	víkendo-
vé	 akce	 a	 činnosti	 o	 prázdninách	
volnočasových	středisek.	Je	to	dob-
rá	 zpráva	 nejen	 pro	 děti,	 ale	 i	 pro	
rodiče.	V	 rámci	pandemie	korona-
viru	 na	 podnět	 Masarykovy	 střed-	
ní	 školy	 Letovice	 jsem	 apelovala		
na	 důležitost	 zachování	 praktické	
výuky	na	středních	školách.	Na	za-
stupitelstvu	 města	 Boskovice	 jsem	
v	 prosinci	 upozornila	 na	 možnosti	
čerpání	dotací	na	sportovní	zaříze-
ní,	které	spravuje	Národní	sportov-
ní	agentura.	S	místostarostou	města	
Boskovice	 Ing.	 Radkem	 Mazáčem	
spolupracuji	 v	 rámci	 záměru	 vý-

Prodejna COOP Vratíkov

Smlouva o poskytnutí dotace 
– Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
	 RM	 Boskovice	 projednala	 žádost	 JEDNOTY,	 spotřebního	 družstva		
v	Boskovicích	o	dotaci	na	dofinancování	provozu	prodejny	smíšeného	zbo-
ží	ve	Vratíkově	v	roce	2021	s	tím,	že	maloobchodní	obrat	docilovaný	pro-
dejnou	svojí	výší	nevytváří	dostatek	zdrojů	potřebných	na	krytí	nákladů	
spojených	s	provozem	prodejny.	Žadatel	žádá	o	dotaci	na	dofinancování		
ve	výši	120	tis.	Kč.
	 RM	 Boskovice	 doporučila	 ZM	 Boskovice	 schválení	 návrhu	 Smlouvy		
o	 poskytnutí	 dotace	 JEDNOTĚ,	 spotřebnímu	 družstvu	 v	 Boskovicích,		
na	 dofinancování	 provozu	 prodejny	 smíšeného	 zboží	 ve	 Vratíkově	 v	 ro-	
ce	2021.	 Text a foto: Jaroslav Parma

stavby	cyklostezky	Mladkov–Svitáv-
ka.	 S	 MAS	 Boskovicko	 PLUS	 spo-	
lupracuji	 zejména	 v	 oblasti	 školství		
a	 máme	 v	 plánu	 společně	 uspořá-	
dat	konferenci	na	téma	polytechniky.	
V	oblasti	sportu	při	projednávání	ná-
vrhu	zákona	o	některých	opatřeních	
ke	zmírnění	dopadů	epidemie	koro-
naviru	v	oblasti	sportu	jsem	komuni-
kovala	přímo	se	zástupci	sportovních	
organizací	v	mém	obvodu.	
	 Snažím	 se	 veškeré	 aktivity	 pro-

pojovat	 v	 rámci	 Senátu	 a	 senátní-	
ho	obvodu	Blansko	tak,	aby	to	bylo	
efektivní	a	mělo	příznivý	dopad	ne-
jen	 na	 samotné	 občany,	 obce,	 ale		
i	 neziskové	 organizace	 a	 podniky.	
Informace	 a	 zkušenosti	 z	 obvodu	
často	 uplatňuji	 při	 jednáních	 a	 se-
minářích	v	Senátu	a	naopak	 infor-
mace	získané	v	Senátu	propojuji	do	
regionu.	
Text: Ing. Jaromíra Vítková, senátorka PČR 

Foto: archiv J. Vítkové

Jednání k čistírnám odpadních vod 22. 1. 2021 v Boskovicích
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pořádá pod záštitou
Ing. Kateřiny Gerbrichové, starostky města Velké Opatovice

6. února 2021
26. ročník turistického pochodu

OPATOVSKÉ
ŠMAJD
Vzpomínka na Laďu Juříčka 
Trasy: 50, 33, 22, 17, 10, 6, 2 km
Start a cíl: sokolovna Velké Opatovice
Čas startu: 6.00 – 11.00 hod
Start i z Letovic nádraží ČD: 15, 28, 32, 37, 44 km   6.30 – 9.00 hod

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA PODPORY:

Pohostinství u Klementů
POHORA

Autovraky.net
Roman Šich

INFORMACE:    www.kctmalahana.cz    Facebook: Opatovské šmajd

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MALÁ HANÁ
Velké Opatovice

Tento projekt je spolufinancován městem Velké Opatovice.
Pro každého účastníka je připraven diplom a odměna. 

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ VŠECH OPATŘENÍ K PANDEMII COVID-19.

Bylo jen málo oblastí, do kterých nezasáhl 
– zemřel Karel Hoder
	 V	sobotu	28.	listopadu	2020	zemřel	pan	Karel	Hoder,	rodák	z	Letovic,	
známý	také	pod	skautskou	přezdívkou	Kostin.	Skaut,	hasič,	sběratel	všeho	
možného	a	organizátor	všeho	možného.
	 Narodil	se	v	roce	1927	do	rodiny	živnostníka	–	majitele	obchodu	se	zbo-
žím	smíšeným	v	Pražské	ulici,	jako	nejstarší	ze	čtyř	dětí.	V	průběhu	2.	svě-
tové	války	se	vyučil	obchodníkem	u	firmy	Smékal	v	Litovli,	po	skončení	
války	pak	vystudoval	obchodní	akademii.
	 Jeho	 celoživotní	 láskou	 se	 stal	 skauting,	 kterému	 se	 věnoval	 od	 roku	
1937	 do	 jeho	 zákazu	 nacisty.	 V	 roce	 1945	 se	 poprvé	 podílel	 na	 obnově	
činnosti	skautského	střediska	v	Letovicích.	Obnovu	si	pak	znovu	zopako-
val	v	roce	1968	a	1989	po	zákazech	komunistickým	režimem.	Zde	je	za-	
jímavé	 tehdejší	 oficiální	 zdůvodnění	 škodlivosti	 skautingu:	 je	 apolitický		
a	mládež	musela	být	vychovávána	v	duchu	marxismu-leninismu.
	 Po	druhém	zákazu	v	roce	1950	přesunul	těžiště	své	činnosti	do	Sboru	
dobrovolných	hasičů,	kde	působil	také	jako	jednatel,	starosta,	kulturní	re-
ferent	 a	 organizační	 referent.	 Po	 ukončení	 aktivní	 hasičské	 činnosti	 se	
v	rámci	sboru	věnoval	především	kulturní	a	organizační	činnosti.	Koncem	
šedesátých	let	minulého	století	navštívil	Znojemské	historické	vinobraní,	
které	jej	nadchlo	natolik,	že	s	členy	hasičského	sboru	uspořádali	několik	
ročníků	vinobraní	včetně	průvodu	v	historických	kostýmech	a	programu	
v	areálu	hasičské	zbrojnice.	Na	rok	1977	připadlo	530.	výročí	založení	zá-
meckého	pivovaru	v	Letovicích,	při	 této	příležitosti	 inicioval	uspořádání	
Pivovarských	 slavnosti,	 opět	 v	 rámci	 sboru	 dobrovolných	 hasičů.	 Když	
byly	 při	 rekonstrukci	 budovy	 obecné	 školy	 nalezeny	 na	 půdě	 historické	
cechovní	lucerny,	byl	to	opět	on,	kdo	spolu	s	hasiči	zajistil	jejich	restauro-

ce	jen	zásobováno	o	něco	lépe,	než	česká	část	federace.	Pan	Hoder	pracoval	
od	šedesátých	let	jako	zásobovač	v	letovickém	závodě	firmy	ČKD	Blansko	
a	jako	takový	cestoval	prakticky	po	celém	území	Československa.	Těchto	
cest	využíval	ke	shánění	zboží	všeho	druhu	nejprve	pro	kolegy	ze	zaměst-
nání,	později	i	pro	ostatní	zájemce.	Jen	pro	ilustraci	–	jednou	takto	způsobil	
kolegovi	velkou	radost,	když	mu	odněkud	přivezl	nerezový	dřez.	Také	na-
bídka	zboží	v	jeho	obchůdku	v	kině	byla	bohatší,	než	jinde,	díky	jeho	vel-
kému	akčnímu	rádiu.
	 V	listopadu	1989	už	byl	v	důchodu	a	okamžitě	se	zapojil	do	tehdejšího	
dění	–	nejprve	dělal,	co	bylo	třeba,	pod	hlavičkou	Občanského	fóra,	pozdě-
ji	například	při	obnově	činnosti	nynější	Katolické	besedy.
	 Několik	dní	po	sametové	revoluci	v	 listopadu	1989	se	vydal	do	Prahy	
zaregistrovat	 letovické	skautské	středisko,	které	 tak	bylo	obnoveno	mezi	
prvními.	Jako	vedoucí	střediska	pak	působil	až	do	roku	2011.	Pro	skauting	
žil	tělem	i	duší.	Zasloužil	se	především	o	získání	finančních	prostředků	na	
obnovu	táborového	vybavení	a	rekonstrukci	kluboven	v	zámeckém	parku		
a	 na	 farním	 dvoře.	 Organizoval	 i	 četné	 zájezdy	 například	 na	 Ivančenu	
v	Beskydech,	do	kolébky	českého	skautingu	Vorlovy	a	na	hrad	Lipnici,	do	
Mariazell	v	Rakousku	i	na	mnohá	představení	v	brněnských	divadlech.	Od	
roku	2011	vedl	oddíl	old-skautů,	pro	které	organizoval	rovněž	výlety	a	zá-
jezdy	a	jejich	pravidelná	setkávání.	Až	do	loňského	roku	navštěvoval	skaut-
ské	akce	a	tábory.	Za	své	výrazné	zásluhy	a	dlouhodobou	práci	v	oblasti	
výchovy	 a	 vzdělávání	 byl	 Náčelnictvem	 Junáka	 oceněn	 Medailí	 sv.	 Jiří	
zlatého	stupně.
	 Významnou	součástí	jeho	života	bylo	sběratelství,	a	to	zejména	filmo-
vých	plakátů	a	všech	možných	suvenýrů	souvisejících	s	pivem	a	s	pivovary.	
O	svoje	sbírky	se	několikrát	podělil	s	veřejností	při	výstavách	v	letovickém	
kulturním	domě.	Expozice	starého	obchodu	v	letovickém	městském	muzeu	
je	částečně	sestavena	z	exponátů	pocházejících	ještě	z	obchodu	jeho	tatín-
ka,	Antonína	Hodera.
	 Rozsah	jeho	zájmů	byl	opravdu	velký	–	kromě	jiného	také	v	mládí	hrál	
ochotnické	divadlo,	zajímal	se	o	historii,	cestování,	byl	členem	Orla	a	urči-
tě	by	se	našly	i	další.
	 Až	do	konce	života	byl	opravdu	aktivní,	i	když	už	potřeboval	hodně	od-
počívat.	Ve	volných	chvílích	třídil	fotografie,	vystavoval	do	výlohy	svého	
obchůdku	Dárek	plakáty	a	připomínal	jimi	významné	dny,	výročí,	naroze-
niny	i	úmrtí	známých	herců	a	jiných	osobností	české	i	světové	kultury.	Jeho	
život	byl	naplněný	prací	a	zájmem.	Bude	s	námi	i	nadále…

Text: Skaut, středisko Erb Letovice a Hasiči Letovice
Foto: archiv K. Hodera

Karel Hoder – Kostin

vání.	 Lucerny	 jsou	 nyní	 umístěny	
v	presbytáři	kostela	svatého	Proko-
pa.
	 Za	 svoji	 práci	 ve	 sboru	 získal	
mnoho	ocenění	a	medailí	včetně	ti-
tulu	„Zasloužilý	hasič“,	což	je	nej-
vyšší	ocenění.
	 Méně	 viditelná	 byla	 jeho	 práce	
pro	 farnost,	 kde	 působil	 například	
ve	funkci	kostelního	hospodáře,	ale	
hlavně	 při	 zajišování	 nedostupné-
ho	materiálu	a	služeb.
	 Systém	socialistického	zásobová-
ní	 způsoboval,	 že	 zboží,	 které	 se	
nedalo	 běžně	 koupit	 v	 Jihomorav-
ském	 kraji,	 bylo	 dostupnější	 třeba	
v	 tehdejším	 Východočeském	 kraji,	
a	 to,	 které	 bylo	 ve	 všech	 krajích	
podpultovou	 záležitostí,	 se	 někdy	
dalo	sehnat	v	běžném	prodeji	v	Pra-
ze.	A	pokud	nezafungovala	ani	Pra-
ha,	 pak	 byla	 jakási	 šance	 provést	
nákup	na	Slovensku,	které	bylo	pře-
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V Blansku se nově měří koncentrace 
karcinogenního benzo[a]pyrenu v ovzduší
	 Odborníci	 z	 Českého	 hydrome-	
teorologického	 ústavu	 (ČHMÚ)	 nově	
zkoumají,	jaká	je	skutečná	koncentra-
ce	 rakovinotvorného	 benzo[a]pyrenu		
v	Blansku.	Letos	v	lednu	zde	instalo-
vali	 manuální	 monitorovací	 stanici,	
jedinou	 svého	 druhu	 umístěnou	 v	 Ji-
homoravském	kraji	na	sever	od	Brna.	
Zařízení	 zkoumá	 imise	 v	 ovzduší		
v	lokalitě	Sloupečník.	První	výsledky	
z	měření	by	měly	být	k	dispozici	nej-
dříve	za	tři	měsíce.	
	 Takzvaný	vzorkovač	je	zařízení	při-
bližně	 o	 velikosti	 dospělého	 člověka.	
Částice	 rozptýlené	 v	 ovzduší	 zachy-	
tává	 na	 filtr,	 který	 se	 v	 pravidelných		
intervalech	 vždy	 po	 dvou	 týdnech		
odváží	do	laboratoří	ČHMÚ	k	dalším	
analýzám.	Odborníci	budou	měřit	pře-
devším	 koncentraci	 karcinogenního	
benzo[a]pyrenu.
	 „Jedná	 se	 o	 asi	 nejproblematičtější	
znečišující	látku	v	České	republice.	Je-
jím	hlavním	zdrojem	je	lokální	vytápě-
ní	 domácností,	 tedy	 konkrétně	 staré	
kotle	na	tuhá	paliva.	Na	řadě	míst	v	re-
publice	 je	 roční	 imisní	 limit	 benzo[a]
pyrenu	 překračován,	 v	 některých	 lo-	
kalitách	 až	několikanásobně.	U	žádné	
jiné	znečišující	 látky	nedochází	k	 tak	

V Blansku se nově měří koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu v ovzduší. 

výraznému	 a	 plošnému	 překračování	
imisních	 limitů	 jako	 právě	 u	 benzo[a]
pyrenu,“	 vysvětlil	 vedoucí	 oddělení	
kvality	 ovzduší	 z	 brněnské	 pobočky	
ČHMÚ	Jáchym	Brzezina.
	 Zákon	o	ochraně	ovzduší	pro	ben-
zo[a]pyren	 stanovuje	 pouze	 roční	
imisní	limit.	Relevantní	výsledky	tak	
budou	známé	až	po	dvanácti	měsících	
měření,	tedy	příští	rok	na	jaře.	První	
dílčí	hodnoty	koncentrace	v	Blansku	
by	 ale	 měli	 odborníci	 vyhodnotit	 už	

letos,	 po	 třech	 až	 šesti	 měsících	 od	
zahájení	měření.
	 Dosud	 pracovníci	 ČHMÚ	 hodnoty	
škodlivých	látek	v	ovzduší	pro	Blansko	
pouze	odhadovali	pomocí	výpočtů	a	po-
čítačových	modelů	–	k	určování	koncen-
trace	 karcinogenní	 látky	 v	 ovzduší	 se	
používala	metoda	modelování	a	hodno-
cení	využívající	skutečně	naměřené	kon-
centrace	v	obdobných	 lokalitách.	Nově	
instalovaná	 manuální	 stanice	 imisního	
monitoringu	zjistí	skutečný	stav.

	 „Je	ale	třeba	říct,	že	výběr	lokality	
Blansko	nebyl	dán	jakýmkoliv	pode-
zřením,	že	by	zde	měly	být	koncent-
race	 výjimečně	 vysoké.	 Rozmístění	
stanic	v	České	republice,	tzv.	koncept	
staniční	 sítě,	 vychází	 z	 legislativy	
EU,	 která	 mimo	 jiného	 určuje,	 ko-	
lik	přibližně	by	mělo	být	v	 jednotli-
vých	 oblastech	 stanic,	 jakého	 typu		
a	 tak	 dále.	 V	 Jihomoravském	 kraji	
nám	v	tomto	směru	chyběla	městská	
pozaová	 stanice	 měřící	 právě	 ben-
zo[a]pyren,“	vysvětlil	Brzezina.
	 Původně	se	podle	něj	ČHMÚ	roz-
hodoval	 mezi	 Blanskem	 a	 Břeclaví.	
„Výhodou	 Blanska	 byl	 fakt,	 že	 jsme	
doposud	na	sever	od	Brna	v	Jihomo-
ravském	kraji	neměli	žádnou	stanici,	
a	také	fakt,	že	nám	v	tomto	směru	vy-
šel	 velmi	 vstříc	 spolek	 Moravského	
rybářského	svazu	v	Blansku.	Ten	po-
skytl	maximální	součinnost	při	insta-
laci	 vzorkovače	 a	 všech	 náležitostí,	
které	 s	 tím	 souvisí,	 za	 což	 bych	 jim	
touto	 cestou	chtěl	velmi	poděkovat,“	
dodal	 vedoucí	 oddělení	 kvality	
ovzduší	z	brněnské	pobočky	ČHMÚ	
Jáchym	Brzezina.

Text: Pavla Komárková
Foto: Michal Záboj
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LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

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

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

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

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

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

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Charitativní akce Krabice od bot byla v Černé Hoře

Mezigenerační komunikace funguje i na dálku
	 Devět	 let	 přinášel	 Mezigenerační	
klub	při	Střední	škole	cestovního	ru-
chu	a	gastronomie,	s.	r.	o.	v	Blansku	
seniorům	 bohatou	 nabídku,	 jak	 zá-
bavně	 a	 smysluplně	 trávit	 svůj	 vol-	
ný	čas.	Seniorskou	kavárnu,	pořádá-
ní	akcí	nebo	organizaci	zájezdů	sice	
pandemická	situace	znemožnila,	ale	
přesto	klub	ve	své	činnosti	pokraču-
je.	Vedení	a	pedagogové	této	soukro-
mé	 školy	 ve	 snaze	 pomoci	 členům	
klubu	nesnadné	období	překonat	pře-
nesli	 velkou	 část	 aktivit	 do	 online	
prostoru.	
	 V	 prvé	 řadě	 je	 to	 nová	 podoba		
Seniorské	akademie,	která	nahrazu-	
je	dřívější	přednášky,	a	díky	níž	mo-
hou	 senioři	 pokračovat	 ve	 vzdělá-	
vání	 v	 různých	 oblastech	 formou		
zajímavého	shrnutí	vědomostí	před-
cháze-	 jících	 let	 i	nových	poznatků.	
Vedle	 toho	 připravila	 škola	 zatím	
dva	typy	speciálních	programů	s	cí-
lem	alespoň	na	dálku	společně	prožít	
významná	 období	 roku,	 při	 kterých	
se	 členové	 za	 normálních	 okolností	
setkávali.	
	 Prvním	bylo	 zapojení	 členů	klubu	
do	 práce	 žáků,	 kteří	 se	 v	 rámci	 dis-
tanční	 výuky	 věnovali	 svatomartin-
ské	problematice.	Hodnocení	výtvorů	

žáků	je	potěšilo	i	poučilo	a	také	ujisti-
lo,	 že	 i	 bez	 osobního	 kontaktu	 lze		
nadále	 na	 sebe	 myslet	 a	 komuniko-	
vat	spolu.	Takto	a	s	pomocí	panelové	
výstavy	 školy,	 která	 byla	 umístěna		
u	 kostela	 sv.	 Martina,	 si	 tak	 všichni	
připomenuli	 patrona	 města	 i	 tradice		
s	ním	spojené.	
	 Druhým	 projektem	 pak	 byla	 série	

adventních	programů.	Prostřednictvím	
pravidelných	e-mailů	 se	 seniorům	do-
stalo	 poučení	 o	 této	 slavnostní	 době.	
Obsahové	 zaměření	 jednotlivých	 té-	
mat	 vystihovalo	 časovou	 posloupnost	
adventu,	 vysvětlení	 tradičních	předvá-
nočních	 a	 vánočních	 zvyků,	 význam-
ných	svátků,	hudební	i	výtvarné	histo-
rie	 apod.	 Jednotlivá	 adventní	 témata	

byla	rozšiřována	o	retro	odkazy,	tajen-
ky	 a	 rébusy,	 což	 opět	 umožnilo	 členy	
osobně	zapojit.
	 Tvůrci	 těchto	 aktivit	 jsou	 velmi		
potěšeni	 jejich	 pozitivním	 přijetím		
a	splněním	základního	cíle,	 tedy	na-
lezením	 způsobu,	 jak	 se	 i	 v	 součas-
nosti	 navzájem	 podporovat.	 Senioři	
pak	ocenili,	že	všechny	tyto	aktivity	
jim	 pomáhaly	 zpříjemnit	 covidovou	
dobu	 a	 zejména	 adventní	 cyklus	 byl	
pro	 ně	 vzpomínkami	 na	 dobu	 svého	
dětství	 a	 mládí,	 na	 jistotu	 a	 klid	 ro-
dinné	 pohody	 a	 vítaným	 zpestřením	
složitého	období.	 Jak	píše	 i	 jedna	ze	
zakládajících	členek	klubu:
	 „Střední	 škola	 cestovního	 ruchu		
a	gastronomie	v	Blansku,	její	ředitelka	
Mgr.	Marta	Truhlářová,	 pedagogický	
sbor	i	studenti	se	mimo	svoje	pracovní	
povinnosti	 nadále	 věnují	 i	 členům		
Mezigeneračního	 klubu.	 Stále	 hledají	
nové	formy,	kterými	rozvíjejí	vzájem-
nou	 mezigenerační	 solidaritu.	 Velice	
si	vážíme	těchto	nabídek	školy	k	další-
mu	 vzdělávání	 na	 dálku.	 Za	 tuto	 zá-
služnou	práci	jim	náleží	náš	dík!	Přeji	
nám	všem	společné	překonání	nelehké	
současné	situace.“	L.	Magniová.

Text: Libuše Magniová a Martin Jaglář
Foto: archiv školy

Součástí programů v rámci Mezigeneračního klubu byly i tvořivé dílničky

	 Dětem	v	nouzi	přinesli	lidé	v	Černé	Hoře	při	dobro-
činné	sbírce	Krabice	od	bot	přes	tři	sta	dárků.	Advent	
je	 nejen	 duchovní	 přípravou	 na	 nejkrásnější	 svátky		
v	roce,	ale	i	dobou	rozjímání	a	dobročinnosti.	Charita-
tivní	sbírka	nesoucí	název	Krabice	od	bot,	aneb	když	
děti	 darují	 dětem,	patří	mezi	 ty,	 které	musejí	 vzít	 za	
srdce	každého,	komu	není	lhostejný	osud	opuštěných,	
či	jinak	znevýhodněných	dětí.	Od	neděle	29.	listopadu	
jsme	v	našem	sběrném	místě	připravili	přes	tři	sta	vá-
nočních	dárků	určených	dětem	v	nouzi.	Krabice	od	bot	
je	největší	sbírkou	pro	potřebné	děti	v	Česku.	Pořádá	ji	
Diakonie,	 jeden	 z	 nejvýznamnějších	 poskytovatelů		
sociálních	služeb	u	nás.	V	Černé	Hoře	jsme	se	k	této	
ušlechtilé	myšlence	připojili	již	podruhé	a	zájem	o	ni	
předčil	 všechna	 očekávání.	 Naše	 dárky	 byly	 určeny	

pro	Dům	pro	matky	s	dětmi	Lávka	Petrovice,	Dětský	
domov	 Hodonín,	 OSPOD	 Blansko,	 Boskovice	 a	 pro	
Kojenecký	ústav	Chovánek	v	Brně.	Díky	všem,	kte-	
ří	 se	k	 této	krásné	adventní	 akci	připojili,	měly	děti		
v	těchto	domovech	radost	jak	z	dárků	a	obrázků,	tak		
i	ze	vzkazů	od	neznámých	dárců.	Jsme	hrdí	na	to,	že	
jsme	 mohli	 být	 součástí	 této	 dobročinné	 akce	 a	 že	
jsme	společně	udělali	svět	zase	o	něco	hezčí.	Děkuje-
me	všem	dobrovolníkům,	kteří	nám	pomáhali	nejen	
při	sběru	a	následném	balení	dárků,	ale	především	při	
jejich	rozvozu	na	místa	určení.	Jako	tiché	poděkování	
všem	štědrým	dárcům	byl	v	podvečer	první	adventní	
neděle	slavnostně	rozsvícen	vánoční	strom	před	rad-
nicí	a	fontána	na	náměstí.	 Text: Jana Kubelková

Foto: Ivo Kalvoda
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme	touto	cestou	blanenské	nemocnici	za	včasný,	

profesionální	zásah	a	za	ošetřování.	
Posádkám	záchranky,	interně	B,	intermediální	péči	a	následné	péči.	

S	vděkem	ZDENEK	A	ZDEŇKA	KOLMAČKOVI

Vážená	paní	redaktorko,	vážení	pracovníci	redakce	„Lístečků“,	
děkujeme	za	to,	že	jste	nás	v	minulém	roce	těšili	a	informovali	o	dění	

kolem	nás.	Rádi	„Lístečky“	čteme	a	těšíme	se	na	ně.	
A	jsou	i	v	roce	2021	tak	hezké.	

Přejeme	jim	a	i	celé	redakci	v	roce	2021	jen	další	úspěchy.

STLOUKALOVI

PRODÁM
 Prodám dámské kolo Amulet, seřízené ve 
výborném stavu. Volat večer, tel.: 721 707 471.
 Prodám menší el. pračku a ždímačku – 
volat večer, tel.: 721 707 471.
 Prodám krásnou, 100 % bavlněnou, bílou 
peřinku-zavinovačku pro miminko. Určitě se 
domluvíme. Tel.: 721 155 403.
 Prodám levně 8 ks dvouletých slepic, 50 Kč 
za kus. Důvod – stěhování do penzionu. Tel.: 
724 120 704.
 Prodám dva muzejní výrobky Adastu 
Adamov stolní analogové síové elektrické 
hodiny s časovačem a časový mechanický 
spínač do jedné hodiny. Vše označeno znač-
kou Adast.  Tel.: 607 846 060.
 Prodám postel s úložným prostorem 
110x200 cm, výška sedu 50 cm, pravé čelo, 
záda, pestrý vzor. PC 9.000 Kč, nyní 3.000 Kč, 
2 roky stará, zachovalá. Tel.: 775 991 148. 
 Prodám výkonnou HIFI VĚŽ PANASONIC, 
F? CD, USB, špičkový zvuk. Původní cena 
5.000 Kč, nyní jen 999 Kč. Tel.: 737 957 822.
 Prodám levně funkční automatickou pračku. 
Tel.: 777 305 730. 
 Prodám novou tiskárnu EPSON L 3150. 
Zn. Nevhodný dar, cena 3.000 Kč, 
tel.: 602 569 424.
 Prodám kompletní 30-dílný seriál TŘICET 
PŘÍPADU MAJORA ZEMANA – originál DVD. 
Cena pouze 499 Kč. Tel.: 737 957 822.
 Prodám zimní pneu Krisalp rozměr 175 x 
65 x R 14, 4 ks na plechových discích + jedna 
pneu samostatně. 3 pneu jsou mírně jeté a 2 
nové. Zn. K vyzvednutí v Brně-Králově Poli, 
cena 1.200 Kč. Tel.: 728 480 686.
 Prodám nábytek přes 100 let starý. Jedná 
se o vyřezávané dubové skříně s ohýbaným  
a broušeným prosklením. Součástí kompletu 
jsou dvě skříně, skříň s pohovkou, rozkládací 
stůl a šest židlí, nábytek je uskladněn v Brně. 
Foto zašlu na vyžádání, cena dohodou, tel.: 
602 500 503.

VZPOMÍNKA
Dne	11.	2.	2021	si	připomeneme	

třetí	smutné	výročí	úmrtí		
manžela,	tatínka,	dědečka,	kamaráda

pana	VLADIMÍRA	TLAMKY	z	Boskovic.

Stále	vzpomíná	rodina	a	přátelé.

VZPOMÍNKA 
Dne	18.	února	to	budou	4	roky,	

kdy	nás	navždy	opustila	naše	milovaná	maminka,	
babička	a	prababička,	

paní	ANIČKA	PADĚROVÁ	z	Blanska.	

Za	tichou	vzpomínku	děkují	děti	
Iva,	Luboš,	Mirka	a	Martin	s	rodinami.

 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. Tel.: 
606 931 795.
 Prodám postel s levým a zadním vyšším 
čelem a pevným roštem. Úložný prostor – 2 
šuplata pod postelí. Zánovní, málo používa-
ná, výška matrace 30 cm. Cena dohodou, foto 
zašlu na vyžádání. Tel.: 606 767 938.

KOUPÍM
 Koupím byt 1+1 v Blansku. 
Tel.: 728 744 085. 
 Koupím malá vylíhnutá kuřátka. Poradí 
někdo, kde se prodávají? Tel.: 607 846 060, 
mail: milansyko@centrum.cz
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakou-
koliv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 
550, 555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, 
Simson, díly (motor). Stav nerozhoduje. Tel.: 
723 971 027.
 Koupím byt Na Pískách v Blansku o veli-
kosti 2 + KK. Tel.: 737 900 946.
 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK 
atd. Může být i poškozený. Tel.: 731 487 850.
 Sběratel koupí LP gramofonové desky  
a staré pohledy, i celé sbírky. Přijedu. Tel.: 
721 442 860.
 Koupím cihlový byt o velikosti 2+KK nebo 
2+1 na sídlišti Písečná v Blansku. Nepotřebuji 
ho ihned k nastěhování – možnost domluvy, 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. 
Tel.: 737 900 946.
 Koupím obrazy různých motivů a stáří do 
mé soukromé sbírky. Platba výhradně v hoto-
vosti rychlé a slušné jednání. Tel.: 704 787 323.
 Koupím různé dekorační starožitnosti do 
interiéru. Platba výhradně v hotovosti, rychlé 
a slušné jednání. Tel.: 704 787 323.

HLEDÁM
 Kdo nechá za odvoz funkční ledničku na 
chatu? Tel.: 606 931 795.
 Paní v důchodu – dříve učitelka, hledá 
brigádu na částečný úvazek. Tel.: 724 231 309.

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

DARUJI
 Daruji dvě dvouleté dvoubarevné kočky 
do dobrých rukou z důvodu stěhování do pen-
zionu. Tel.: 724 120 704.
 Daruji desetiletého pasteveckého psa, 
řádně očkovaného a čipovaného. Důvod – 
stěhování do penzionu. Tel.: 724 120 704.

SEZNÁMENÍ
 Hledám přítele 60–65 let, jsem 61/168 cm, 
střední postavy. Tel.: 773 076 239.
 Žena 69/170 cm se ráda seznámí s vyš-
ším mužem abstinentem, pro trvalý vztah, 
který nechce být už sám. Foto vítáno, tel.: 
728 688 316. 
 Muž z Blanska hledá k seznámení ženu 
42–52. Foto výměnou.
Mobil – whatsapp 777 575 857.
 Hledám k vážnému seznámení ženu upřím-
nou a hodnou. Jsem svobodný, 56 roků, ne-
kuřák. Bydlení mám. Tel.: 516 476 402. 

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, 
lakování skla, lišty, 

zámky, kliky

tel. 604 150 378 CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098
TELEVIZNÍ DOTACE!

Eurosport, Discovery,
a UFC přes satelit nebo

internet do Vaší tv.

Tel.: 778  880  006METALŠROT LETOVICE
(Kovošrot Letovice – Pražská 76, Letovice)

PRODEJ 
UHELNÝCH BRIKET

Tel.: 606 664 469

HLEDÁME KE KOUPI 
CHATU/CHALUPU 

k rekreaci, nabídněte. 
Tel.: 725 002 155

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

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

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

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

Tel.: 732 170 454 
– sběratel
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Do redakce nám přišel milý dopis se spoustou básniček od naší čtenářky

MĚSTYS SVITÁVKA 
nabízí k pronájmu prostory ordinace 

pro dětského lékaře/lékařku vč. bytu 
(1+kk) v novém víceúčelovém domě 

na náměstí ve Svitávce. 

Bližší informace na tel. 724 097 622

Prevenci, vitamíny můžete zakoupit 
v lékárnách Nemocnice Boskovice a to jak

v lékárně ve vestibulu nemocnice, tak v lékárně 
na Masarykově náměstí v Boskovicích.

S možnostmi prevence 
či podpůrné terapie COVID-19

poradí Váš lékárník

	 Paní	Modrová	žije	v	Blansku,	ráda	fotografuje,	píše	básničky,	ráda	vyrá-
bí	krásná	přáníčka.	Rozhodla	jsem	se,	milí	čtenáři,	se	s	vámi	podělit	o	bá-
seň	„Láska“.	
	 V	dnešní	době	se	pojem	láska	tak	nějak	vytrácí	z	běžného	života.	Ano,	
zamilovaní	jsou	a	budou	stále	kolem	nás,	ale	slovo	láska	má	širší	význam.	
Řekla	 bych,	 že	 doba	 s	 sebou	 nese	 spíš	 jiné	 charakterové	 vlastnosti,		
jako	jsou	závist,	sobectví,	pokrytectví,	nezájem,	podat	pomocnou	ruku	se	
„nenosí“…	ale	to	mně	nepřísluší	soudit.	Na	světě	jsme	každý	sám	za	sebe	
a	svůj	životní	postoj,	různá	rozhodnutí	si	každý	nese	sám.	
	 14.	 února	 každoročně	 slaví	 svátek	 zamilovaní.	 Tento	 svátek,	 který	 se		
u	nás	začal	slavit	až	po	 roce	1989	má	ale	 ryze	evropské	kořeny.	Mnoho	
z	nás	za	svátek	zamilovaných	považuje	1.	květen,	tak,	jak	jsme	byli	zvyklí.	
Víte	že,	Sv.	Valentýn	je	nejen	patron	zamilovaných,	ale	také	včelařů,	po-
cestných	a	mládeže	celkově?	Valentin	byl	původem	urozený	Říman	a	žil	ve	
3.	století	n.	l.,	byl	knězem,	který	tajně	oddával	zamilované	páry,	což	bylo	
nepřípustné.	Římští	 senátoři	 za	 to	Valentina	obvinili	 z	nekalých	praktik		
a	na	prefektův	příkaz	byl	uvězněn	do	žaláře.	Na	to	byl	v	noci	14.	2.	sat.	
Přesný	rok	jeho	úmrtí	není	znám,	uvádí	se	rok	269,	270	nebo	273.	Není	
přesně	ani	známo,	kdy	byl	svatořečen,	ale	na	základě	doložených	písem-
ností	to	bylo	v	raném	středověku.	Takže	svátek	zamilovaných	se	slaví	na	
jeho	počest.	A	proč	patří	k	tomuto	svátku	květina	a	květinářství	mají	v	tyto	
dny	„žně“?	Protože	Sv.	Valentýn	podle	 legendy	obdarovával	mladé	páry	
pestrými	kyticemi	z	biskupské	zahrady.	 Text: Renata Kuncová Polická

Neočekávána,
zjevila se láska.
Přihopkala po špičkách
v atlasových střevíčkách.
Zachumlána v satén, 
plachá, smělá zároveň. 

Trpí žízní,
pít si žádá.
Na čele rubínový diadém.
Hovoří zpříma vemlouvaným altem:
Neznám mládí,
neznám stáří.
Jsem! 

Lydie	Modrová

LÁSKA
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Dimas
Wood

Dub zimní
šedý

7mm
tloušťka

Cena:
169,-/m2

Dub Grand
šedý

Dub Grand
přírodní

Borovice
Cascina

Dub letitý
béžový

Dub Nord 
pískově
béžový

Dub zimní
světlý

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 28. 2. 2021.

cena od

1290,-

3
roky záruka kov/plast

cena od

169,-m2

Laminátové 
plovoucí
podlahy

Gola sada
Ráčna: 
1/2" a 1/4"
Sada obsahuje: 
nástavce
s ráčnami,
nejpoužívanější
rozměry
maticových klíčů,
imbus klíčů a bitů

3190,-

799,-

Rozměry: 82 x 38 x 77 cm | Objem: 52 l
Materiál: plast | Barva: šedá
Obsahuje lehké průsvitné víko
s regulovatelnými ventilačními otvory

Sadbovač
Respana15,-

Prvosenka, 
Petrklíč
Primula acaulis
∅ květináče: 9 cm
Cena 
bez obalu

Obal keramický 
na primule
∅ květináče: 11 cm
Různé barvy
Cena: 32,-

20
kg

Regál PLUS
4 police
60 x 30 x 135 cm
5 polic
80 x 40 x 187 cm 
120 x 40 x 187 cm

cena od

399,-

7mm
tloušťka 8mm

tloušťka8mm
tloušťka 8mm

tloušťka7mm
tloušťka7mm

tloušťka 8mm
tloušťka

Cena:
169,-/m2

Cena:
189,-/m2

Cena:
199,-/m2

Cena:
199,-/m2

Cena:
199,-/m2

Cena:
229,-/m2

Cena:
249,-/m2

Přisazené
svítidlo
stmívatelné
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Akce v Muzeu Blanenska

Azyl pro opuštěné, nemocné a zraněné kočky 

	 Další	 akcí,	 o	 které	 bychom	 Vás	 rádi	 informovali,	 	 je	 připravovaná		
výstava	 s	 názvem	 „Stanislav	 Lachman	 zblízka“,	 která	 bude	 zahájena		
v	září	2021.	V	letošním	roce	oslavíme	výročí	100	let	od	narození	tohoto	
slavného	českého	designéra,	který	je	autorem	více	jak	1200	návrhů	prů-
myslových	výrobků,	z	nichž	tři	čtvrtiny	byly	realizovány.	Navrhl	vysava-
če,	mixéry,	fény	a	žehličky,	které	po	celou	druhou	polovinu	20.	století	
patřily	k	výbavě	naprosté	většiny	československých	domácností.	Touto	
cestou	bychom	Vás	chtěli	požádat,	pokud	vlastníte	nebo	víte	o	někom,	
kdo	je	majitelem	takového	elektrospotřebiče	(zejména	výrobky	značky	
ETA)	a	měl	by	zájem	jej	věnovat	nebo	zapůjčit	do	připravované	výstavy,	
ozvěte	se	na	e-mail:	info@muzeum-blanenska.cz.	
	 Děkujeme	za	Vaši	přízeň	a	přejeme	pevné	zdraví!

Pavlína Komínková, ředitelka
Foto: Renata Kuncová Polická

	 Azyl	Jiřina	Skoumalová,	z.s.	byl	zalo-
žen	v	roce	2017,	ale	v	péči	o	bezprizorní	
kočky	začal	už	dříve.	
	 Hlavním	cílem	Azylu	je	péče	o	opuš-
těné,	zraněné	a	nemocné	kočky,	kastrace	
koček,	 veterinární	 ošetření,	 odčervení,	
očkování	a	hledání	nových	domovů.	Do-
stávají	se	sem	také	kočky	po	zemřelých	
majitelích,	z	různých	rodinných	důvodů,	
nechtěná	 koata	 odhozená	 většinou	 na	
opuštěných	 místech.	 Azyl	 je	 nezisková	
organizace,	kde	převážná	část	peněz	na	
provoz	 je	 získána	 od	 drobných	 dárců		
a	pořádáním	aukcí	na	fcb	dobrovolníky.	
V	Azylu	 je	v	 současné	době	kolem	sta	
koček,	ročně	přijme	a	vykastruje	podob-
ný	počet.	Nové	domovy	se	hledají	sdíle-
ním	příspěvků	na	fcb	a	inzercí	na	webu	
Pesweb.	

Kuchyňský robot ETA 0024 se vyráběl na přelomu 
80. a 90. let ve výrobním závodě ETA Hlinsko.

lidem	 v	 okolí	 se	 zajištěním	 kastrace.		
Nepodporujte	 prosím	 domácí	 množení	
koat,	útulky	 jsou	 již	 te	nad	své	 limity		
a	 každé	 další	 kotě	 zabere	 místo	 kočce		
z	 útulku,	 který	 potom	 nemůže	 pomoci	
dalším	kočkám,	které	čekají	na	ulici.	
	 Azyl	 se	 nachází	 v	 obci	 Ústup,	 je		
v	této	lokalitě	jediným	útulkem.	Pokud	
chcete	činnost	Azylu	podpořit,	transpa-
rentní	 účet	 máme	 2201199940/2010.	
Adresa	Azylu:	Ústup	18,	679	74,	p.	Oleš-
nice.	Tel.:	605	174	466,	fcb:	Azyl	Jiřina	
Skoumalová,		z.s.		

Text: Radka Aroua
Foto: archiv Azyl Jiřina Skoumalová, z.s. 

	 Bohužel	 většina	 obcí	 stále	 problém	
opuštěných	koček	neřeší,	dokonce	někde	
zakazují	 krmení	 koček,	 což	 ale	 není		
řešením.	 Pokud	 existují	 krmná	 místa		
a	o	venkovní	kočky	se	někdo	stará,	mo-
hou	 se	 dát	 kastrovat	 a	 tím	 se	 redukuje	
nárůst	populace.	Kočka	může	mít	kolem	
5	koat	2x–3x	za	rok.	Dlouhodobým	ře-
šením	je	pouze	kastrace,	kdy	se	občané	
mohou	 obrátit	 na	 kastrační	 programy,		
v	současné	době	KasPro	a	Feliti	kastruje.	
Komu	 problematika	 opuštěných	 koček	
není	 lhostejná,	 a	 se	 obrátí	 na	 starosty	
obcí,	 na	 veterinární	 ordinace,	 zda	 mo-	
hou	kastrace	propagovat,	pomoci	starším	



ročník X číslo 1 únor 2021606 931 795

ŘEZÁNÍ, ŠTÍPÁNÍ 
A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
– Řezání a štípání Vašeho dřeva u Vás 
 nebo na místě skládky – odvoz zajistíme
– Prodej palivového dřeva
– Kácení stromů, keřů, náletových dřevin
– Další práce po vzájemné dohodě

 dřevo sypané jehličnaté / 565,– / m³
 dřevo skládané jehličnaté / 965,– / m³
 DALŠÍ SORTIMENT NA DOTAZ
Dřevo řežeme a štípeme v délkách od 25 do 50 cm.
Dřevo vozíme třístranným sklápěčem v množství od 2,6 m³ 
(1469,– sypaného).

CENÍK
A K C E

PALIVOVÉ DŘEVO 
KOPÁČEK

775 655 855

BLANSKO - KLEPAČOV

OČKOVÁNÍ SENIORŮ 
v domovech v Boskovicích
	 Očkování	v	Městské	správě	sociálních	služeb	Boskovice	provedl	mobilní	tým	Fakultní	
nemocnice	Brno-Bohunice	13.	ledna,	druhé	očkování	je	předběžně	plánováno	na	4.	února.
	 Očkováno	bylo	celkem	162	osob,	z	toho:
108	klientů	služeb	Domova	pro	seniory	a	Domova	se	zvláštním	režimem,	z	celkové	kapaci-
ty	153	lůžek	(tj.	70	%	klientů).
54	pracovníků	z	celkového	počtu	112	zaměstnanců,	z	toho	39	pracovníků	přímé	péče	ze	70	
úvazků,	tj.	56	%		(zdravotníci,	pracovníci	v	sociálních	službách,	sociální	pracovníci).

Text: Jaroslav Parma.    Foto: archiv MSSS Boskovice

Vydařená sezona kuželkářů
	 Oddíl	KK	ZP	Dolní	Lhota	neregistrovaných	kuželkářů	je	složen	z	hrá-	
čů,	 především	 zdravotně	 handicapovaných	 a	 funguje	 již	 téměř	 20	 roků,		
pod	 záštitou	 Svazu	 tělesně	 postižených,	 okresní	 organizace	 v	 Blansku.		
Patříme	 mezi	 tzv.	 malé	 sporty,	 nepříliš	 mediálně	 ani	 komerčně	 propa-	
gované.	
	 Přesto	 ale	 dlouhodobě	 dosahujeme	 výborných	 sportovních	 výsledků		
na	úrovni	okresu,	kraje	i	republiky	a	pravidelně	se	účastníme	řady	jedno-
rázových	turnajů	i	dlouhodobých	soutěží.	
	 I	přesto,	že	se	množství	akcí	v	 roce	2020	kvůli	vládním	hygienickým	
opatřením	neuskutečnilo,	naši	členové	dosáhli	v	uplynulém	roce	význam-
ných	úspěchů.	

Výběr	úspěchů	členů	
oddílu	KK	ZP	Dolní	Lhota	
v	roce	2020:	
–	 Vítězství	v	kvalifikaci		

a	postup	do	finále	MČR	
neregistrovaných

–	 Podorlická	liga	Ústí	nad	
Orlicí,	dlouhodobá	soutěž	
družstev,	leden	až	říjen	
2020	–	2.	místo	

–	 Memoriál	J.	Holce	Česká	
Třebová,	dlouhodobá	
soutěž	dvojic,	leden		
až	prosinec	2020		
–	2.,	3.,	5.	místo																																																																																																											

–	 Okresní	extraliga	družstev	
Blansko,	dlouhodobá	
soutěž,	leden	až	říjen	2020	
–	3.	a	6.	místo

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* údržba soukromé i veřejné zeleně
* realizace sadových úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potřeb pro zahradu

–	 DUO	Brno,	turnaj	dvojic	zrakově	postižených	–	1.	místo
–	 MČR	zrakově	postižených	–	získání	mistrovského	titulu	v	kategorii	B3		

a	v	kategorii	OPEN
–	 Karel	Pařil	reprezentuje	ČR	na	soutěžích	v	rámci	Evropy
–	 MČR	tělesně	postižených,	dlouhodobá	soutěž	–	nedohráno
–	 Český	pohár	slabozrakých,	dlouhodobá	celoroční	soutěž	–	nedohráno
	 Činnost	 kuželkářského	 klubu	 ZP	 KK	 Dolní	 Lhota	 finančně	 podpořil		
Jihomoravský	kraj,	za	což	děkujeme.	Schválení	této	finanční	dotace	pod-
pořilo	 významnou	 měrou	 rozvoj	 sportovního	 vyžití	 zdravotně	 postiže-	
ných	neregistrovaných	sportovců,	členů	klubu	KK	ZP	Dolní	Lhota.	Jejich	
sportovní	aktivity	a	výsledky	důstojně	reprezentovaly	nejen	město	Blan-
sko,	ale	i	Jihomoravský	kraj	na	celostátní	úrovni.		 Text: -ms-

Foto: archiv klubu

Vítězná sestava družstva z kvalifikace MČR 
v Rýmařově

Stupně vítězů na turnaji v Opavě, Petr Flek, Michal Souček, Jan Šmerda 
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Další číslo vyjde 5. března 2021, uzávěrka je 26. února 2021.

CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU  VÁM K ÚSPĚCHU.
Pojďme společně vkročit do nového roku, budu Vaším průvodcem 
a parťákem. Nechť se Vaše předsevzetí stane skutečností a rok 2021 
bude rokem změn, po kterých tak toužíte.

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

S láskou Eliška
www.whitelotus.cz

eliska@whitelotus.cz

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

a výdejní místo 
ruské kosmetiky 

FABERLIC
www.makeupfengsuej.cz

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

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

VĚ
 O

TE
VŘ

EN
O Dolní Lhota 221, Blansko

Tel.: 601 211 975
rezervace@war-zone.cz
www.war-zone.cz

– střeliště 100 m a 50 m
– zážitková střelba
– taktická střelba
– půjčovna a servis zbraní
– prodejna zbraní
– střelecké kurzy
– firemní večírky
– i bez zbrojního průkazu
– denně od 9 do 21 hodin

– DÁRKOVÉ POUKAZYJEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJMODERNĚJŠÍCH STŘELNIC V EVROPĚ

FIRMA HIMMER – prodejce drogerie pro 
velkoobchod a maloobchod se bude stěhovat

	 „Tak	 trochu	 hodně	 jiná	 doba“	 –		
i	 tak	 by	 se	 dal	 nazvat	 bezmála	 už	
celý	 rok,	 kdy	 do	 našich	 životů	
vstoupil	 „vir“	 a	 s	 ním	 různé	 ome-	
zení,	 zákazy,	 uvolňování,	 zase	 zá-
kazy	 a	 nařízení.	 Bohužel	 to	 má		
dopad	 na	 nás	 na	 všechny,	 ale	 na	
podnikatele	 obzvláš.	 Mnoho	 růz-
ných	obchůdků,	salónů	krásy	apod.	
svoji	 činnost	 buto	 přerušilo	 nebo	
rovnou	ukončilo,	bohužel.	Výpadek	
v	 příjmech	 trvá	 už	 dlouho	 a	 pro	
mnohé	se	stal	neudržitelným…	
	 Jinak	tomu	není	ani	v	případě	fir-
my	Himmer	s.r.o.,	která	sice	nekon-
čí	 nadobro,	 ale	 je	 nucena	 hledat	
nové	prostory	ke	svému	podnikání.	
Od	května	letošního	roku	už	ji	ne-
najdete	na	 stávající	 adrese	na	 rohu	
ulic	Masarykova	a	Tovární	v	Blan-
sku	–	hned	vedle	barev	U	Lumíra.	

kterého	 je	 nutné	 zmínit,	 všichni	
víme,	jak	v	tuto	dobu	fungují.
–	Ostatní	firmy	a	malé	organizace,	
mají	také	menší	odběry.
–	A	pokud	jste	v	nájemních	prosto-
rách	 a	 není	 možné	 se	 domluvit	 na	
snížení	 nájmu,	 je	 to	 za	 jeden	 rok	
činnosti	v	tomto	stavu	bu	na	uza-
vření	provozu,	nebo	hledání	jiných,	
levnějších	prostor.	Odvody	a	mzdy	
zaměstnanců	se	platit	musí,	protože	
mají	otevřeno,	 i	když	v	omezeném	
režimu	s	minimem	zákazníků,	což	
už	ale	naše	zákonodárce	nezajímá.
	 Nemoci	patří	k	životu	od	začátku	
věků.	 Ikdyž	 to	 bude	 ještě	 chvilku	
trvat,	 přesto	 doufejme,	 že	 se	 svět	
vrátí	do	původních	kolejí,	covidová	
epidemie	 odezní	 tak,	 jak	 všechny	
epidemie	co	na	světě	byly	a	to	už	od	
dob	antiky.		Text: Renata Kuncová Polická

krétní	 zaměření.	 U	 firmy	 Himmer	
s.r.o.	to	vypadá	tak,	že:
–	Řadoví	zákazníci,	kteří	nakupují	
drogerii	 současně	 s	 potravinami,		
do	tohoto	obchodu	nechodí	z	důvo-
du	 komfortu	 nakupování	 na	 jed-	
nom	místě	 a	 také	akcím,	které	 su-
permarkety	 dělají	 a	 mohou	 si	 je	
dovolit	 z	 důvodů	 velkých	 prodej-
ních	obratů.
–	 Firmy,	 které	 vlastní	 nebo	 jsou		
provozovatelé	 restaurací	 a	 různých		
občerstvovacích	 zařízení,	 jsou	 bud	
zavřené,	nebo	jsou	na	polovině	pro-
vozu	i	méně.	Z	toho	důvodu	u	nich	
nenakupují	tak,	jak	tomu	bylo	dříve.
–	 Školy,	 další	 důležitý	 odběratel,	

Kam	 se	 firma	 Himmer	
přestěhuje,	 v	 době	 uzávěrky	 ještě	
jednatel	 firmy	 Karel	 Dvořák	 ne-	
věděl.	 „Pokud	 by	 někdo	 měl	 zá-	
jem	pronajmout	 prostory	hodící	 se	
k	provozování	prodejny	nebo	o	 ta-
kových	prostorách	věděl,	 budu	 rád	
za	info	nebo	nabídku“	dodává	Karel	
Dvořák.	Do	konce	dubna	 ale	bude	
otevřeno	tak,	jak	jste	zvyklí…	
	 V	 této	 pro	 podnikatele	 těžké	
době	 bychom	 je	 měli	 podpořit	 ná-
kupem	 jejich	 zboží,	 které	 je	 mož-	
né	koupit	 i	v	řetězcích,	které	o	zá-	
kazníky	 nouzi	 nemají.	 Problémy,	
s	kterými	se	firmy	potýkají,	nejsou	
nicotné,	samozřejmě	hraje	roli	kon-


