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Listy regionů jsou distribuovány již desátým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
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Doubravice slavila – měla důvod!
Smetanova 12, Blansko 

Tel.: 606 583 873

ˇ ˇ
ˇ ´ ˚

l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

	 Důvody	k	oslavám	bývají	různé.	Na-
rozeniny	kulaté,	hranaté,	setkání	spolu-
žáků,	 rodáků	 –	 vždy	 se	 najde	 něco,	
proč	se	sejít	s	přáteli	a	známými,	pose-
dět	a	popovídat	si.	A	oslavit	650	let	od	
první	 písemné	 zmínky	 o	 tom,	 že	 je	
Doubravice	nad	Svitavou	městečko,	to	
už	je	důvod	opravdu	pádný.	Mezi	roky	
1371	a	2021	uteklo	v	řece	Svitavě	hod-
ně	vody,	hodně	se	toho	událo,	tak	proč	
nezavzpomínat	a	významné	výročí	ne-
oslavit	důstojně?	Taková	byla	také	myš-
lenka	při	přípravě	oslav,	které	proběhly	
v	 sobotu	14.	 srpna	na	místním	Sokol-
ském	hřišti.	Všemu	dění	ale	předcháze-
lo	vydání	Almanachu,	ve	kterém	se	zá-
jemci	o	historii	mohli	dočíst	o	tom,	co	
důležitého	 se	 u	 nás	 během	 několika	
staletí	událo.	Byla	to	malá	upoutávka	na	
publikaci	o	historii	městečka.	
	 Sobotní	 ráno	 se	 ukázalo	 ve	 velmi	
příznivém	světle	–	sluníčko,	na	nebi	ani	
mráček.	Úderem	desáté	hodiny	dopole-
dní	 začala	 na	 Sokolském	 hřišti	 velká	
dětská	 zábavná	 schow.	 Pod	 vedením	
Demi	a	Teri	několik	desítek	dětí,	téměř	
od	batolat	až	po	ty	odrostlejší,	tančily,	
soutěžily,	bavily	se	až	do	samého	pole-
dne.	 Odpolední	 zábavný	 blok	 zahájila	
slovácká	 dechová	 hudba	 Vracovjáci.	
Jejich	produkce	ale	byla	na	chvíli	přeru-
šena,	 aby	 mohla	 starostka	 městečka	
Mgr.	 Jana	 Otavová	 všechny	 přítomné	
přivítat	 a	 mohlo	 dojít	 k	 důležité	 části	
oslav,	a	to	křtu	knihy	o	historii	Doubra-
vice	nad	Svitavou,	kterou	napsala	míst-
ní	kronikářka	Eva	Sáňková.	Podle	 je-
jich	slov	s	použitím	několika	příspěvků	

od	dobrých	přátel	-	znalců	doubravické	
historie.	Slavnostního	křtu	se	ujali	sta-
rostka	městyse	Mgr.	Jana	Otavová,	mís-
tostarosta	 Ing.	 Martin	 Štěrba,	 autorka	
knihy	Eva	Sáňková	a	také	vzácní	hosté	
–	ministryně	financí	ČR	JUDr.	Alena	
Schillerová	(která	právě	v	tento	den,	při	
cestě	po	Jihomoravském	kraji,	zavítala	
do	našeho	městečka)	a	poslankyně	PS	
PČR	 Mgr.	 Lenka	 Dražilová.	 Po	 křtu	
knihy	se	tato	začala	v	areálu	hřiště	také	
prodávat.	Zábavné	odpoledne	pak	po-
kračovalo	 krásnými	 melodiemi	 a	 pís-
ničkami	v	provedení	Vracovjáků,	které	
následně	vystřídal	moderátor,	imitátor,	
ale	hlavně	vynikající	zpěvák	Vladimír	
Hron.	Spokojenými	diváky	dostatečně	
zaplněné	 Sokolské	 hřiště	 každou	 jeho	

písničku	 odměnilo	 vřelým	 potleskem.	
A	 pravděpodobně	 se	 líbil	 i	 nejmladší	
generaci,	 která	 mu	 při	 jeho	 vystoupe-	

ní	 statečně	 sekundovala.	 Počasí	 bylo	
opravdu	 skoro	 tropické,	 velmi	 vtipně		
to	 Vladimír	 Hron	 napsal	 do	 Pamětní	
knihy	 Doubravice:	 „Bylo	 vedro	 jako	
hrom!	 Však	 přežil	 jsem,	 váš	 Vláa	
Hron!“	Celé	zábavné	odpoledne	zakon-
čila	místní	hudební	skupina	REPETE,	
která	těm,	kteří	vytrvali,	vyhrávala	až	
téměř	do	půlnoci.
	 Občerstvení,	 které	 bylo	 při	 sobot-
ním	 počasí	 opravdu	 nezbytně	 nutné,	
po	celou	dobu	zajišovali	naši	fotbalis-
té	a	hasiči,	za	což	jim	patří	velké	podě-
kování.
	 Věřme	tomu,	že	jak	byli	u	nás	spo-
kojeni	 všichni	 účinkující	 a	 hosté,	 že	
stejně	 byli	 spokojeni	 také	 ti,	 kteří	 se	
nezalekli	horkého	počasí	a	přišli	spo-
lečně	oslavit	krásné	doubravické	výro-
čí!	Děkujeme!

Eva Sáňková 
kronikářka Doubravice nad Svitavou

Foto: Jitka Špačková
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20. KŘETÍNSKÁ SRANDAREGATA 2021

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 17. 9. PETR BENDE (koncert)
 22. 9. KRASAVCI  NA CHMELU (divadlo)
 10. 10. MIROSLAV DONUTIL (talk show)
 21. 10. PENZION PONORKA (divadlo)
 10. 11. PARTIČKA (impro show)
 27. 11. FLERET a ZUZANA ŠULÁKOVÁ (koncert)

Výstava
SERGEJ KULINA
KERAMIKA

Soutěž 
DOMOVNÍ 
ZNAMENÍ 
 

Celodenní vstupné
150 Kč  dospělí
  50 Kč  děti

předprodej on-line 
www.smsticket.cz

kunštát
město

keramiky

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka 

POÈET  - 1ks

www.listyregionu.cz
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Město Kunštát vás zve na

HRNČÍŘSKÝ 
JARMARK
na náměstí Krále Jiřího  

Pátek 17. září
18.00 Ukulele Troublemakers · vstup volný
 
Sobota 18. září 
  9.00  Otevření jarmarku
10.30 Jazz Petit Q 
13.00 Slavnostní zahájení jarmarku
14.30 Lenka Dusilová · sólo
16.30  Ondřej Ruml 
 a Matej Benko Quintet 
18.00 Rock & Roll Band M. Woodmana
 
Neděle 19. září 
 9.00  Otevření jarmarku 
10.00 Malé velké divadlo pro děti 
11.30 Conomara Chaos
13.00 Dušan Vitázek & DV Band     
14.30 Vyhlášení výsledků keramické soutěže  
15.00 Pokáč
16.00 Wohnout     

Těšíme se na vaši návštěvu · Změna programu vyhrazena 

www.hrncirskyjarmark.cz

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka 

POÈET  - 1ks
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NÁŠ SORTIMENT OBOHACEN 
O NABÍDKU PRODUKTŮ NA PODPORU 

IMUNITY PRO KAŽDÉHO

	 Na	 přehradě	 Křetínka	 se	 o	 víkendu		
7.	8.–8.	8.	2021	konala	jubilejní	20.	Kře-	
tínská	 Srandaregata,	 závod	 plachetnic,	
surfů	 a	 tentokrát	 i	 paddleboardů,	 po-	
řádaný	 jachetním	 oddílem	 TJ	 Sokol		
Letovice.	Účast	byla	rekordní	–	12	pla-
chetnic,	9	surfů	a	9	paddleboardů.	V	so-
botu	svítilo	celý	den	slunce	a	vítr	foukal	
2–3	m/s,	v	neděli	se	čekalo	na	vítr	trochu	
déle,	ale	i	přesto	se	odjelo	5	rozjížděk	na	
lodích	a	po	dvou	rozjížkách	na	surfech	
a	paddleboardech.	
	 Nechyběla	 soutěž	 pro	 děti,	 tentokrát	
populární	 „únikovka“	 a	 pro	 pobavení	
všech	 byl	 připraven	 dokonalý	 fotokou-

tek.	Dlouholetým	cílem	této	akce	je	při-
mět	zábavnou	formou	příznivce	vodních	
sportů	k	pohybu.	
	 Cekové	pořadí	lodí:	1.	Keršner	Fer-
dinand	 –	 Finn,	 2.	 Stejskalová	 Lada	 –	
Finn	a	Hoder	Karel	–	Finn,	3.	Stejskal	
Tomáš	a	Janíček	–	Lightning
	 Celkové	pořadí	WS	plováků:	1.	Po-
spíšil	Josef	a	Horák	Stanislav,	2.	Forman	
František
	 Celkové	 pořadí	 paddleboardů:		
1.	 Dostálek	 Lukáš	 a	 Pospíšil	 Josef,		
2.	Kovářová	Radomíra

Text: Ferdinand Keršner
Foto: Iva Švancarová
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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

OHROŽENÉ DĚTI – Pandemie Covid 19 zasahuje 
i děti a mládež více, než se zdá

Firma byla založena 10. 1. 1991 a od té doby se firma věnuje šití a výrobě dámských 
dederonových a bavlněných zástěr, pánských trenýrek a polštářků ve tvaru zvířátek. 
Všechny výrobky jsou vyráběny v konfekčních a nadměrných velikostech.

– KARS, Koliště 142/49, Brno
– Textil, Wanklovo náměstí 1, Blansko 
– Galanterie, Masarykovo náměstí, Letovice
– Textil, Zborovská 384/13, Boskovice  
– v sídle firmy, Chrudichromy 71 
 (v pracovní době kdykoliv, jinak po telefonické dohodě i o víkendech)

 Iva Unčovská, tel.: 604 810 748, 516 454 087
 e-mail: iva.uncovska@seznam.cz 

KDE LZE 
NAŠE 
VÝROBKY 
KOUPIT?

Archiv Společnost Podané ruce o.p.s. 

	 Dnešní	doba	nám,	sociálním	pracovníkům	nepřináší	
jen	četná	omezení,	ale	také	výzvy,	otázky	a	důvody	k	za-
myšlení.
	 Je	pro	nás	více	stresující	to,	že	se	nějakou	dobu	nedo-
staneme	 do	 obchodů	 nebo	 spíše	 to,	 že	 se	 nemůžeme		
setkávat?	 Co	 formuje	 člověka	 a	 následně	 i	 společnost		
největší	měrou?	 Je	 to	dětství?	A	 jak	dnes,	 za	 současné		
situace,	dětství	vypadá?
	 Pojme	 se	 nad	 těmito	 otázkami	 společně	 zamyslet.	
Máte	dojem,	že	jsou	Coronavirem	a	současným	stavem	
ve	společnosti	ohroženi	jen	lidé	staří	a	nemocní?		Omyl!		
Strádají	i	děti.	Pouze	nemají	svůj	hlas.	Sice	všichni	známe	
Gretu	Thunbergovou,	ale	kolik	takových	dětí,	kterým	se	
dostalo	veřejného	slyšení,	na	světě	je?		Hlasy	dětí,	o	kte-
rých	chceme	mluvit,	slyšet	nejsou,	možná	i	proto,	že	není	
nikdo,	kdo	by	je	chtěl	poslouchat.	
	 Pro	 všechny	 starosti	 a	 problémy	 současné	 doby	 na	
naše	děti	zapomínáme.	V	situaci,	kdy	si	ani	my	sami	ne-
jsme	schopni	uvědomit	veškeré	důsledky	nynějšího	sta-
vu,	to	po	našich	dětech	ani	nemůžeme	chtít.	Děti	nemo-
hou	 nést	 zodpovědnost	 za	 svůj	 vývoj,	 ke	 kterému	 jim	
často	chybí	vzory	i	opora	těch,	kteří	by	jim	s	tím	mohli,		
a	vlastně	měli	pomáhat.
	 Kontakt	omezený	pouze	na	sociální	sítě	není	v	žád-
ném	případě	dostačující.	Lidé	jsou	od	dětství	formováni	
svým	okolím	a	sociálním	prostředím.	My	dospělí	 jsme	
zažívali	normální	dětství	plné	sociálních	kontaktů	a	vli-
vů,	které	nás	formovaly.	Naše	děti	však	nyní	právě	tohle	
zažívat	nemohou.	Na	virtuální	svět	jsou	sice	zvyklé,	ale	
rizika	jeho	vlivu	si	ne	vždy	dokážou	uvědomit.	Je	na	nás,	
jim	to	trpělivě	vysvětlovat.
	 Dokážeme	si	představit,	jakým	způsobem	bude	probí-
hat	život	dětí,	které	se	každodenně	potýkají	s	obrovským	
stresem?	Kdo	se	stará	o	děti,	které	se	přes	všechny	zákazy	

potulují	po	ulicích,	kolem	obchodních	domů,	v	parcích,	
pijí	alkohol	a	užívají	drogy?	Tyto	děti	nemají	zájem	co-	
koliv	řešit,	stejně	jako	jejich	rodiče,	kteří	většinou	mohou	
za	to,	jak	jejich	děti	fungují.	Těmto	dětem	přijde	užívání	
alkoholu	a	cigaret	naprosto	normální	a	naopak	se	staví		
s	odporem	vůči	společnosti,	která	jim	to	vytýká.	Naučily	
se	 to	doma	a	ve	svém	blízkém	okolí.	Je	správné	jim	to	
vyčítat?
	 Sociální	izolace	vede	více	než	dříve	k	mylnému	výkla-
du	toho,	co	je	běžné.	Děti	se	te	více	setkávají	s	tím,	že	pití	
alkoholu,	násilí,	neplnění	povinností	apod.	 je	normální		
a	podle	toho	se	chovají.	Naše	služba	se	na	tyto	děti	zamě-
řuje,	poskytuje	jim	pomoc	a	oporu	a	pomáhá	jim,	se	za	
sebe	postavit.	Díky	naší	práci	se	daří	tvořit	mosty	mezi	
nimi	a	společností,	která	je	často	přehlíží,	až	do	doby,	kdy	
se	začnou	chovat,	jak	očekává.	Současný	stav	ale	přináší	
mnoho	limitů,	se	kterými	se	musíme	vyrovnávat.	Naše	
práce	 se	 jako	 na	 mnoha	 jiných	 místech	 přesunula	 do		
virtuálního	světa.	Mnoho	dětí,	ale	žije	na	pomezí.	Nemo-
hou	žít	v	reálném	světě,	který	je	právě	zavřený,	ale	nemo-
hou	žít	ani	v	tom	virtuálním,	protože	často	nemají	vyba-
vení	či	připojení	k	internetu.	Bývají	to	právě	ty	děti,	které	
vidíme	v	parcích,	obchodech,	děti,	které	nemají	domov,	
do	kterého	by	se	rády	vracely.	S	těmito	dětmi	pracujeme,	
ale	v	této	době	se	k	nim	dostáváme	velice	obtížně.	
	 V	naší	práci	se	za	současné	situace	setkáváme	daleko	
častěji	s	tím,	že	děti	zažívají	neadekvátní	zacházení,	které	
spěje	k	jejich	nevhodnému	vývoji.	Tento	fakt	přičítáme	
právě	 současnému	 stavu	 ve	 společnosti.	 Nejde	 pouze		
o	krizi	spojenou	s	pandemií,	ale	o	zvyšující	se	počet	lidí	
ohrožených	 chudobou,	 domácím	 násilím	 a	 ztrátou	 do-	
mova.	V	takových	rodinách	vyrůstá	část	generace,	která	
neumí	zacházet	s	penězi,	nezná	pracovní	návyky	a	užívá-
ní	alkoholu	a	drog	je	pro	ni	normální	součástí	života.

	 Dnes	je	třeba	pod	pojmem	ohrožené	děti	vnímat	nejen	
děti	z	ulic,	ale	i	děti	z	běžných	rodin.	V	současnosti	jsou	
totiž	ohrožené	všechny	děti.	Děti	jsou	vystavené	extrém-
ním	podmínkám,	narušujícím	jejich	zdravý	vývoj.	A	to	
vše	za	situace,	kdy	jsou	jejich	rodiče	vystaveni	velkému	
ekonomickému	i	duševnímu	tlaku.	Navíc	jsou	nuceni	pře-
vzít	i	roli	vzdělávacích	institucí.	Děti	jsou	pak	ohroženy	
odloučením	od	svých	vrstevníků	a	ztrátou	režimu	a	pra-	
videl,	které	jim	normálně	škola	zprostředkovává.	Jsou	od-
trženy	od	volnočasových	aktivit,	kulturních	akcí	a	sportu.	
	 Říká	se,	a	pravdivě,	že	děti	 jsou	budoucnost	národa.	
Věnujme	se	proto	našim	dětem.	Pokusme	se	jim	nahra-	
dit	to,	o	co	přicházejí.	Zkusme	si	uvědomit,	že	nejde	jen		
o	vzdělání,	ale	především	o	to,	jak	je	současné	sociální	
vztahy	formují	k	dospělosti.	Pokusme	se	pracovat	na	tom,	
aby	mohly	všechny	děti	prožít	budoucnost	zbavenou	stra-
chu,	budoucnost,	ve	které	budeme	chtít	žít,	takovou	bu-
doucnost	na	kterou	se	můžeme	těšit.	
www.podaneruce.cz

Text: Robert Hořava, vedoucí NZDM v Brně a Blansku 
regionální zástupce pro Blanensko
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Unikátní mincovní nález byl představen veřejnosti
	 Bořitovský	poklad	je	od	květnového	
otevření	muzea	k	vidění	ve	stálé	expo-
zici	archeologie	v	blanenském	muzeu.	
Hromadný	 mincovní	 nález	 z	 přelomu	
11.	a	12.	století,	který	byl	náhodně	obje-
ven	koncem	roku	2016	poblíž	Bořitova	
na	 Blanensku	 se	 stal	 součástí	 sbírky	
Muzea	Blanenska.	
	 Velice	 unikátní	 depot	 802	 mincí	
z	přelomu	11.	a	12.	století	objevili	mladí	
manželé	 při	 procházce	 v	 přírodě	 na	
Blanensku.	 „Přemýšlíme,	 s	 jakými	
skutky	 bylo	 nabytí	 tak	 velkého	 jmění	
spojeno.	Zda	to	byly	úspory	nabyté	po-
ctivým	člověkem,	nebo	byly	spojené	se	
zlem	 a	 strádáním	 ostatních?	 A	 je	 to	
jakkoli,	cítíme	se	být	s	původním	maji-
telem	pokladu	svým	způsobem	osudo-
vě	spojeni,	protože	jsme	po	devíti	stech	
letech	jeho	velký	majetek	vrátili	zpět	na	
světlo	světa.	Naším	přáním	je,	aby	byl	
poklad	 vystaven	 v	 Muzeu	 Blanenska,	
protože	máme	silný	vztah	k	Blanensku	
a	jeho	historii.	Proto	budeme	rádi,	když	
zůstane	 trvalou	 připomínkou	 zmíně-
ných	časů,“	uvedli	mladí	manželé,	kteří	
si	za	poctivé	odevzdání	nálezu	muzeu	
zaslouží	velké	poděkování.
	 V	expozici	s	názvem	Cesta	do	pravě-
ku	Blanenska,	v	části	věnované	ranému	
středověku,	 je	aktuálně	vystaveno	cel-
kem	72	originálů	mincí	po	konzervaci		
a	2	kusy	ve	stavu	před	konzervací.	Ve	

vitríně	 je	 v	podobě	 replik	 instalováno	
všech	 800	 kusů	 mincí	 pro	 představu,	
jaké	množství	mincí	celý	soubor	tvořilo	
a	replika	nádoby,	ve	které	se	mince	na-
šly.	 „Celkem	 800	 kusů	 moravských	
stříbrných	 denárů	 doplňují	 dva	 kusy	
mincí	českých	denárů.	V	souboru	zce-	
la	 dominují	 moravské	 ražby	 knížete	
a	 krále	 Vratislava	 II.,	 dalších	 přemys-
lovských	 knížat	 i	 anonymní	 mince	
z	druhé	poloviny	11.	a	počátku	12.	sto-
letí.	 Mince	 byly	 uložené	 v	 dochované	
keramické	 nádobě	 a	 jsou	 ve	 vynikají-
cím	stavu,“	popsal	cenný	nález	Jiří	Do-
ležel	z	Archeologického	ústavu	Akade-
mie	věd	České	republiky	v	Brně.	Ten	už	
archeologický	nález	zkoumá	a	odborně	
zpracovává	čtyři	roky	od	doby,	kdy	se	
na	Muzeum	Blanenska	obrátili	poctiví	
nálezci.	„Muzeum	v	době	objevu	depo-
tu	nemělo	archeologa,	proto	jsme	oslo-
vili	 právě	 Archeologický	 ústav	 Aka-	
demie	věd	České	 republiky	v	Brně	se	
žádostí	 o	 odbornou	 podporu	 a	 spolu-
práci,“	 vysvětlila	 Pavlína	 Komínková,	
ředitelka	blanenského	muzea.	Náročný	
proces	 určování	 mincí	 i	 jejich	 čiště-	
ní	a	konzervování	potrvá	 ještě	dlouho		
a	 bude	 se	 na	 něm	 podílet	 i	 blanenské	
muzeum.	 „Návštěvníci	 si	 mohli	 kon-
cem	června	po	představení	depotu	vy-
razit	vlastní	mince	a	na	YouTube	kanále	
muzea	je	k	dispozici	přednáška	doktora	

Mince po konzervaci

Doležela	o	složení	a	zpracování	depo-
tu,“	dodala	Pavlína	Komínková.
	 Kromě	pokladu	z	Bořitova	návštěv-
níci	 v	 expozicích	 muzea	 také	 mohou	
vidět	nález	více	jak	šesti	desítek	mincí	
ze	16.	století.	Ty	našel	pomocí	detekto-
ru	 a	 společně	 s	 archeologem	 muzea	
Markem	Novákem	poté	dohledal	spo-
lupracovník	blanenského	muzea	začát-
kem	 roku	 2020.	 Poté,	 co	 byly	 mince	
v	 muzeu	 očištěny	 a	 nakonzervovány,	
byly	předány	k	odbornému	posouzení	
Numismatickému	 oddělení	 Moravské-
ho	zemského	muzea,	kde	se	jejich	urče-
ním	 zabývala	 Dagmar	 Grossmanová.	
Vystavené	 mince	 jsou	 popsány.	 „Pro	
blanenský	 region	 jde	 o	 cenný	 nález	
vzhledem	ke	své	komplexnosti	 a	pod-
chycenému	nálezovému	kontextu,	který	

se	 díky	 včasnému	 oznámení	 podařilo	
zdokumentovat.	Takových	nálezů	u	nás	
není	 mnoho“,	 uvedl	 Marek	 Novák,		
archeolog	blanenského	muzea.	Z	nále-
zové	 situace	 ve	 spojení	 s	 nálezem	 sa-
motným	 lze	 lépe	 získat	 představu		
o	tom,	jaké	aktivity	mohly	v	16.	století	
probíhat	 okolo	 místa	 nálezu	 a	 které	
mohly	souviset	se	zdejším	osídlením.

Text: Mgr. Bc. Pavlína Komínková
Foto: Renata Kuncová Polická

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	LAKÝRNÍK / NAVĚŠOVAČ PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
	OBSLUHA LASERU / OHRAŇ. LISU
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!

PROČ NÁS NAVŠTÍVIT?
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR brýlových obrub
Měření zraku ZDARMA  
vysokoškolsky vzdělanými optometristy 
Každý měsíc výhodné SLEVY A AKCE 
Sluneční polarizační BRÝLE od 690 Kč 

Možnost objednání na měření zraku 
on-line  
na našich webových stránkách  
www.doctoroptic.cz

 DrOptikMoraviaSro    dr.optik_moravia

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

Doctor-optic-95x62-Blansko_Letovice-Vseobecny-05-21.indd   1 19.05.2021   11:48

Historické zastavení aneb návrat ke kořenům
	 Kulturně	spolková	komise	městyse	Jedovnice	připravila	u	příležitosti	770.	výro-
čí	první	písemné	zmínky	o	Jedovnicích	akci,	která	potěšila	nejen	jedovnické	obča-

lahví,	drátkování	atd.,	na	místní	Střední	průmyslové	škole	byla	pro	nahlášené	zájem-
ce	připravena	„kovářská	dílna“.	Uskutečnila	se	také	soutěž	o	nejchutnější	marmelá-

...stejně jako žehličky Tyto kousky obdivovali zejména mužiKočárky se setkaly s nevšedním zájmem...

Jitka Teturová, u té to všechno začalo

ny,	ale	i	návštěvníky	všech	věkových	kategorií,	kteří	
se	v	posledním	prázdninovém	týdnu	v	místním	kul-
turním	domě	zastavili.	
	 Celý	různými	akcemi	naplněný	týden	byl	slavnost-
ně	zahájen	v	neděli	22.	8.	v	15.00	hod.	u	kulturního	
domu,	 kdy	 po	 úvodním	 projevu	 starosty	 městyse		
a	zástupce	Kulturně	spolkové	komise	zazpíval	jedov-
nický	ženský	pěvecký	sbor	Píseň.	V	podvečer	pak	
následovala	 přednáška	 Ing.	 Josefa	 Plcha	 k	 historii		
o	první	písemné	zmínce	o	Jedovnicích.	
	 Po	 celý	 týden	 měli	 návštěvníci	 možnost	 prohléd-
nout	 si	 výstavu	 historických	 předmětů,	 které	 byly		
zapůjčeny	jedovnickými	občany.	A	že	zde	bylo	zají-
mavých	věcí!	A	už	to	bylo	oblečení,	nástroje,	hrač-	
ky,	obrazy,	 ruční	práce	anebo	hygienické	potřeby,		

du.	 Klub	 vodních	 sportů	 umožnil	 projížku	 dětí	 po	
rybníku	 Olšovec,	 na	 Sokolském	 hřišti	 byly	 pořádá-	
ny	zážitkové	hry	s	jedovnickými	skauty,	s	Mateřským	
centrem	Dymáček	či	s	Pionýrem,	v	KD	proběhla	také	
módní	přehlídka.	S	úspěchem	se	setkaly	komentované	
prohlídky	 jedovnických	 pamětihodností	 stejně	 jako	
prohlídka	kostela	či	zaniklé	osady	Bystřec.
	 Závěrem	týdne		pak	kemp		ožil	rockovým	festiva-
lem	a	tečku		za	celým	týdnem	udělalo		tradiční	odpo-
lední	 nedělní	 setkáním	 „pod	 dožínkovým	 věncem“		
na	 Barachově,	 kde	 vystoupily	 kapely	 Bivojanka,		
Olšověnka,	Královská	hudba	ze	Křtin,	zatančily	Je-
dovnické	Tetiny	a	jedovnická	drobotina.
	 Byly	to	neskutečně	rušné,	bohaté	a	pestré	dny.	Po-
řadatelům	patří	poděkování	za	zrealizování	tohoto	

vybavení	domácnosti,	nábytek,	nádobí	a	další.	Výstava	se	setkala	s	neobyčejným	
zájmem.	
	 Souběžně	s	výstavou	probíhaly	v	jednotlivých	dnech	ukázky	háčkování,	oplétání	

nevšedního	nápadu,	kterým	potěšili	spoustu	lidí,	nejen	svoje	spoluobčany.	V	této	
zvláštní,	hektické	době	by	se	každý	z	nás	měl	čas	od	času	zastavit,	ohlédnout,			
„navrátit	se	ke	kořenům“…	 Text a foto: Jitka Koutná
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Dobrovolní hasiči z Kotvrdovic pomáhali v Hruškách

Obec Hrušky 2021 – kotvrdovičtí hasiči v akci

	 Velice	 rád	bych	poděkoval	nejen	naší	 jednotce	
JSDH	 Kotvrdovice	 za	 pomoc	 v	 obci	 Hrušky	 po	
ničivém	tornádu.	Rád	bych	poděkoval	všem	slož-

razně	 nezasáhlo	 a	 HZS	 tam	 mělo	 zřízený	 krizo-	
vý	štáb.	Po	nástupu	nás	velitel	zásahu	doprovázel	
na	místo,	kde	budeme	pracovat.	Po	několika	desít-

kách	 metrů	 jsme	 začali	 vidět	 následky	 ničivého	
tornáda.	Musím	 říci,	 že	 to	byl	naprosto	zdrcující	
pohled	a	viděl	jsem	na	všech	členech	naší	jednot-

kám	integrovaného	záchranného	systé-
mu	a	všem	dobrovolným	hasičům	za	je-	
jich	práci.	
	 Naše	 jednotka,	 kde	 jsem	 také	 čle-
nem,	jako	strojník	a	zdravotník,	v	sobo-
tu	 26.	 června	 vyjela	 na	 žádost	 HZS	
JMK	na	jih	Moravy	pomoci	k	odstraňo-
vání	 následků	 po	 ničivém	 tornádu.	 Již	
ve	čtvrtek	jsme	drželi	pohotovost	v	naší	
zbrojnici	 a	 z	 vysílačky	 jsme	 zaslechli,	
že	 se	 něco	 děje	 velkého.	 Následně	 za-	
čaly	 chodit	 fotografie,	 videa	 a	 bylo	 to	
naprosto	 neuvěřitelné,	 že	 se	 to	 děje		
právě	v	ČR.	26.	června	brzy	ráno	byla	
vyslána	naše	jednotka	v	7	členném	slo-
žení	do	obce	Hrušky	k	pomoci	s	násled-
ky	 po	 ničivém	 tornádu.	 Když	 jsme		
dorazili	k	obecnímu	úřadu	Hrušky,	tak	
to	 bylo	 místo,	 které	 tornádo	 nějak	 vý-

ky,	 jak	 je	 tento	 pohled	 nad	 zdevasto-	
vanou	 obcí	 zasáhl.	 Každý	 člen	 praco-	
val	opravdu	s	napětím	všech	svých	sil,	
aby	maximálně	pomohl	občanům	Hru-
šek.	Naše	jednotka	byla	celkem	vyslána	
dvakrát	do	této	obce.
	 Věřme,	 že	 to	 byla	 ojedinělá,	 mimo-
řádná	událost	a	že	 již	se	nikdy	nebude	
opakovat.	 Víte,	 člověk	 okamžitě	 pře-
hodnotí	 vše,	 když	 vidíte	 tu	 bezmoc,	
smutek	 v	 očích	 obyvatel,	 kteří	 přišli		
v	 jednom	okamžiku	o	vše,	 co	budova-	
li	 desítky	 let.	 V	 životě	 jsem	 již	 viděl	
mnoho,	 ale	 toto	 mě	 opravdu	 hluboce		
zasáhlo.	
	 Přeji	všem	občanům	postižených	obcí	
tornádem,	aby	to	vše	zvládli.	
Váš Jindřich Kocour, starosta obce Kotvrdovice

Foto: archiv JSDH Kotvrdovice

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

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 26. 9. 2021 | 1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku

5590,-
Domek
zahradní 
ARCHER A1

Rozměry:
195 x 213 x 127 cm
Barva: šedá
Bez podlahy
Tloušťka plechů:
0,25 mm
Ocelová, pozinkovaná
konstrukce.     
Domek má dvojité
posuvné dveře. 

Vřes
Calluna vulgaris
Garden Girls
∅ květináče: 10,5 cm

Chryzantéma
Chrysanthemum multiflora
∅ květináče: 19 cm
Cena: 95,-
3 barvy
∅ květináče: 19 cm
Cena: 109,-

cena od

95,-ks

29,-ks

Přepravky
Různé rozměry a druhy

cena od

79,-ks

v x š x h
82 x 43 x 36 cm

i antracit

kW 6,5 kW

kW 6,5 kW

m³ 40–100 m3

horní, ∅ 120 mm

kg 58 kg

dřevo, ekobrikety, uhelné brikety

Krbová kamna Nera

Bruska
úhlová
GA5030R1290,- Bílá interiérová barva odolná

vůči otěru za sucha,
dobře paropropustná.
Vynikající kryvost,
vysoká bělost
min. 89% BaSO4
Vydatnost 1 kg: 8–12 m2

Balení: 15 kg +
15 kg zdarma
Cena za 1 kg: 14,63

439,-
Bella
malířský
nátěr

4990,-

A

Příkon: 720 W
Kotouč: 125 mm
Otáčky: 11 000/min. 
Hmotnost: 1,8 kg
Kompaktní a výkonná 
jednoruční bruska
Pohodlná práce díky 
štíhlému obalu 
stroje

Prohlédněte si
nový katalog

kamen

UniHobby Inzerce 09_01 Listy regionu 194x128 u225.qxp  26.08.21  14:49  Stránka 1
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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

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

DÝŇOVÁNÍ
9. 10. 2021 od 9:00 hodin

Rastislav opět na Smetanově Litomyšli
	 Malé	ohlédnutí	za	významnou	koncert-
ní	akcí	roku	2021	našeho	pěveckého	sbo-
ru.	 Smetanova	 Litomyšl,	 tradiční	 a	 vý-
znamná	kulturní	akce	u	nás,	 je	v	 letních		
a	prázdninových	dnech	cílem	nejen	mno-
ha	 milovníků	 hudby,	 ale	 také	 přáním		
a	dost	možná	 i	snem	o	účinkování	mno-
hých	 interpretů	 nejen	 klasické	 hudby.		
V	 letošním	 roce	 2021,	 již	 podruhé,	 měl	
možnost	vystoupit	na	tomto	svátku	hudby	
i	 pěvecký	 sbor	 RASTISLAV	 Blansko.	
Přes	 organizační	 peripetie,	 v	 souvislosti		
s	 vládními	 restriktivními	 protiepidemic-
kými	opatřeními	a	odložením	celého	festi-
valu	2020	o	rok,	se	letos	podařilo	koncerty	
uspořádat.	 Rastislav	 účinkoval	 při	 slav-

nostní	mši	v	piaristickém	kostele	Nalezení	
sv.	Kříže,	celebrované	Mons.	prof.	PhDr.	
Tomášem	 Halíkem,	 Th.D.	 Pod	 vedením	
dirigenta	Jaroslava	Martináska	a	za	dopro-
vodu	komorního	orchestru	Czech	Virtuosi	
byla	 během	 bohoslužby	 uvedena	 Missa	
Dominicalis	 Františka	 Xavera	 Brixiho	 –	
dílo	 dnes	 málo	 uváděné,	 avšak	 hudebně	
virtuózní	a	nadčasové.	
	 Účastníci	slavnostní	bohoslužby,	tohoto	
svátku	pospolitosti	ve	víře	a	vzájemné	du-
chovní	sounáležitosti	(přítomných	i	včetně	
těch,	kteří	sledovali	přenos	ve	„Festivalo-
vých	 zahradách“)	 tak	 mohli	 prožít	 slova	
útěchy	i	naděje,	prosby	i	poděkování	pro	
sebe,	své	blízké	a	všechny	potřebné,	to	vše	

umocněno	majestátními	i	lyricky	jímavý-
mi	tóny	nádherného	Brixiho	díla.	
	 Jednotlivé	části	mše	také	doplnila	slav-
nostní	 a	 zároveň	 aktuální	 část	 oratoria	
Eliáš	 „Nebojte	 se“	Felixe	Mendelsohna-
-Bartholdyho	a	skladba	Wolfganga	Ama-
dea	Mozarta	„Laudate	Dominum“.
	 Sólisté	opery	ND	Brno,	Daniela	Stra-
ková-Šedrlová,	Václava	Krejčí	Housková,	
Tomáš	Kořínek	(DJKT	Plzeň)	a	Jan	Šáva,	
předvedli	tradičně	špičkové	výkony	a	ne-
malou	 měrou	 přispěli	 k	 hlubokému	 hu-	
debně	duchovnímu	zážitku	všech	zúčast-
něných.
	 Závěr	slavnostní	bohoslužby	patřil	pros-
bě	za	ochranu	nás	všech,	obsažené	ve	Sva-

továclavském	 chorálu,	 který,	 stejně	 jako	
všechna	 ostatní	 uvedená	 hudební	 díla,	
mistrovsky	 doprovodil	 na	 varhany	 Petr	
Kolař,	erudovaný	brněnský	hudebník.
	 Letošní	Smetanova	Litomyšl	tak	zůsta-
ne	v	paměti	mnoha	z	nás	a	doufáme,	že		
i	 posluchačů	 a	 účastníků	 slavnostní	 bo-	
hoslužby,	kterou	jsme	měli	možnost	v	úctě	
a	pokoře	k	dílu	i	příležitosti	uvedení	před-
nést,	 jako	 svátek	 hudby,	 interpretačního	
mistrovství	a	duchovního	naplnění	ze	spo-
lečných	festivalových	dní.	
	 Velmi	si	vážíme	opakovaného	pozvání	
na	 renomovaný	 národní	 festival.	 Děku-	
jeme	našim	významným	dlouholetým	
podporovatelům	–	Jihomoravskému	kraji	
a	Městu	Blansko.

za RASTISLAV Blansko, z. s. 
Tamara Korešová

Práce máme dost. 
Možná hledáme právě Vás!

 Obráběči
 Seřizovači CNC
 Pracovníci montáží
 Obsluha strojů a linek  
 Skladníci
 Kontrola kvality

 
 Co nabízíme?

 
 Práce ve výrobě pro muže i ženy 

 
 

 Týden dovolené navíc 
  

  Finanční odměny 
 
 

 Příspěvek na penzijní připojištění   
 

 Věrnostní odměnu 
 
 

 Dotované stravování v závodní jídelně 
  

  Stravenky 
 
 

 Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
  

 
 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com
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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.

	 Uprostřed	 léta	 jsme	 vzpomenuli	
dvousté	 výročí	 narození	 lékaře,	 vý-
znamné	vědecké	osobnosti	v	několika	
dalších	 vědních	 oborech	 a	 v	 nepo-
slední	řadě	též	zasloužilého	národní-
ho	buditele	Jindřicha	Wankla.
	 Narodil	se	v	Praze	15.	července	1821,	
prožil	zde	dětství	a	absolvoval	středo-
školská	 studia.	 Jeho	 otec,	 dvorní	 rada	
Damian	 Wankel,	 byl	 německé	 národ-
nosti	a	pocházel	z	Bavorska.	Podporo-
val	však	české	národní	obrození,	přáte-
lil	 se	s	Palackým,	Riegrem	a	Purky-	
něm.	 Matka	 Magdalena,	 rozená	 Slán-
ská,	dala	celé	rodině	český	ráz.	
	 V	 osmnácti	 letech	 zahájil	 Wankel		
v	 Praze	 studium	 filosofie,	 nakonec	
však	zvolil	medicínu,	náročné	studi-
um	úspěšně	zvládl	a	23.	června	1847	
složil	 první	 rigorózní	 zkoušku.	 Za-
mýšlí	pokračovat	ve	studiu	ve	Vídni,	
poměry	 na	 vídeňské	 lékařské	 fakul-	
tě	 ho	 však	 velmi	 zklamaly,	 takže	 se		
vrací	do	Prahy	a	zde	v	prosinci	1847	
studium	medicíny	úspěšně	dokončil.
	 Do	Blanska	přijíždí	poprvé	po	skon-
čení	revoluce	1848,	kterou	prožil	v	Pra-
ze	 jako	 ošetřující	 lékař.	 Navštívil		
kamaráda	Ludvíka	Waltera,	účetního		
v	 blanenských	 železárnách.	 Uchvátila	
ho	pohádková	krása	Moravského	krasu	
a	přestože	velmi	miloval	Prahu,	rozhodl	

se,	že	chce	žít	v	Blansku.	Na	Walterovu	
přímluvu	 byl	 v	 železárnách	 jmenován	
hutním	lékařem.	Dostal	k	dispozici	po-
voz	s	koňmi	a	kočím,	který	ho	vozí	po	
rozsáhlém	areálu	průmyslových	podni-
ků	při	řece	Punkvě	a	slouží	mu	i	k	objíž-
dění	nemocných	v	okolních	vesnicích.
	 Na	nedostatek	práce	si	mladý	lékař	
stěžovat	nemůže.	Krátce	po	 jeho	ná-
stupu	do	funkce	přichází	do	Blanska	
epidemie	cholery	a	dále	spály,	nešto-
vic	a	tyfu.	Je	plně	zaměstnaným	ven-
kovským	 praktikem,	 stále	 připrave-

ným	vydat	se	na	pomoc	pacientům	ve	
dne,	v	noci,	za	každého	počasí.	Přesto	
se	hned	na	počátku	své	lékařské	praxe	
snaží	v	Moravském	krasu	rozjet	bádá-
ní,	a	to	hned	v	několika	vědních	obo-
rech.	 Původně	 to	 měl	 být	 koníček,	
postupně	se	ale	mění	v	hlavní	cíl	jeho	
života.
	 Po	 třech	 letech	 lékařské	 praxe	 se	
Wankel	oženil	s	Eliškou	Šímovou,	dce-
rou	správce	kuřimského	panství.	Naro-
dilo	 se	 jim	šest	dcer,	nejstarší	 a	nej-
mladší	z	nich	však	zemřely	v	kojenec-	

kém	věku.	V	roce	1857	se	rodina	stě-	
huje	do	nově	postaveného	domu	v	pod-	
zámčí,	kterému	se	začalo	říkat	Doktor-
ský	dům	a	dnes	v	něm	sídlí	blanenská	
Základní	umělecká	škola.	V	přízemí	
tohoto	 (zřejmě	 ještě	 nedostavěného)	
domu	otevřel	Wankel	 v	 září	 1854	 své	
soukromé	muzeum,	a	položil	tak	zá-
klad	blanenskému	muzejnictví.	Troj-
rozměrné	 předměty,	 mapy,	 plány		
a	 nákresy	 zde	 dával	 k	 dispozici	 zá-
jemcům	 z	 řad	 veřejnosti.	 V	 prvním	
patře	 měl	 ordinaci,	 lékárnu	 a	 byt.	
Zplodit	 syna	 nebylo	 Wanklovi	 do-	
přáno,	 obklopen	 pěti	 ženami	 však		
dokázal	 velké	 věci	 a	 ty	 ženy	 také		
nelze	v	jejich	zásluhách	přehlédnout.	
	 Dům	rodiny	Wanklovy	hostil	mno-
ho	 návštěv.	 Vedle	 zájemců	 o	 vědní	
obory,	kterými	se	lékař	zabýval,	při-
jížděli	z	Prahy	do	Blanska	i	jeho	bratr	
Vilém	a	sestra	Betty.	Častým	hostem	
byl	 i	 místní	 katolický	 farář	 Peregrin	
Obdržálek,	 rakouský	 básník,	 spiso-	
vatel	a	dramatik	Ferdinand	von	Saar		
a	především	Wanklův	nejslavnější	pa-
cient,	 slavný	 český	 malíř	 Josef	 Má-
nes.	Trávil	zde	vždy	několik	dní	mar-
ně	doufaje,	že	mu	jeho	přítel	pomůže	
vyléčit	 duševní	 chorobu,	 která	 u	 něj	
propukla.	To	se	bohužel	nezdařilo,	za	

Pokračování na str. 9

Eliška WanklováJindřich Wankel
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27. ROČNÍK DRAKIÁDY V BOŘITOVĚ
KDY: 25. 9. 2021 
KDE: Na letišti v Bořitově – na jeho horním konci
 (GPS 49°26‘3.100“N 16°35‘32.933“E) 
V KOLIK: 12.00 –17.00 hod.
Po celou dobu občerstvení a možná opět tombola o zajímavé ceny. 
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.
Podle předpisu musejí všichni při pouštění draků používat nejdelší lanka/šňůry 100 m.
Parkování je možné také po pravé straně příjezdové komunikace.
Na drakiádu v Bořitově se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době jedna 
z mála drakiád, kde můžete vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit!

Pokračování ze str. 8
pohnutých	 okolností	 odváží	 nakonec	
malíře	sestra	Amálie	v	létě	1871	z	Blan-
ska	do	Prahy	a	Mánes	zde	9.	prosince	
téhož	roku	zemřel.	V	Blansku	po	něm	
zůstal	návrh	praporu	čtenářsko	zpěvác-
kého	spolku	Rastislav,	o	jehož	založení	
se	 Wankel	 i	 členové	 jeho	 rodiny	 vý-
znamně	zasloužili.
	 V	průběhu	let	získal	lékař	mezi	pa-
cienty	 značnou	 oblibu.	 Měli	 ho	 rádi		
a	vážili	si	ho	zejména	chudí	lidé.	Jeho	
zaměstnavatelé,	 knížata	 Hugo	 Karl	
Eduard	 Salm	 Reifferscheidt	 Raitz		
a	posléze	i	jeho	syn	Hugo	Karl	Franz	
jej	v	bádání	podporují	a	on	sám	s	tro-
chou	nadsázky	říká,	že	se	mu	po	létech	
dřiny	 konečně	 podařilo	 získat	 „sine-
kuru	 šéflékaře“,	 aby	 se	 mohl	 naplno	
věnovat	bádání	a	 lékařskou	praxi	vy-
konávat	 již	 jen	v	nejnutnějších	 přípa-
dech.	 Svojí	 badatelskou	 činností	 se	
uplatnil	 v	 řadě	 vědních	 oborů,	 které	
zde	není	možné	ani	vyjmenovat,	natož	
zhodnotit	význam	jeho	bádání.	Uvádí-
me	alespoň	heslovitě	některé	z	nich.
	 Vlastivěda	 Moravského	 krasu:	
Wanklovo	 studium	archivních	doku-
mentů	a	pramenů	z	oboru	přírodních	
a	společenských	věd	vyústilo	v	knihu	
Bilder	 aus	 der	 Mährischen	 Schweiz	
und	 ihrer	 Vergangenheit	 vydanou		
v	roce	1882.	Jde	o	obsáhlou	vlastivěd-
nou	 práci,	 v	 níž	 jsou	 představeny	
Wanklovy	hlavní	 objevy	 a	která	po-
dává	 ucelený	 obraz	 oblasti,	 kterou	
autor	 nazval	 Moravské	 Švýcarsko.	
Blansku	zde	udělil	titul	Brána	Morav-
ského	krasu.
	 Speleologie:	 Významné	 jsou	 jeho	
nálezy	v	jeskyni	u	Němčic,	ve	Sloup-
sko-šošůvských	jeskyních	a	v	Rasov-
ně	 má	 obrovské	 zásluhy	 o	 objevení	
nových	prostor.	Dále	to	byly	Wanklův	
závrt	 u	 Holštejna,	 Císařská	 jeskyně		
u	 Ostrova,	 Ostrovská	 propast,	 Kate-
řinská	jeskyně,	propast	Macocha,	vý-
věr	Punkvy,	Hugova	jeskyně,	Ochoz-
ské	jeskyně	atd.
	 Archeologie:	 Ve	 Sloupsko-šošův-	

ských	 jeskyních	 prováděl	 vědecký	
průzkum	kosterních	pozůstatků	med-
vědů,	hyen,	rosomáků,	vlků,	kun	a	dal-
ších	 zvířat.	 Sestavil	 téměř	 kompletní	
kostru	 lva,	 objevil	 lebku	 jeskynního	
medvěda	 se	 zaseknutým	 jaspisovým	
hrotem,	 řada	 jím	 zkompletovaných	
koster	 zvířat	 se	 objevila	 na	 mnoha		
zahraničních	 výstavách	 a	 sklidil	 na	
tomto	 poli	 obdiv	 největších	 evrop-
ských	 odborníků.	 V	 Hladomorně		
u	 Holštejna	 odhalil	 vrstvu	 lidských	
koster,	 hroty	 šípů,	 ostruhy,	 přezky,	
části	nádob	a	další	předměty.	Ve	Vý-
pustku	v	Křtinském	údolí	nalezl	sídli-
ště	z	mladší	doby	kamenné,	další	jeho	
archeologické	 nálezy	 pak	 pocházejí		
z	Ovčí	díry	u	Holštejna,	 z	Balcarovy	
skály	u	Ostrova,	z	Kravské	díry	u	Vi-	
lémovic,	 z	 Kateřinské	 jeskyně	 v	 Su-
chém	žlebu,	z	jeskyní	Pekárna	a	Kůlna	
a	z	dalších	lokalit.	
	 Wanklův	 nejslavnější	 archeologic-
ký	nález	pochází	z	jeskyně	Býčí	ská-
la.	 Inspirován	 nálezem	 sošky	 býčka	
zahájil	 zde	 Wankel	 v	 říjnu	 1872	 vý-
zkum.	 Nalezl	 kostry	 mladých	 lidí		
(35	žen,	4	muži,	2	děti)	se	známkami	
násilné	smrti,	zvířecí	kostry,	bronzo-
vé	žezlo	a	velké	množství	bronzových	
a	zlatých	 šperků,	 amuletů	a	 talisma-
nů,	 skleněné	 a	 jantarové	 náhrdel-	
níky,	 pásové	 kování	 atd.	 Objevil	 též	

dílnu	 na	 zpracování	 bronzu	 a	 železa		
a	množství	dalších	předmětů,	jejichž	
význam	se	postupně	snaží	docenit	od-
borníci,	kteří	se	Wanklovými	objevy	
po	léta	zabývají.	Učinil	závěr,	že	jeho	
nález	pochází	z	doby	halštatské	a	že	
jde	 o	 hrob	 velmože,	 který	 byl	 po-
hřben	na	bronzem	a	 železem	okova-
ném	 voze	 a	 ostatní	 oběti	 jej	 musely	
následovat	 do	 záhrobí.	 Většina	 sou-
časných	 odborníků	 se	 spíše	 přiklá-	
ní	 k	 názoru,	 že	 Býčí	 skála	 sloužila		
v	oněch	dobách	po	řadu	 let	 jako	po-
hanské	obětiště	 a	nálezy	 jsou	dokla-
dem	tehdejších	hrůzných	rituálů.
	 Býčiskalský	nález	proslavil	Wankla	
po	celé	Evropě	a	badatel	se	s	ním	zú-
častnil	 mnoha	 vědeckých	 konferencí,	
sympozií	a	kongresů,	kde	obdržel	řadu	
vyznamenání	a	ocenění.
	 V	roce	1883	odchází	v	62	letech	do	
penze	a	stěhuje	se	ke	své	dceři	Vlastě	
do	Olomouce.	Spolu	s	ní	a	jejím	man-
želem	 profesorem	 Havelkou	 zde	 za-
kládají	 Vlastenecký	 musejní	 spolek,	
který	se	stal	základem	dnešního	Vlas-
tivědného	 muzea	 v	 Olomouci.	 Z	 fi-
nančních	důvodů	nabízí	svou	archeo-
logickou	sbírku	k	odprodeji	a	velmi	se	
snaží,	 aby	 zůstala	 v	 českých	 zemích.	
Brněnské	Františkovo	(dnes	Moravské	
zemské)	 muzeum	 i	 pražské	 Národní	
muzeum	 ji	 odmítlo,	 a	 tak	 bylo	 třicet	

tisíc	 Wanklových	 sbírkových	 před-	
mětů	 včetně	 slavného	 býčiskalského	
pokladu	 nakonec	 prodáno	 do	 Vídně.	
Dnes	 je	 chloubou	 vídeňského	 Na-
turhistorische	Museum	a	my	můžeme	
jen	tiše	naříkat...
	 Dne	28.	června	1883	se	v	Blansku	
konají	 mohutné	 oslavy.	 Městečko	 se	
loučí	s	milovaným	doktorem	a	ten	je	
jmenován	 jeho	 čestným	 občanem.	
Odchází	z	Blanska,	buduje	olomouc-
ké	 muzeum	 a	 reprezentuje	 ho	 na		
vědeckých	 konferencích	 v	 různých	
evropských	 městech.	 V	 roce	 1892		
utrpěl	mozkovou	mrtvici	a	ochrnul	na	
pravou	 polovinu	 těla.	 Nemůže	 psát,	
takže	 své	 další	 práce	 diktuje.	 Dne		
28.	září	1893	zakopl	v	bytě	o	koberec	
a	 utrpěl	 zlomeninu	 krčku	 pravé	 ste-
henní	 kosti.	 Je	 upoután	 na	 invalidní	
křeslo,	nevychází	z	bytu,	sedí	u	okna,	
dalekohledem	pozoruje	chrám	na	Sva-	
tém	Kopečku	a	mlsá	kaštany	v	čoko-
ládě.
	 Několik	dní	před	smrtí	se	nechal	od-
nést	do	olomouckého	muzea,	aby	si	ho	
naposledy	 prohlédl.	 Zemřel	 5.	 dubna	
1897	o	čtvrté	hodině	ranní	ve	věku	75	
let.	Pohřben	byl	o	dva	dny	později	na	
hřbitově	v	Olomouci	za	ohromné	účasti	
kulturní	veřejnosti	z	celé	Moravy.

Text: Eva Nečasová
Foto: zdroj net
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Plánovač výroby
Znalosti a dovednosti kandidáta:
Vzdělání středoškolské
Anglický jazyk mírně pokročilý
Práce na PC – MS Office; SAP výhodou
Analytické schopnosti, logické myšlení
Pečlivost, odpovědnost
Aktivní přístup
Praxe v oblasti plánování výhodou

Vaše úkoly:
Příprava a sestavování plánů výroby. 
Každodenní spolupráce s mistry výroby. 
Zakládání výrobních zakázek v inf. systému SAP.
Zpětná kontrola realizace plánovaných položek.
Týdenní reporting. Optimalizace zásob.
Vystavování a řešení materiálových požadavků.

Personalista
Jste člověk komunikativní, máte organizační schopnosti a rozumíte si s počítačem?
Dokážete operativně řešit zádrhely, jste trpělivá(ý) a jen tak něco Vás nerozhází?
K tomu všemu ještě mluvíte alespoň trochu rusky?

Není toho málo, ale pokud tohle zvládáte, pak jste zřejmě „náš člověk“.

S čím se nová kolegyně / nový kolega setká:
Vedení personální agendy zaměstnanců.
Každodenní komunikace se zaměstnanci, řešení interních záležitostí.
Převzetí pracovně právní administrativy a organizace zaměstnanců z Ukrajiny.
Spolupráce při náboru nových zaměstnanců.
Evidence, reporty, statistiky.

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, e-mail: personal@novibra.com

Co nabízíme?
 

 Týden dovolené navíc 
 
 

 Pružnou pracovní dobu 
 
 

 Finanční odměny  
 

 Příspěvek na penzijní připojištění   
 Věrnostní odměnu

 
 Dotované stravování v závodní jídelně 

 
 

 Občasnou práci z domu  
 

 Jazykové kurzy, další vzdělávání.

Hledáme nové kolegy / kolegyně 
na  pracovní pozice:

Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko
Služba je sloužena od 8.00–13.00 hodin

Mimo	výše	uvedenou	dobu	je	služba	zajištěna	v	Brně,	Úrazová	nemocnice,	Ponávka	6,	tel.:	545	538	111.	
Ve	všední	dny	od	18.00	hodin	do	24.00	hodin.	O	sobotách,	nedělích	a	svátcích	od	8.00	hodin	do	20.00	hodin.

Z Á Ř Í
4.9. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
5.9. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615

11.9. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
12.9. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
18.9. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488

19.9. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
25.9. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
26.9. MUDr. Řehořek 

(MUDr. Řehořková) 
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

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

FOTOREPORTÁŽ – TRUCK TRIAL KUNŠTÁT 7.– 8. 8. 2021

Foto: Libor Prošek Foto: Lucie BílkováFoto: Lucie Bílková
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Stavba nové okružní křižovatky 
u Sportovního ostrova v Blansku už začala

	 	„Během	výstavby	okružní	křižovatky	
proběhne	 současně	 přeložka	 sdělovacích	
kabelů,	bude	se	opravovat	vodovodní	řad,	
naplánovaná	 je	 také	sanace	odlehčova-	
cí	komory,	která	leží	přímo	v	křižovatce.		
I	z	toho	důvodu	není	možné	práce	prová-
dět	pouze	s	částečným	omezením	provo-
zu	při	zachování	kyvadlové	dopravy,“	po-
psala	 vedoucí	 odboru	 správy	 a	 rozvoje	
města	Petra	Skotáková.
	 Pro	město	a	Správu	a	údržbu	silnic	Ji-
homoravského	 kraje	 stavbu	 křižovatky	
zajišuje	firma	Strabag.	Ta	práce	zahájila	
31.	srpna.	Na	staveništi	se	ale	bude	sou-
časně	pohybovat	hned	několik	firem	tak,	
aby	 bylo	 možné	 vše	 stihnout	 během	 tří	
měsíců	v	rámci	jedné	uzavírky.
	 „Budou	to	náročné	tři	měsíce.	Blansko	
má	 bohužel	 vlastně	 pouze	 dvě	 průjezd-	
né	komunikace	–	průtah	ulicí	Poříčí	a	Svi-
tavská,	nebo	průjezd	přes	centrum	města.	
Když	 se	 uzavře	 jedna	 cesta,	 doprava	 se	
kumuluje	na	té	druhé,“	vysvětlil	starosta	
Blanska	Jiří	Crha	s	tím,	že	z	ulice	Poříčí		
a	Svitavská	se	od	30.	srpna	přesunula	veš-
kerá	doprava	právě	do	centra	Blanska	přes	
náměstí	Svobody	a	náměstí	Republiky.
	 „Jednou	z	podmínek	uzavírky	ale	bylo	
to,	 že	 na	 objízdnou	 trasu	 nebudou	 smět	
vjet	vozidla	nad	3,5	tuny,	s	výjimkou	zá-
sobování.	Jsme	také	domluveni	s	Ředitel-
stvím	silnic	a	dálnic,	že	přes	Blansko	ne-
pojede	letos	ani	příští	rok	žádná	plánovaná	
objízdná	trasa	silnice	I/43,“	dodal	blanen-
ský	starosta.
	 Dopravně	se	tak	vymění	situace	z	ob-
dobí	před	prázdninami,	kdy	průjezd	cent-
rem	města	uzavřel	na	 jaře	havarijní	 stav	
vodovodu	 a	 kanalizace.	 Řidiči	 proto	 tři	
měsíce	 projížděli	 pouze	 místy,	 kde	 nyní	
začne	vznikat	nový	kruhový	objezd.	Nyní	
je	 průtah	 centrem	 kompletně	 opravený		
a	 objízdná	 trasa	 povede	 přímo	 středem	
Blanska	po	nově	opravené	silnici.	
	 S	novým	projektem	bude	souviset	také	
několik	změn	v	dopravě.	„Na	žádost	do-
pravní	policie	bude	kvůli	zajištění	plynu-
lejšího	průjezdu	na	objízdné	trase	změně-

na	přednost	v	jízdě	při	výjezdu	z	ulice	Na	
Řadech	na	ulici	Bezručova.	Opatrní	by	tak	
měli	být	zejména	řidiči	jedoucí	od	sídliště	
Zborovce,“	upozornila	Petra	Skotáková.
	 Příjezd	na	Sportovní	ostrov	Ludvíka	
Daňka	zůstane	zachovaný	podél	kolejí	ve	
směru	 od	 železniční	 zastávky	 Blansko-
-město	 a	 po	 novém	 mostě	 u	 Salmova		
mlýna.	 Dojde	 ale	 k	 dočasnému	 zjed-
nosměrnění	ulice	Žalkovského.	Zachova-
ný	zůstane	průjezd	od	kruhového	objezdu	
u	 restaurace	 U	 Štěpánků	 kolem	 cukrár-	
ny	Severka	ve	směru	na	Svitavskou	ulici,		
v	 opačném	 směru	 tudy	 ale	 řidiči	 dočas-	
ně	neprojedou.	
	 Nová	okružní	křižovatka	u	Sportovní-	
ho	ostrova	Ludvíka	Daňka	původně	měla	
být	 hotová	 už	 při	 rekonstrukci	 průtahu	
Blanskem	 před	 šesti	 lety.	 Část	 místních	
obyvatel	ale	byla	proti,	kvůli	opakovaným	
odvoláváním	odpůrců	se	tato	investice	mu-
sela	několikrát	odložit.	K	realizaci	tak	do-
jde	až	nyní,	v	době,	kdy	je	doprava	na	prů-
tahu	Blanskem	omezená	i	na	dalším	místě	
kvůli	 stavbě	okružní	křižovatky	u	Penny	
marketu.	I	ta	potrvá	do	konce	listopadu.

rok	 nelze,	 kvůli	 rekonstrukci	 železnič-	
ního	koridoru	z	Blanska	do	Brna	zde	bu-
deme	 mít	 náhradní	 autobusovou	 dopra-	
vu	i	zvýšený	pohyb	těžké	techniky.	Není	
možné,	 aby	za	 této	 situace	všechna	vo-	
zidla	 jezdila	přes	 střed	města	po	 jediné	
objízdné	trase,“	uvedl	Jiří	Crha.
	 Jednodušší	by	úplná	uzavírka	křižovat-
ky	u	Sportovního	ostrova	Ludvíka	Daňka	
nebyla	ani	v	roce	2023.	To	město	počítá		
s	bouráním	starých	lázní,	které	leží	neda-
leko	nově	budovaného	kruhového	objez-
du,	následně	pak	má	hned	navázat	stavba	
nových	lázní.
	 „V	úvahu	by	 tak	připadal	odsun	nej-
dříve	do	roku	2025	nebo	2026.	To	jsme	
ale	čekat	nechtěli,	není	jasné,	zda	by	se	
podařilo	 zajistit	 finance,	 navíc	 křižo-	
vatka	ulice	Mlýnské	a	Poříčí	není	příliš	
bezpečná	 zejména	 pro	 chodce	 směřují-	
cí	 na	Sportovní	 ostrov	Ludvíka	Daňka,		
i	z	tohoto	pohledu	jsme	chtěli	vše	vyřešit	
bez	odkladu,“	připomněl	blanenský	sta-
rosta.	
	 „Věřím,	že	veřejnost	dočasná	omezení	
pochopí	 a	 že	vše	 se	 zvládne	maximálně	
hladce	tak,	aby	se	od	prosince	díky	nové	
okružní	křižovatce	všichni	řidiči	i	chodci	
dostali	plynule	a	bezpečně	na	Sportovní	
ostrov	i	z	něj,“	doplnil	Jiří	Crha.

Text: Pavla Komárková
Foto: Martina Hejčová

	 V	pondělí	30.	srpna	2021,	začala	stavba	nového	kruhového	objezdu	na	křižovatce	Mlýnská	x	Poříčí	v	Blansku.	Dlouho	
připravovaný	projekt	má	zlepšit	dopravu	na	páteřní	komunikaci	městem	i	spojení	se	Sportovním	ostrovem	Ludvíka	Daňka.	
Stavební	práce	si	vyžádají	úplnou	uzavírku	křižovatky.	Objízdná	trasa	vede	středem	města	přes	náměstí	Svobody	a	náměs-
tí	Republiky.	Součástí	stavby	je	také	oprava	vodovodu	a	části	sítí.	Hotovo	má	být	do	konce	listopadu.

Nová okružní křižovatka by měla 
zajistit plynulejší průjezd místem

	 „Legislativně	 se	 vše	 kolem	 nového	
kruhového	objezdu	u	Sportovního	ostro-
va	 vyřešilo	 až	 letos,	 kdy	 se	 nám	 navíc	
podařilo	zajistit	také	financování	z	města	
i	kraje.	Posunout	 tento	projekt	na	příští	
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Hana Klementová, MBA, CRM
Mobil: 776 525 754
E-mail: klementova@rkcoloseum.cz

Prodej nemovitostí bez starostí.

VZPOMÍNKA
Každoročně	v	září	

vzpomínáme	na	rok	1996,
kdy	nás	náhle	po	sobě	

opustili	naši	blízcí

FRANTIŠEK	CHARVÁT	
a	jeho	žena	

JOSEFA	CHARVÁTOVÁ
z	Doubravice	nad	Svitavou.

Letos	už	je	to	smutných	25	let,	tatínek,	dědeček,	pradědeček	zemřel	2.	září	
a	manželka,	maminka,	babička	a	prababička	ho	následovala	hned	11.	září.

Stále	vzpomíná	celá	rodina.

VZPOMÍNKA
Dne	24.	srpna	2021	uplynou	dva	roky	

od	náhlého	úmrtí	

pana	PETRA	ČIHÁKA	ze	Lhoty	Rapotiny.

Stále	vzpomíná	družka	Eva	a	dcery	s	rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne	26.	srpna	2021	uplynou	dva	roky,

kdy	nás	opustil

pan	ANTONÍN	STREJČEK	z	Modřic	u	Brna,	
rodák	ze	Spešova.	

Všichni,	kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi	na	tohoto	
skvělého	manžela,	otce,	dědečka,	bratra,	švagra,	

strýce	a	kamaráda.		
Vzpomíná	zarmoucená	manželka	Ilona,	dcera	Petra	s	rodinou,	maminka	

Františka,	sestra	Marie	s	rodinou	a	bratr	Zdeněk	s	rodinou.

PRODÁM 
 Prodám nové, domácí, kvalitní drané husí 
peří. Cena dohodou, tel.: 605 563 810.

 Prodám kvalitní kalvados, slivovici, 2018, 
2020. Cena dohodou, tel.: 605 076 400.

 Prodám přívěsný brzděný vozík za frézu. 
Cena dohodou, tel.: 724 120 704. 

 Prodám levně dvoukolák. Nové pneu. 
Tel.: 724 120 704. 

 Prodám Daihatsu, rok výroby 2008, na ná-
hradní díly. Motor po GO, špatná zadní nápra-
va. Cena dohodou, tel.: 724 120 704. 

 Prodám dětskou sedačku tzv. vajíčko po 
jednom dítěti. Cena 200 Kč, tel.: 724 865 616.

HLEDÁM
 Kdo má větve stříbrného smrku a tújí. 
Tel.: 737 569 841. 

KOUPÍM
 Koupím mince, bankovky a staré pohled- 
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 

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

 Koupím dvě buňky HAKI lešení. Nabídně-
te. Tel.: 724 120 704.

 Koupím staré kovové zapalovače, mohou 
být i poškozené či nefunkční. Tel.: 723 786 013, 
e-mail: zkopan@seznam.cz.

 Koupím moto československé výroby Sta-
dion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …

atd, v původním nálezovém stavu. Koroze,  
nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto 
motocyklům. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 722 491 746.

NABÍZÍM 
 Pronajmu garáž na ulici Údolní v Blansku. 
Tel.: 737 900 946. 

 Pronajmu byt 3+1 v klidném prostředí ve 
Svitavce po celkové rekonstrukci.
Tel.: 728 766 301.

DARUJI
 Daruji odšavňovací hrnec na výrobu vaře-
ných sirupů. Tel.: 605 563 810. 

 Daruji nerezovou minipračku ROMO a ždí-
mačku. Tel.: 605 563 810. 

 Daruji staré zavařovací sklenice se skle-
něnými víčky. Tel.: 605 563 810.

 Daruji staré sladké kompoty do mače na 
slivovici. Tel.: 605 563 810.

SEZNÁMENÍ
 Tmavovlasá invalidní důchodkyně 56 let, 
160 cm, 70 kg z Blanska hledá hodného kama-
ráda. Tel.: 722 955 018. 

 Hledám hodnou kamarádku kolem 50ti 
roků, nekuřačku. Jsem svobodný. Nemohl 
jsem Vám paní zavolat, těším se na setkání 
s Vámi. Tel.: 774 055 362.

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

HLEDÁM KE KOUPI 
stavební pozemek 

nebo RD i k rekonstrukci 
v dojezdové vzdálenosti 

do Boskovic nebo Letovic. 
Tel.: 773 756 741

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

KOUPÍM POZEMEK, 
DŮM NEBO CHATU 
K REKREACI, NABÍDNĚTE. 
tel. 725 002 155

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
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Máte rádi techniku, komunikaci a práci se zákazníky?  
V tom případě neváhejte a kontaktujte nás. 

Do našeho zkušeného týmu hledáme 
nového kolegu na pozici 

OBCHODNĚ - TECHNICKÝ 
PORADCE

Náplní Vaší práce bude především technická 
podpora zákazníků, zpracování poptávek a nabídek, 

komunikace s dodavateli a další činnosti v rámci 
podpory obchodních aktivit firmy.

NAŠE OČEKÁVÁNÍ JSOU

	 VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnického směru
	 Znalost německého, nebo anglického jazyka 
 na komunikativní úrovni
	 Spolehlivost, flexibilitu
	 Řidičský průkaz sk. B
	 Komunikativnost
	 Znalost práce na PC
	 Výhodou je praxe v oboru, není však podmínkou
	 Ochota učit se novým věcem

CO MŮŽEME NABÍDNOUT
	 Flexibilní pracovní dobu
	 Dobré finanční ohodnocení
	 Zaměstnanecké benefity
	 Stabilitu zaběhnuté společnosti
	 Smlouvu na dobu neurčitou
	 Přátelský kolektiv
	 Zajímavou práci s technologicky 
 vyspělými zařízeními

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na níže 
uvedeném emailu nebo telefonu. 
Rádi Vám odpovíme na případné dotazy.

E-mail: rsvobodova@gmc.cz

Telefon: 516  410  905
Adresa společnosti: 
GMC-měřicí technika, s.r.o., 
Fügnerova 2316/1a, 678 01 Blansko

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

P S Í  Ú T U L E K  M Ě S TA  B L A N S K A

Díky akci „Kompost zdarma“ 
se povedlo rozdat 130 tun hnojiva

BROČEK
	 14.	6.	2021	byl	přivezen	
MP	 Blansko	 deset	 roků	
starý	pejsek	jménem	Brok,	
kterému	zemřel	náhle	ma-
jitel.	 3.	 8.	 2021	 ho	 čekala	
operace	 zoubků,	 kastrace	
a	také	odstranění	bradavi-
ček	a	je	z	něj	úplný	lázeň-
ský	švihák.
	 Broček	je	to	moc	milý	pes,	čistotný,	vhodný	i	k	seniorům	a	určitě	bude	
skvělým	společníkem	a	parákem	pro	někoho,	kdo	nebude	vyžadovat	dlouhé	
vycházky.	Pes	je	očkovaný,	čipovaný,	odčervený.
	 Více	informací:	Jarmila	Jurová,	Psí	útulek	města	Blanska,	
tel.:	737	911	605	 Foto: Aneta Zábranská

	 V	průběhu	tří	týdnů	od	7.	6.	do	30.	6.	
probíhala	akce	„Kompost	zdarma“,	kdy	
měli	obyvatelé	Boskovic	a	okolí	mož-
nost	 si	bezplatně	vyzvednout	kompost		
v	Kompostárně	Boskovice	–	Doubravy.	
Akce	 měla	 úspěch,	 rozdalo	 se	 celých	
130	tun	vyrobeného	kompostu.	
	 Kompostárna	společnosti	SUEZ	CZ	
zpracovává	bioodpad	a	vyrábí	dva	dru-
hy	kompostu:	Černý	drak,	hnojivo	pro	
obohacení	 půdy	 o	 živiny	 a	 zvýšení	
úrodnosti,	a	substrát	Šedý	drak,	který	je	
směsí	kompostu	a	zeminy	vhodný	pro	
výsadbu	rostlin	a	zeleně.	Kompost	byl		
z	převážné	míry	vyrobený	právě	z	vy-
tříděného	bioodpadu	občanů	Boskovic-

ka.	 Kompostováním	 tak	 všichni	 spo-	
lečně	 vracíme	 živiny	 zpět	 do	 půdy,		
pomáháme	také	snižovat	množství	od-
padů	ukládaných	na	skládky.	

Text: Kristína Koščíková
Foto: archiv SUEZ CZ a.s.

Ilustrační foto

Putování lesem za Pohádkovými Postavami

aneb

Sobota 6. 11. 2021 od 14 h
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Organizace Práh jižní Morava, z.ú., 
Terénní tým Blanensko se v rámci projektu 

,,Zvládneme to“ hlásí rovnou s několika novinkami. 

FINNLANDIA CUP 
2021 na Olšovci

	 Po	 roční	 přestávce	 vynucené	 Covidem	 –	 19	
uspořádal	 Jachetní	 oddíl	 Olšovec	 Jedovnice		
o	víkendu	14. –15.	8.	2021	závody	plachetnic	tří-
dy	FINN.	12.	ročníku	se	zúčastnilo	7	jachtařů	za	
mírného	a	nestálého	větru.	Po	celkem	třech	roz-
jížkách	 bylo	 rozhodnuto.	Vítězem	 se	 stal	 Ka-	
mil	Ščerba	z	JO	Pálkovice,	druhé	místo	obsadil	
Vlastimil	 Valouch	 z	 JK	 Olomouc	 a	 třetí	 místo	
patřilo	Milanu	Němcovi	z	KJ	Těrlicko.

Text: Mgr. Michal Kubík
Foto: Iva Švancarová

	 O	co	se	jedná?
	 Projekt	 „Zvládneme	 to“	 je	 zaměřený	 na	 mladé	
lidi	ve	věku	15–25	let	s	psychickými	problémy,	kte-
ří	 bydlí	 na	 území	 MAS	 Moravský	 kras.	 V	 rámci	
projektu	je	podporujeme	při	zvládání	psychických	
potíží,	napomáháme	k	 jejich	udržení	ve	vzděláva-
cím	procesu	a	případně	jim	pomáháme	při	přecho-
du	do	zaměstnání.		

	 Kdo	s	vámi	bude	pracovat?
	 Jsme	mladý	multidisciplinární	 tým,	 jehož	 součástí	
jsou	sociální	pracovníci,	psycholog,	psychiatrická	sest-
ra	 a	 peer	 konzultantka	 –	 osoba	 s	 vlastní	 zkušeností		
s	duševním	onemocněním.	Snažíme	se	nahlížet	na	naše	
klienty	vždy	komplexně,	proto	také	pracujeme	i	s	jejich	
blízkými,	jako	jsou	rodiče,	sourozenci	či	kamarádi.
	 Co	je	náplní	naší	práce?
	 V	naší	organizaci	pomáháme	mladým	lidem	pře-

konat	krize,	detekujeme	začínající	psychické	potíže	
a	 předcházíme	 jim	 pomocí	 včasného	 vytvoření	
podpůrné	sítě	–	vyhledáváme	psychoterapeuty,	psy-
chiatry,	komunikujeme	se	školou,	pedagogy,	škol-
ními	psychology	apod.	Dáváme	o	sobě	vědět	všem	
odborníkům	–	kontaktujeme	pedopsychiatry,	 psy-
chologické	ambulance,	pediatry,	pedagogicko-psy-
chologické	poradny	a	nabízíme	svépomocnou	sku-
pinu	mladým	lidem	s	psychickými	potížemi.
	 Šíříme	 také	povědomí	o	duševním	zdraví	po-	
mocí	 workshopů	 na	 školách	 a	 napomáháme	 tak	
destigmatizačnímu	procesu.	Studenti	si	odnáší	řa-	
du	 zajímavých	 informací	 díky	 krátkému	 kvízu	
nebo	 osobnímu	 příběhu	 naší	 peer	 konzultantky.		
V	 době	 pandemie	 jsme	 několik	 workshopů	 usku-
tečnili	i	online.
	 Pro	blízké	našich	klientů	vznikla	v	nedávné	době	
série	 webinářů,	 jehož	 se	 vždy	 účastní	 host	 z	 řad		
odborníků.	Tyto	webináře	nabízí	prostor	pro	sdíle-
ní	zkušeností	a	podporu	v	těžkém	období.	Rodině		
a	blízkým	se	plánujeme	věnovat	i	v	budoucnu	v	po-
době	svépomocné	skupiny.
	 Kde	nás	najdete?
	 Sídlíme	v	Blansku	na	ulici	Svitavská	1b	ve	druhém	
patře,	 kde	 nás	 můžete	 navštívit	 v	 ambulantních	 ho-	
dinách	každé	pondělí	od	8:00	do	10:00.	Na	FB	nás	
můžete	kontaktovat	na	stránce	Práh	–	TT	Blanensko	
https://www.facebook.com/ttblanensko	 nebo	 na	 tel.	
605	992	243	nebo	na	e-mailu:	blanensko@prah-
-brno.cz.
	 Naší	 prací	 je	 pomáhat	 druhým.	 Pokud	 sami	
zažíváte	 těžkosti,	 nebo	 víte	 o	 někom,	 kdo	 by		
potřeboval	 podpořit,	 neváhejte	 se	 ozvat.	 Spolu	
už	něco	vymyslíme!
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40 % SLEVA NA OBRUBY
20 % SLEVA

NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
20 % SLEVA

NA SLUNEČNÍ BRÝLE

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Svitavská 435/12, 678 01 Blansko

703 189 029

WWW.GEMINIOPTIKA.CZ

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
(brusič na plocho, bezhroté broušení)

– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
– Pouze ranní směna
– Vyučen
– Řidičský průkaz skupina B

DĚLNÍK V BALÍRNĚ
– Pouze ranní směna
– Vyučen

ROVNÁNÍ HŘÍDELÍ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

DĚLNÍK V OBROBNĚ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
– Pouze ranní směna
– Vyučen

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

Červenka beach 2021
V	úterý	24.	8.	2021	se	konal	v	Boskovicích	na	koupališti	Červenka	turnaj	smíše-
ných	párů	v	beach	volejbale.	Zúčastnilo	se	8	párů	z	celé	Moravy.	Po	utkáních	ve	
skupinách	byla	odehrána	semifinálová	utkání	s	těmito	výsledky:	Radim	a	Zuza-	
na	 Škvárovi	 (Přerov)	 –	 Lucie	 Schönfeldová,	 Vilém	 Šafář	 (Prostějov,	 Rýmařov)	
22:20,	21:13	a	Tomáš	Kaloč,	Nikola	Nakládalová	(Frýdek-Místek,	Kroměříž)	–		
Zuzana	Zukalová,	Kryštof	Vítek	(Jedovnice)	21:13,	skreč.	V	souboji	o	3.	místo	byla	
v	tie-breaku	úspěšnější	dvojice	Lucie	Schönfeldová,	Vilém	Šafář	po	výhře	nad	pá-
rem	Zuzana	Zukalová,	Kryštof	Vítek	13:21,	 21:19,	 15:11.	Finále	ovládla	dvojice	
druholigových	šestkových	hráčů	Tomáš	Kaloč,	Nikola	Nakládalová	po	výhře	nad	
rodinnou	dvojicí	otce	a	dcery	Škvárových	po	setech	21:9,	21:12.	 Text: Milan Strya

Foto: archiv Služby Boskovice, s.r.o.

Účastníci	turnaje
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Mistr Evropy – běžec Jan Strýček z Letovic

OD 6.9.2021

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

Frankovka rosé (pozdní sběr) 129,-
Pálava (výběr z hroznů) 249,-

Chardonnay (pozdní sběr) 149,-
Veltlínské zelené 59,-

Cabernet Sauvignon 59,-

MASARYKOVO NÁM. 11 (bývalá KB)

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
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VŘ
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Stupně vítězů ze sprintu – na stupni nejvyšším novopečený mistr Evropy Jan 
Strýček z Letovic

	 Ve	dnech	20.–22.	8.	2021	se	v	hlav-
ním	městě	Litvy	–	Vilniusu	konalo	
Dorostenecké	 Mistrovství	 Evropy		
v	orientačním	běhu,	kterého	se	zúčast-
nilo	377	dorostenců	a	dorostenek	z	29	
států	Evropy.	Českou	republiku	repre-

zentovalo	16	běžců	ve	4	kategoriích	–	
hoši	do	16	let,	dívky	do	16	let,	hoši	do	
18	let	a	dívky	do	18	let.
	 Mezi	 hochy	 do	 16	 let	 byl	 i	 Jan	
Strýček	 z	 Letovic,	 student	 Gymná-
zia	v	Blansku,	který	s	tímto	sportem	

začínal	 v	 8	 letech.	 Zpočátku	 běhal	
za	 TJ	 Spartak	 Adamov,	 nyní	 dru-
hým	rokem	závodí	za	brněnský	od-
díl	TJ	Spartak	1.	brněnská.
	 V	 letošní	 covidové	 sezoně	 se	
mnoho	závodů	nemohlo	konat,	 tak-
že	vybojovat	si	účast	na	Mistrovství	
Evropy	 nebylo	 vůbec	 jednoduché,	
protože	 v	 této	 věkové	 kategorii	 je		
v	ČR	veliká	konkurence.	O	vysoké	
úrovni	 závodníků	 v	 této	 kategorii	
nakonec	svědčí	 i	výsledky	na	mist-
rovství:	5	medailí	ze	3	disciplín	–	
Honza	se	na	tomto	výsledku	podílel	
ziskem	3	medailí.
	 Soutěžilo	 se	 ve	 3	 disciplínách.		
V	pátek,	20.	8.	byl	na	pořadu	závod	
na	klasické	trati	–	6,2	km	s	15	kontro-
lami	a	převýšením	215	m.	Běželo	se	
západně	od	litevského	hlavního	měs-
ta.	Les	měl	dost	sníženou	průběžnost	
a	viditelnost.	Honza	v	konkurenci	95	
závodníků	vybojoval	bronz.	V	sobo-
tu,	21.	8.	se	ve	stejném	terénu	běžely	
3-členné	 štafety.	 Honza	 běžel	 první	
úsek	 a	 štafetu	 předával	 jako	 druhý.	
Ve	 druhém	 úseku	 se	 česká	 štafeta	
propadla	na	4.	místo,	ale	na	posled-
ním	úseku	se	opět	dostali	na	medai-
lovou	pozici.	V	konkurenci	24	štafet	
kluci	 dokázali,	 že	 patří	 k	 nejlepším		
v	Evropě.	Přesto,	že	hodně	chybova-	
li,	skončili	na	krásném	2.	místě.	Šam-
pionát	končil	v	neděli,	22.	8.	sprintem	
v	historickém	centru	Vilniusu.	I	když	
tato	 disciplína	 není	 Honzova	 nej-	
silnější,	podařilo	se	mu	tra	dlouhou	
3,3	km	se	17	kontrolami	proběhnout	
v	čase	12:55	min.	a	zvítězit,	čímž	do-
plnil	svoji	sbírku	medailí	o	kov	nej-
cennější.	

	 Celkově	 Česká	 republika	 získa-	
la	 na	 tomto	 mistrovství	 10	 medailí		
a	zvítězila	v	soutěži	národů.

Text: Marie Provazníková, babička
Foto: zdroj net

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

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

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Jsme tu pr
o vás

Chaty, chalupy, zahrady....se začínajícím podzimem velmi žádané.
Uvažujete o prodeji tohoto typu nemovitostí?
Neváhejte nás kontaktovat.

Už 15 let vám
pomáháme s prodejem,
koupí, pronájmem nemovitostí.


