
Adamov

Vychází v nákladu
18 400 ks
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Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

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

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Výpustek otevřel zbrusu novou zážitkovou trasu

„Za tajemstvím jeskyně“
	 Ve	 zkušebním	 režimu	 otevřela	 v	 polovině	 února	 jeskyně	 Výpustek		
u	Křtin	v	Moravském	Krasu	druhou	prohlídkovou	trasu.	Za	dva	posled-	
ní	víkendy	v	únoru	byly	všechny	čtyři	prohlídky	po	10	lidech	(dvě	pro-	
hlídky	každý	den)	plně	obsazeny.	Problémy	žádné	nenastaly	a	návštěvníci	
byli	podle	svých	slov	spokojeni.	O	dalších	víkendech	je	možné,	že	se	ještě	
jedna	prohlídka	přidá,	vše	dle	zájmu	návštěvníků.	

	 Dosavadní	klasický	okruh	návštěv-
níky	vede	takzvaným	„krytem“	–	taj-
ným	 podzemním	 velitelstvím,	 které	
v	 roce	 1961	 tehdejší	 Československá	

lidová	 armáda	 pro	 případ	 válečného	
konfliktu	 vestavěla	 v	 délce	 200	 met-	
rů	 dovnitř	 jeskyně	 jako	 samostatný	
objekt.	 Nová	 zážitková	 trasa	 „Za	 ta-

jemstvím	 jeskyně“	 povede	 po	 jeho	
obvodu	 –	 mezi	 vnější	 stranou	 krytu		
a	 přírodní	 stěnou	 jeskyně.	 Bez	 elek-
trického	nasvícení,	s	čelovými	světly	
na	 helmách,	 v	 oblečení,	 které	 si	 lze	
zašpinit	 či	 overalech.	 Návštěvníci	
v	 malých	 skupinách	 maximálně	 10	
lidí	projdou	i	část	Nízké	chodby	jesky-
ně,	která	výškou	dělá	čest	svému	jmé-
nu.	Za	prohlídku	v	podřepu	se	ale	od-
mění	pohledem	na	krásná	tenká	brčka	
–	duté	krápníky	připomínající	maka-
róny.	Na	stěnách	jeskyně	uvidí	i	histo-
rické	podpisy	dobových	návštěvníků.	
Lidé	také	přes	zábradlí	nahlédnou	do	
jedné	z	devíti	propastí	v	jeskyni.	
	 Po	 prohlídce	 jedné	 strany	 chod-	
by	podél	krytu	se	po	vystoupání	15	

s c h o d ů		
a	 nově	
vybudova-
né	kovové	lávce	
dostanou	 návštěvníci	 přes	 tři	 metry	
vysokou	stavbu	krytu	na	jeho	druhou	
stranu.	 Po	 cestě	 uvidí	 i	 řadu	 zajíma-
vých	barevných	přírodních	sintrových	
náteků.	 „Na	 rozdíl	 od	 klasické	 cesty	
krytem,	není	nová	trasa	bezbariérová,	
její	 délka	 bude	 690	 metrů	 a	 potrvá	
zhruba	 80	 minut.	 Vycházet	 se	 bude	
podle	 zájmu	 po	 rezervaci	 předem	 na	
tel.	516	439	111,	účastníci	musí	být	star-
ší	šesti	let,“	přibližuje	vedoucí	jeskyně	
Výpustek	 Hana	 Horáková.	 Aby	 bylo	
zpřístupnění	 možné,	 musela	 Správa	

Pokračování na str. 2

. . .  za tajemstvím jeskyně

ONLINE    BUSINESS    KONZULTACE

PLÁN     STRATEGIE     MARKETING
www.lotusworld.cz info@lotusworld.cz

Propojte se s klienty od kudkoliv

ZVYŠUJEME NÁKLAD
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Pokračování ze str. 1
jeskyní	 ČR	 získat	 souhlasné	 stano-
visko	státní	ochrany	přírody	–	Sprá-
vy	chráněné	krajinné	oblasti	Morav-
ský	 kras	 a	 báňského	 úřadu,	 který	
dohlíží	na	bezpečnost	činností	v	pod-
zemí.	
	 Správa	 jeskyní	 ČR	 již	 několik	 let	
úspěšně	provozuje	zážitkovou	trasu	Po	
stopách	 Nagela	 ve	 spodních	 patrech	
Sloupsko-šošůvských	 jeskyní.	 Ta	 je	
ale	 fyzicky	 náročnější,	 její	 účastníci	
musí	mít	nejméně	10	let.	
	 V	 zimě	 jsou	 v	 Moravském	 krasu	
pro	turisty	otevřeny	tři	z	pěti	jeskyní	
–	 kromě	 Výpustku	 ještě	 Punkevní	
jeskyně	s	vodní	plavbou	elektrolodě-
mi	 a	 Sloupsko-šošůvské,	 které	 od	
prosince	 do	 února	 nabízejí	 dvakrát	
denně	zimní	prohlídky	šošůvské	čás-
ti	při	světle	baterek.	Jeskyně	Balcar-
ka	a	Kateřinská	po	zimní	pauze	kvůli	
ochraně	kolonií	zimujících	netopýrů	
otevřou	opět	od	března.
	 Ve	zbytku	republiky	nabízejí	v	zi-	
mě	 od	 pondělí	 do	 pátku	 prohlídky	
Bozkovské	dolomitové	jeskyně	u	Se-
mil	a	Javoříčské	a	Mladečské	jeskyně	
na	Olomoucku.	Od	února	se	také	ve	
všední	 dny	 přidávají	 i	 Zbrašovské	

aragoni-
tové	 jes-
kyně	v	láz-
ních	 Teplice	
nad	 Bečvou,	 kde	 je	 díky	 vyvěrající	
minerální	kyselce	celoročně	příjem-
ných	14	stupňů	Celsia.	Ve	středy	jsou	
v	zimě	přístupné	Jeskyně	na	Pome-	
zí	u	lázní	Jeseník.	Provoz	všech	jes-
kyní	 se	 řídí	 aktuálními	 vládními		
nařízeními	 pro	 uzavřené	 prostory,	
nezbytné	je	nošení	ochrany	dýcha-
cích	cest.	
	 Letošek	se,	stejně	jako	loňský	rok,	
slaví	 jako	 Mezinárodní	 rok	 jeskyní		
a	krasu	–	International	Year	of	Caves	
and	 Karst	 (IYCK).	 Správy	 jeskyní	
ČR	se	připojila	s	mottem	„Pečujeme	
o	jeskyně,	abyste	je	mohli	poznávat,	
porozumět	 jim	 a	 společně	 s	 námi	
chránit“.	
	 Pro	informace	o	aktuálním	pro-
vozu	a	dění	v	tuzemských	zpřístup-
něných	jeskyních	je	dobré	sledovat	
web	SJ	ČR	www.caves.cz	i	sociální	
sítě	 fb.com/jeskynecr	a	 instagram.
com/jeskynecr.	 Svůj	 oficiální	 face-
book	má	i	každá	z	jeskyní.	

Text: Mgr. Pavel Gejdoš
Foto: Správa jeskyní ČRProhlídková trasa

Výpustek otevřel zbrusu novou zážitkovou trasu

„Za tajemstvím jeskyně“

BozaCon bude v Boskovicích 
	 BozaCon	je	dvoudenní	unikátní	festival	sci-fi,	fantasy,	deskových	her	a	komik-
su,	který	v	širokém	okolí	nemá	obdoby.	Akce	organizovaná	společně	boskovickým	
kinem,	knihovnou	i	kulturou	bude	v	pátek	18.	a	sobotu	19.	března	v	boskovické	
Sokolovně	 a	 dorazí	 řada	 slavných	 českých	 sci-fi	 a	 fantasy	 literárních	 autorů:		
František	Kotleta	(Spad,	Legie)	a	Kristýna	Sněgoňová	(Město	v	oblacích,	Legie),	
Pavel	 Bareš	 (Projekt	 Kronos),	 Vojtěch	 Matocha	 (Prašina),	 Kateřina	 Šardická		
(Noc	běsů),	komiksový	autor	Nikkarin	(Hubert	&	Hugo,	130),	Jiří	Walker	Pro-	
cházka	a	další.
	 „Noc“	(čteno	„kon“)	je	mezinárodní	výraz	označující	setkání	fanoušků	určitého	
fenoménu	a	„Bozako“	je	slangové	označení	našeho	města.
	 Krom	velkého	deskohraní	(Mindok,	Rex	hry,	Piatnik,	Fox	in	the	Box	a	Board	
Bros),	PC	herny	od	české	společnosti	Amanita	Design	(Machinárium,	Botanicula,	
Chuchel)	–	včetně	autorského	hraní	hry	Creaks	s	jejími	tvůrci,	na	BozaConu	bude	
Minecraft	herna,	herna	Ateliéru	duchů	a	spousta	workshopů	pro	děti.
Současně	 připravujeme	 v	 prostorách	 Sokolovny	 výstavy	 komiksového	 kreslíře		
Michala	Suchánka	(Děsivé	radosti,	Batman:	Svět)	a	boskovické	nadějné	komiksové	
kreslířky	Elišky	Štefaňákové	(ROXI:	Legenda	o	prvních	strážcích).
	 Jako	třešničku	přidáváme	projekci	anime	filmu	Kluk	ve	světě	příšer,	loutkovou	
parodii	Rudy	Hancvencla	„Hvězdné	dálky,	aneb	Galaktická	roztržka,	čili	kterak	
Impérium	úder	nevrátilo“	a	snad	se	povede	i	představení	připravované	boskovické	
komiksové	knihy	od	Michala	Grigy	a	Lenky	Dokoupilové.
Sokolovna	bude	oba	dny	naplněna	 jedinečných	programem	pro	malé	 i	největší.	
Věříme,	že	se	z	BozaConu	stane	tradiční	a	jedinečná	akce	pro	široké	okolí.
	 BozaCon	 je	 ideový	 a	 organizační	 průsečík	 všech	 složek	 Kulturních	 zařízení	
města	Boskovice	a	spolupracují	na	něm	i	Místní	akční	skupiny	Boskovicko	PLUS	
a	Střediska	volného	času	Boskovice.	 Text: Tomáš Lizna
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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 vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ IHNED

POJĎTE S  NÁMI VYRÁBĚT ŽILETKY PRO CELÝ SVĚT!

Hledáme spolehlivé spolupracovníky:

Operátor kalení, broušení a balení
Mechanik, nástrojař
Pracovník kontroly kvality

VÝROBA HOLICÍCH A PRŮMYSLOVÝCH 
ČEPELEK JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET

Tel.: 461 801 217   e-mail: personalni@czechblades.cz  www.czechblades.cz

Jaro přivítá Svitávka dokončenými opravami 

Park městyse Svitávka bude mít nové cesty i osvětlení

	 V	 lednu	 započala	 dlouho	 očekávaná	 oprava	 cest	 v	 parku	 městyse	 Svitávka.	 Cesty	 jsou	 nově		
v	 žulových	 kostkách.	 Zároveň	 dojde	 k	 výměně	 veřejného	 osvětlení.	 Lampy	 budou	 v	 zámeckém	
stylu,	tak,	aby	korespondovaly	s	historickou	Löw-Beerovou	vilou.	
	 I	vila	získá	nové	–	úspornější	osvětlení.	
	 V	plánu	je	vybudování	„pítka“	u	dětského	hřiště.	Návštěvníci	parku	či	dětského	hřiště	budou	tak	
mít	přístup	k	pitné	vodě.	Dále	je	v	plánu	zbudování	smyslového	chodníku.	
	 Tečkou	za	celou	rekonstrukcí	bude	květinová	výsadba.	Konec	prací	je	plánován	na	jaro	letošní-	
ho	roku.	
	 Cena	této	rekonstrukce	je	7	mil.	vč.	DPH	a	je	hrazena	z	rozpočtu	městyse	Svitávka.	

Opravuje se i u kostela a fary

	 Další	 část	 Svitávky,	 kde	 bude	 za-
chovaný	 historický	 ráz,	 je	 nám	 Tře-
bízského	 (u	 kostela	 a	 fary).	 Cesta	
včetně	dešové	kanalizace,	která	vede	
pod	ní,	byla	v	havarijním	stavu.	Nyní	
se	 buduje	 nová	 dešová	 kanalizace,	
poté	bude	obnovena	cesta	v	žulových	
kostkách.	
	 V	 současné	době	 se	opravuje	ze	
na	hřbitově.	Tato	nelehká	oprava	za-
čala	jednáním	s	majiteli	hrobů	v	této	
oblasti.	Všichni	dali	souhlas	k	roze-
brání	 hrobů,	 které	 právě	 v	 tyto	 dny	
probíhá.	Po	opravě	zdi	budou	hroby	
dány	do	původního	stavu.	

Text a foto: Miroslava Holasová,  
místostarostka městyse
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RASTISLAV 
	 Až	 je	 to	 neuvěřitelné,	 že	 uplynulo	
deset	let	od	velkolepého	programu	pě-
veckého	 sboru	 „RASTISLAV	 Blan-
sko“,	 který	 zval	 na	 komorní	 i	 velké	
koncerty	během	celého	roku.	Letos	si	
RASTISLAV	 výročí	 založení	 spolku	
sice	 nebude	 připomínat	 obsáhle	 jako	
tenkrát,	ale	i	tak	je	nač	se	těšit.	Krásné	
je,	 že	 se	 oslavy	 tématicky	 protknou		
s	programem	„Muzea	Blanenska“.

30. 6. 2012 – RASTISLAV Blansko – Carl Orff: Carmina Burana 

	 Co	 chystá	 tedy	 sbor	 pro	 Blansko?		
V	 neděli	 24.	 dubna	 v	 blanenském		
kostele	sv.	Martina	komponovaný	po-
řad	coby	ohlédnutí	za	posledním	dese-
tiletím	protknutým	nastudováním	vel-
kých	oratorií	a	kantát	autorů	jako	Bach,	
Beethoven,	 Brahms,	 Dvořák,	 Haydn,	
Mendelssohn,	 Mozart,	 Puccini,	 Ver-
di...	V	pátek	20.	května	sbor	uvede	na	
blanenském	zámku	k	zahájení	„Festi-

valu	 muzejních	 nocí“	 představení		
z	 řady	 „Rastislav	 dětem“	 s	 názvem	
„Legenda	o	Rastislavu,	aneb	Když	víla	
Eliška	potkala	doktora	Jindru“,	jelikož	
blanenské	muzeum	se	letos	věnuje	oso-
bě	doktora	Jindřicha	Wankla.	A	další	
páteční	večer	17.	 června	zahájí	Rasti-
slav	výstavu	muzea	o	Wanklově	příteli	
Josefu	 Mánesovi,	 který	 navrhl	 velmi	
cenný	 vyšívaný	 prapor	 „Rastislav“	 –	
tentokráte	 zazní	 skladba,	 kterou	 sbor	
uvedl	 při	 poslední	 výstavě	 originálu	
praporu	–	je	jí	Mozartova	„Korunovač-
ní	mše“.	Po	prázdninách	 jsou	v	plánu	
nejen	 menší	 akce	 k	 zahájení	 sezóny,	
zpívání	 seniorům	 či	 koncert	 komor-	
ního	obsazení	sboru,	ale	 také	koncert		

s	 Mozartovou	 „Velkou	 mší	 c-moll“.	
Vše	 pak	 bude	 slavnostně	 ukončeno		
v	den	vzniku	Rastislava,	a	to	26.	pro-
since	při	vánočním	koncertě	v	kostele.
	 Rastislav	 má	 v	 plánu	 koncertovat		
i	 mimo	 Blansko	 –	 při	 oslavách	 800.	
výročí	Boskovic,	v	Brně,	v	německém	
Waldsassenu	a	další	koncerty	jsou	také	
v	jednání.
	 Jak	řekl	jednou	Woody	Allen	–	a	v	
dnešní	době	to	platí	zvláš:	„Když	chce-
te	rozesmát	Boha,	řekněte	mu	o	svých	
plánech“.	Inu,	tak	plánuje	RASTISLAV	
a	doufejme,	že	smát	se	bude	i	spokojené	
publikum.

Text: Martina Martinásková
Foto: archiv RASTISLAV Blansko, z.s.

slaví 160. výročí založení

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 27. 3. 2022. | 1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

6290,-
Domek zahradní 
ARCHER A1

Výška: 195 cm | Šířka: 213 cm
Délka: 127 cm | Materiál: kov
Barva: šedá | Bez podlahy
Tloušťka plechů: 0,25 mm
Ocelová, pozinkovaná konstrukce
s ventilačními mřížkami.
Domek má dvojité posuvné
dveře, tudíž do něj budete mít
pohodlný přístup

Maceška
Viola cornuta | Viola wittrockiana
∅ květináče: 9 cm15,-

Pro plochy: 1 000 m2

Příkon: 1 500 W
Pracovní záběr: 36 cm

Sběrný koš: 50 l
Provzdušňovací válec: 

15 ocelových nožů
Nastavení hloubky řezu /

rozsah nastavení: 
0 až +12 mm

3490,-
Vertikutátor
elektrický
VE80150 3190,-3290,-

Čistič
vysokotlaký K 3
Příkon: 1 600 W
Průtok vody: 380 l/hod.
Teplota vody: max. 40 °C 
Tlak: max. 120 bar
Stříkací pistole s 6m
vysokotlakou hadicí
a držákem pistole
Vysokotlaký pracovní 
nástavec
Rotační tryska

Drtič RES 2545
Příkon: 2 500 W
Typ: nožový
Max. ∅ drceného 
materiálu: 4,5 cm
Systém drcení: nože
Sběrný koš: 55 l
Hlučnost: 106 dB
Hmotnost: 10 kg

2

Maceška závěs

Viola trio Deltini

∅ květináče: 20 cm

Cena: 119,-

458172

Maceška trio

Viola cornuta

Viola wittrockiana

∅ květináče: 12 a 18 cm

Cena od: 45,-

453351 | 464299

19,-
Sedmikráska chudobka

Bellis perennis

∅ květináče: 9 cm

458461 | 431498

Pryskyřník

Ranunculus

∅ květináče: 10 a 11 cm

Cena: 42,-

458481 | 431499

6
pack

10
packSurfínie převislá

Surfinia

Jednoduché, plnokvěté

Cena od: 129,-

458484 | 438354 | 443856

10
packMoud, Molice

Plectranthus forsteri

Cena: 129,-

458478

K dispozici od 11. 3. 2022

10
packMillion Bells

Calibrachoa

Cena: 149,-

458470

K dispozici od

11. 3. 2022

Fuchsie vzpřímená 

Fuchsia

Cena: 95,-

458467

437803

10
pack

Prvosenka, petrklíč

Primula

∅ květináče: 9 cm

Cena: 25,-

464300

6
pack

Cena: 119,-

465261

149,-
Jarní mix

469652

barvy 
jara

Ilustrační foto
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DARUJTE

TISÍCE
MOŽNOSTÍ!

HOBLOVANÉ DŘEVO A STAVEBNÍ DESKY

17

cena od

349,-ks

cena od

159,-ks

Hranoly stavebníRozměry (mm)80 x  80 x 3 000 mm80 x 100 x 3 000 mm100 x 100 x 3 000 mm120 x 120 x 3 000 mm– nehoblované– smrk/jedle – ve vybraných prodejnáchi ve 4m délkách

Prkna a fošny stavební
Rozměry (mm)Prkno 24 x 100 x 4 000 mm

Prkno 24 x 120 x 4 000 mm
Fošna 30 x 160 x 4 000 mm
Fošna 50 x 160 x 4 000 mm
Fošna 50 x 200 x 4 000 mm

– nehoblované, smrk/jedle

Latě impregnovanéDélky: 3 m, 4 mRozměry (mm)

Cena

30 x 50 x 3 000 (impregn.)

89,-/ks

30 x 50 x 4 000 (impregn.)

119,-/ks

40 x 60 x 3 000 (impregn.)

139,-/ks

40 x 60 x 4 000 (impregn.)

199,-/ks

– nehoblované– smrk/jedle

cena od

89,-ks

impregnované

sušené

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku. | 3 Prodej pouze po celých kusech/baleních

Podkladové OSB desky3
Rozměry: 625 x 2 050 mmRůzné tloušťky: 12, 15, 18, 22 mm

• latě sušené• latě impregnované• prkna
• fošny
• hranoly• KVH hranoly NSi

Aktuální cena OSB desek na unihobby.cz

V nabídce latě sušené

Latě impregnované

 .   . .      

Prohlédněte si
březnový leták 
na unihobby.cz

cena od

95,-bal.
Muškát 
Pelargonium
Jednoduchý převislý
Cena: 95,-
432900

Plnokvětý převislý,
vzpřímený
Cena: 139,-
405822 | 400880

10
pack

Maceška
Viola cornuta | Viola wittrockiana
∅ květináče: 9 cm
456028

15,-

03/2022

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 3. 3. do 27. 3. 2022 nebo do vyčerpání zásob.

3190,-
Čistič
vysokotlaký K 3
Příkon: 1 600 W
Průtok vody: 380 l/hod.
Teplota vody: max. 40 °C 
Tlak: max. 120 bar
Stříkací pistole s 6m
vysokotlakou hadicí
a držákem pistole
Vysokotlaký pracovní 
nástavec
Rotační tryska
103904

3490,-

AKTUÁLNÍ LETÁK
NAJDETE VŽDY NA
unihobby.cz

Pro plochy: 1 000 m2

Příkon: 1 500 W
Pracovní záběr: 36 cm

Sběrný koš: 50 l
Provzdušňovací válec: 

15 ocelových nožů
Nastavení hloubky řezu /

rozsah nastavení: 
0 až +12 mm

468992

Vertikutátor
elektrický
VE80150

 .   . .      

UniHobby Inzerce 03_01 Listy regionu 194x128 v047.qxp  25.02.22  11:33  Stránka 1

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

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

774 650 543
nebo nám napište e-mail: 
sluzebna.eu@gmail.com
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Sportovní ostrov v Blansku 
doplní už letos nové zázemí pro děti, cyklisty i návštěvníky aquaparku za téměř 20 milionů korun
	 Na	nový	prostor	pro	dětské	vyžití	umístěný	poblíž	cyklostezky	za	tri-
bunou	stadionu	ASK,	kompletně	zrekonstruované	sociální	zázemí	bla-
nenského	aquaparku,	nový	chodníček,	odkládací	prostory	nebo	uzamy-
katelné	cykloboxy	s	nabíjením	pro	elektrokola	se	mohou	ještě	letos	těšit	
návštěvníci	Sportovního	ostrova	Ludvíka	Daňka.	Město	chce	do	úprav		
a	vylepšení	zázemí	této	lokality	ležící	nedaleko	centra	Blanska	jen	letos	
investovat	v	součtu	téměř	20	milionů	korun.
	 Část	prací	běží	už	od	podzimu,	další	projekty	se	nyní	připravují.	Rušno		
je	 nyní	 například	 v	 blanenském	 aquaparku,	 kde	 dělníci	 už	 od	 podzimu		
rekonstruují	sociální	zařízení.	Pracuje	se	na	opravě	kanalizace	i	vnitřních	
rozvodů	vody.	Projekt	za	více	než	pět	milionů	korun	má	být	hotový	do	konce	
dubna.
	 „Kompletní	rekonstrukcí	a	celkovou	sanací	prochází	celý	prostor	sociální-
ho	zázemí	aquaparku.	Nové	budou	toalety,	umývárny	i	vnitřní	převlékárny.	
Byl	zde	obrácený	spád,	každý	rok	jsme	řešili	problémy	se	vzlínající	vlhkostí,	
část	toalet	už	byla	mimo	provoz.	Te	bude	vše	nové,	od	hydroizolace	až	po	
vnitřní	 zařízení,“	 popisuje	 Zdeněk	 Grünwald,	 jednatel	 společnosti	 Služby	
Blansko,	která	aquapark	provozuje.
	 Úprav	a	drobných	doplnění	se	dočká	také	okolí	sociálního	zázemí	a	další	
prostory	aquaparku.	Nabídku	pro	návštěvníky	koupaliště	by	mohlo	v	letošní	
sezóně	 rozšířit	 také	 zdejší	 občerstvení.	 Možnost	 občerstvení	 ve	 vnitřních	
prostorách	i	na	přilehlé	terase	budou	mít	sportovci	i	další	návštěvníci	ostrova	
také	v	 takzvaném	zázemí	sportovních	aktivit.	V	přízemí	bývalé	ubytovny	
má	vzniknout	nové	občerstvení.	Až	dosud	město	počítalo	s	tím,	že	zde	na	
žádost	 kraje	 nejméně	 na	 rok	 vznikne	 prostor	 pro	 nové	 očkovací	 centrum.	
„Kraj	tento	požadavek	přehodnotil,	proto	je	možné	nově	opravené	přízemní	
prostory	nabídnout	k	pronájmu.	Návštěvníci	stadionu	zde	najdou	zázemí	pro	
občerstvení	 namísto	 nevzhledného	 kontejneru,	 který	 stál	 u	 vstupu	 na	 sta-

U vstupu na stadion ASK budou moci milovníci cyklistiky využívat od dubna 
uzamykatelné boxy.

Prostor za tribunou oživí do prázdnin nový okruh pro nejmenší včetně herních 
prvků či piknikových stolů. 

dion,“	 vysvětlil	 starosta	 Blanska	 Jiří	 Crha.	 Výběrové	 řízení	 na	 pronájem		
prostor	 mají	 v	 kompetenci	 Služby	 Blansko,	 předpoklad	 zahájení	 provozu		
je	v	květnu	2022.
	 Novinek	 bude	 na	 Sportovním	 ostrově	 ale	 celá	 řada.	 „Po	 vybudování		
parkovacího	 zázemí	 a	 nového	 mostu	 u	 Salmova	 mlýna,	 novém	 skatepar-	
ku,	budově	zázemí	sportovních	aktivit	nebo	modernizaci	tribuny	a	dalších		
prvků	na	stadionu	ASK	chceme	i	letos	pokračovat	ve	zkvalitňování	zázemí	
Sportovního	ostrova.	Tuto	lokalitu	využívají	celoročně	nejen	sportovci,	ale	
také	řada	místních	k	procházkám	i	ke	sportování,“	popsal	důvody	investic	do	
zázemí	Sportovního	ostrova	Jiří	Crha.	
	 Lákadlem	pro	rodiny	s	malými	dětmi	má	být	například	nový	prostor	pro	
dětské	vyžití	s	asfaltovým	okruhem	i	herními	prvky.	„Na	zhruba	80	metrů	
dlouhém	okruhu	včetně	padesátimetrové	zpevněné	nájezdové	plochy	budou	
moci	nejmenší	děti	trénovat	jízdu	na	in-line	bruslích,	kolech	či	odrážedlech.	
Součástí	prostoru	pro	děti	budou	také	nové	herní	prvky	v	podobě	dřevěných	
věží	s	lanovými	prvky	či	skluzavkou,	upravené	dopadové	plochy,	piknikové	
stoly	s	lavicemi	či	nový	mobiliář.	Osazena	zde	bude	také	nová	zeleň	v	podo-
bě	vzrostlých	stromů,“	vyjmenovává	Leona	Mazourková	z	investičního	od-
dělení.	
	 Dosud	nevyužitý	prostor	za	tribunou	stadionu	ASK	by	se	měl	proměnit	do	

Pokračování na str. 10
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Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 516 805 851 nebo na e-mailové adrese: klara.jurcikova@itab.com. 

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

Chcete pracovat pro stabilní mezinárodní společnost? 
Přijďte mezi nás! 

Zabýváme se vývojem, výrobou a instalací regálových systémů, pokladních boxů a osvětlení pro obchodní řetězce.

Obsluha CNC ohraňovací lisy Servisní technik
Obsluha lakovací linky - lakýrník

Nabízíme práci ve stabilní a perspektivní zahraniční firmě, příspěvek na zaměstnanecké stravování, 5 dní zdravotního
volna, zaměstnanecké věrnostní bonusy a roční odměny, náborový příspěvek pro vybrané pozice ve výši 20 000,-,

možnost zaučení/rekvalifikace.

Pracovník kvality

MKS Adamov informuje
	 V	předešlých	vydáních	Listů	regionů	
jste	 se	 mohli	 seznámit	 s	 jednotlivými	
infocentry,	která	fungují	ve	městech	na-
šeho	regionu.	V	tomto,	březnovém	vy-
dání,	 mělo	 představování	 pokračovat	
informacemi	o	infocentru	v	Adamově.	
Zde	byste	však	„klasické	íčko“	hledali	
marně.	Přesto	je	snahou	městského	úřa-
du,	kulturního	střediska	a	farnosti	zajis-
tit	 informování	návštěvníků	města	 jak	
jen	 je	 to	možné	a	nabídnout	 jim	k	za-
koupení	nabízené	propagační	materiály	
–	turistické	známky,	vizitky,	magnetky,	
pohlednice,	mapy,	letáky,	ale	také	kniž-
ní	publikace,	které	mapují	nejen	město,	
okolní	 přírodu	 a	 přírodní	 zajímavosti,	
ale	také	historii	strojíren	v	Adamově	–	
autor	PhDr.	Jaroslav	Budiš.	V	poslední	
době	nabídku	doplnila	knihami	o	rost-
linách	a	živočiších	Jana	Nováčková.	
	 Všechny	 tyto	 materiály	 si	 můžete	
zakoupit	 v	 úředních	 hodinách	 na	 po-
kladně	 MěÚ	 v	 Adamově	 –	 v	 pondělí		
a	ve	středu	v	době	od	8:00	do	12:00		
a	dále	od	13:00	do	17:00	hodin,	v	úterý	
a	čtvrtek	v	době	od	8:00	do	12:00	a	od	
13:00	do	14:00	hodin,	v	pátek	v	době	od	
8:00	do	12:00	hodin,	tel.	516	499	630.		
K	 dispozici	 jsou	 také	 v	 Městském		
kulturním	středisku	v	Adamově	 (tel.	
607	518	104).	Protože	 jsme	si	vědomi	
absence	 služeb	 informačního	 centra	 MKS v Adamově najdete na ulici Opletalova 22

ve	městě,	 jsou	nové	propagační	mate-	
riály	i	každoročně	vydávané	kalendáře	
k	 zakoupení	 na	 společenských	 akcích	
pořádaných	ve	městě.
	 Informace	o	aktivitách	z	oblasti	kul-
tury,	sportu,	a	společenského	života	ve	
městě	 najdete	 na	 webových	 stránkách	
města	 Adamova	 (www.adamov.cz),	
kulturního	 střediska	 (www.mks-ada-
mov.cz),	 ale	 také	 přímo	 ve	 městě	 na	
plakátech	a	pozvánkách	umístěných	na	
výlepových	 plochách.	 V	 Adamově	 je	
najdete	mimo	jiné	hned	na	startu	vašich	
výletů	 –	 u	 vlakových	 a	 autobusových	
zastávek.	
	 Do	 Adamova	 míří	 turisté	 s	 cílem		
navštívit	 kostel	 svaté	 Barbory,	 kde		
se	 nachází	 naše	 chlouba	 –	 Světelský		
oltář,	 který	 pochází	 z	 dolnorakouské-	
ho	Zwettlu.	Je	proto	samozřejmostí,	že	
také	 v	 adamovském	 kostele	 jsou	 vám		
k	dispozici	propagační	předměty	s	tou-
to	tematikou,	navíc	je	zde	také	k	dispo-
zici	turistické	razítko.
	 Prohlídku	 kostela	 –	 Světelského		
oltáře	 si	 můžete	 předem	 dohodnout	
na	telefonu	736	136	480,	nebo	e-mailu:		
svetelsky-oltar@seznam.cz.	Podrobnos-
ti	najdete	na	www.adamov.name.	Jinak	
můžete	do	kostela	zavítat	v	době	konání	
bohoslužeb,	což	je	v	neděli	v	době	od	
7:00	do	9:15	hodin.	Ve	všedních	dnech	

může	u	termínů	bohoslužeb	docházet	
ke	změnám,	proto	doporučujme	kon-
taktovat	i	v	tomto	případě	průvodcov-
skou	službu.	
	 Adamov	je	také	výchozí	místo	pro	
řadu	 turistických	 výletů.	 Určitě	 ná-
vštěvníkům	města	doporučujeme	na-
vštívit	 Alexandrovu	 rozhlednu,	 ale	
také	 například	 Nový	 hrad,	 jeskyni	

Býčí	ská-
lu	 a	 Vý-
p u s t e k ,	
Máchův	pa-
mátník,	Babí	
lom,	 Josefovské	 údolí	 s	 Františči-	
nou	hutí,	řadu	studánek	a	památníků	
a	jiné	zajímavosti.

Text a foto: Jitka Králíčková
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Podporujete druhé v rozvoji nebo ve zkvalitnění života?

    Propojte se s klienty od kudkoliv
    Využijte svůj talent naplno
    Nebuďte na to sami

Online Business
Pojďte s dobou - buďte online

Learn More

#plán
#strategie

#marketing
www.lotusworld.cz/konzultace

info@lotusworld.cz

Konzultace Vám dá jasný směr, dodá jistotu, 
poskytne expertízu a pevnou půdu 

pro růst Vás i Vašeho podnikání.

LOTUSworld je tu pro Vás.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 8. 4. ANDĚLIKA  A  LASKAVEC
  (divadlo Rájec-Jestřebí)
 22. 4. E  CONVERSO (jazz)
 4. 5. KRASAVCI NA CHMELU
  (divadlo Praha)
 13. 5. VESELÁ  TROJKA 2022 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!

(K
om

er
čn

í s
dě

le
ní

)

Preventivní onkologický program 
Nemocnice Blansko může zachránit život

Jedním z prvních, kdo se nechali preventivně vyšetřit  
v onkologické ambulanci, byl fotbalista Petr Švancara

	 V	únoru	jsme	si	připomněli	Světový	den	boje	proti	
rakovině.	Tato	nemoc	může	mít	i	dobrý	konec	–	dů-	
ležité	 je	však	přijít	k	 lékaři	v	časné	 fázi	onemocně-	
ní.	 Nemocnice	 Blansko	 nabízí	 komplexní	 vyšetření		
v	rámci	preventivního	onkologického	programu.
	 „Nádorové	onemocnění	v	počáteční	fázi	zpravidla	
nebolí	 a	 člověk	 nepociuje	 žádné	 zásadní	 zdravotní	
problémy.	Tak	se	často	stává,	že	pacient	přijde	k	vyšet-
ření	pozdě.	Následná	léčba	je	pak	zdlouhavá,	více	za-
těžující	 pro	 organismus	 a	 mnohdy	 méně	 úspěšná,“	
upozorňuje	lékařka	onkologické	ambulance	Nemoc-
nice	Blansko	Dagmar	Adámková	Krákorová.	„Zásad-
ní	je	proto	přijít	včas,“	dodává.
	 Tento	včasný	záchyt	může	zajistit	právě	preventivní	
onkologický	program.	V	ceně	osmi	tisíc	korun	je	za-
hrnuto	několik	dílčích	vyšetření,	která	proběhnou	bě-
hem	necelých	dvou	hodin	v	bezprostřední	návaznosti	
na	sebe,	což	ocení	zejména	pracovně	vytížené	osoby.	
	 Na	 tuto	 prohlídku	 se	 zájemci	 mohou	 objednávat		
na	telefonním	čísle	+420	722	062	438	nebo	e-mailu	
prevence@nemobk.cz.	Samotné	vyšetření	začíná		
v	 ambulanci	 klinické	 onkologie	 ve	 4.	 patře	 budovy		
A	(lůžkové	části	nemocnice),	do	které	se	vchází	přes	
recepci	kožního	oddělení.	Přesný	směr	určují	modré	
šipky	na	podlaze.	
	 Obsahem	komplexního	balíčku	je	kompletní	anam-
néza,	kdy	zkušený	onkolog	při	rozhovoru	zjišuje	ze-
jména	 informace,	 zda	 se	 v	 rodině	 vyskytují	 nějaká	
nádorová	onemocnění,	a	vyhodnotí	tak	možná	gene-

tická	rizika.	V	neposlední	řadě	také	zkoumá	zvýšená	
rizika	 pro	 civilizační	 choroby.	 Následuje	 kompletní	
klinické	vyšetření	onkologem.	Odběry	krve	pak	za-	
hrnují	sedimentaci,	krevní	obraz,	kompletní	bioche-
mické	vyšetření	včetně	jaterních	a	ledvinných	funkcí,	
tukový	 metabolismus,	 CRP,	 hormony	 štítné	 žlázy,	
vybrané	tumorové	markery	dle	pohlaví	a	věku	a	ně-
které	další	hodnoty.	Dále	jde	o	vyšetření	moče	a	stoli-
ce	na	skryté	krvácení.	Pacient	podstoupí	EKG	vyšet-
ření,	 měření	 krevního	 tlaku	 a	 pulsu,	 rentgen	 plic,	
ultrazvuk	celého	břicha	(játra,	žlučník,	žlučové	cesty,	
slinivka,	ledviny,	močový	měchýř),	ženy	mamografii	
nebo	ultrazvuk	prsou,	muži	ultrazvuk	varlat.	Nechybí	

vyšetření	znamének	kožním	specialistou	s	možností	
využití	digitálního	dermatoskopu.	
	 Závěrečná	 zpráva	 bývá	 hotova	 obvykle	 do	 týdne.	
„Při	příznivých	výsledcích	pacientovi	současně	dopo-
ručíme	vhodný	interval	pro	další	preventivní	prohlíd-
ku.	 V	 případě	 jakéhokoliv	 pozitivního	 nebo	 vysoce	
podezřelého	nálezu	 se	o	něj	 samozřejmě	postaráme		
a	proběhnou	v	rychlém	sledu	další	vyšetření,	již	hra-
zené	ze	zdravotního	pojištění,“	doplňuje	ředitelka	Ne-
mocnice	Blansko	Vladimíra	Danihelková.	
	 Mezi	 základní	 zásady	 prevence	 proti	 vzniku	 ná-	
dorů	patří	nekouřit	a	udržovat	 si	optimální	 tělesnou	
hmotnost.	 „Nezapomínejte	na	pohyb,	omezte	dobu	
strávenou	sezením.	Stravujte	se	zdravě,	omezte	alko-
hol.	Dbejte	na	odpočinek	a	zdravý	spánek.	Nevysta-
vujte	 se	 dlouhodobě	 přímému	 slunečnímu	 záření,	
v	létě	používejte	krémy	s	vysokým	UV	faktorem.	Je	
vhodné	nechat	děti	a	adolescenty	očkovat	proti	hepati-
tidě	B	a	lidskému	papilomaviru	(HPV),“	vyjmenovává	
lékařka	onkologické	ambulance.	 „Vnímejte	 své	 tělo.	
Když	cítíte,	že	je	něco	jinak	než	obvykle,	porate	se	
s	lékařem.	A	obtíže	řešte	včas.“	 Text: Marie Kalová

Foto: archiv Nemocnice Blansko 
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Přehled nejdůležitějších změn 
a novinek v dopravě platných od roku 2022 
	 Od	1.	1.	2022	vstoupila	v	účinnost	řada	novel	zákonů	upravujících	
provoz	na	pozemních	komunikacích	a	níže	je	uveden	přehled	nejdůle-
žitějších	z	nich:	

	 ZMĚNY	V	BODOVÉM	SYSTÉMU	
	 Novela	zákona	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunikacích	
nově	zavedla	správní	trest	v	podobě	zápisu	2	bodů	v	bodovém	hodnocení	
řidičů	za	neoprávněné	stání	s	vozidlem	na	parkovišti	vyhrazeném	pro	vozi-
dlo	označené	parkovacím	průkazem	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	
nebo	neoprávněné	použití	parkovacího	průkazu	pro	osoby	se	zdravotním	
postižením	při	stání	nebo	při	jízdě.	Tyto	přestupky	byly	doposud	trestány	
pouze	pokutou	nikoli	ukládáním	bodů.	

	 ÚPRAVA	 PROMLČECÍCH	 DOB	 U	 OBJEKTIVNÍ	 ODPOVĚD-
NOSTI	PROVOZOVATELE	VOZIDLA	
	 Novelou	zákona	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunika-	
cích	 došlo	 rovněž	 k	 úpravě	 promlčecích	 dob	 u	 přestupků	 provozovatelů	
vozidel.	 Nově	 se	 doba,	 po	 kterou	 se	 povede	 řízení	 o	 přestupku	 řidiče,		
nebude	započítávat	do	promlčecí	doby	u	přestupku	provozovatele	vozidla,	
a	zároveň	se	doba,	po	kterou	se	povede	řízení	o	přestupku	provozovatele	
vozidla,	v	němž	došlo	ke	zproštění	 jeho	odpovědnosti,	nebude	započítá-	
vat	do	promlčecí	doby	přestupku	řidiče.	Cílem	tohoto	opatření	je	zamezit	
obstrukčním	 praktikám,	 které	 využívali	 někteří	 pachatelé	 přestupků		
„přehazováním“	mezi	 řízením	o	přestupku	 řidiče	a	 řízením	o	přestupku	
provozovatele	 vozidla	 ve	 snaze	 vyhnout	 se	 postihu	 v	 důsledku	 uplynutí	
promlčecí	doby.	

	 ŘIDIČSKÉ	OPRÁVNĚNÍ	SKUPINY	C	I	PRO	TRAKTORY	
	 Novelou	zákona	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunikacích	
došlo	také	k	úpravě	rovnocennosti	řidičských	oprávnění	skupiny	C,	která	
jejího	držitele	nově	opravňuje	nejen	k	řízení	vozidel	zařazených	do	skupiny	
C1	 ale	 i	 do	 skupiny	 T.	 Traktory	 mohou	 v	 České	 republice	 řídit	 i	 řidiči,	
kterým	bylo	řidičské	oprávnění	skupiny	C	uděleno	v	zahraničí.	Doposud	
bylo	totiž	možné	řídit	traktory	pouze	s	řidičským	oprávněním	skupiny	T	
uděleným	v	České	republice,	což	byl	problém	zejm.	pro	cizince,	nebo	pro	
její	 získání	zde	museli	mít	obvyklé	bydliště.	Ministerstvo	dopravy	si	od	
této	novinky	slibuje	především	vyřešení	problému	s	nedostatkem	pracov-
ních	sil	v	zemědělství	a	lesnictví.	

	 BOČNÍ	ODSTUP	PŘI	PŘEDJÍŽDĚNÍ	CYKLISTŮ	
	 Novela	zákona	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunikacích	
upřesnila	pravidla	pro	bezpečné	předjíždění	cyklistů.	Bezpečným	bočním	
odstupem	 při	 předjíždění	 cyklisty	 se	 nově	 rozumí	 vzdálenost	 mezi	 nej-	
bližšími	 okraji	 motorového	 vozidla,	 přípojného	 vozidla	 nebo	 nákladu		
a	jízdního	kola,	přívěsného	vozíku	nebo	cyklisty	nejméně	1,5	m.	V	místě		
s	nejvyšší	dovolenou	 rychlostí	nepřevyšující	30	km/h	 je	vzdálenost	bez-	
pečného	bočního	odstupu	při	předjíždění	cyklisty	nejméně	1	m.	Ani	do-	
posud	 řidiči	 nemohli	 předjíždět,	 pokud	 by	 tím	 ohrozili	 jiné	 účastníky		
provozu	na	pozemních	komunikacích,	avšak	nikde	v	zákoně	o	silničním	
provozu	nebyla	uvedena	přesná	vzdálenost,	kterou	by	bylo	možné	pova-	
žovat	za	bezpečný	odstup.	

Pokračování na str. 9
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BUSE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

V případě zájmu nebo dotazu, nás kontaktujte 
e-mail buckova.lenka@buse.cz, nebo tel: 516 482 045

Pro posílení našeho týmu přijmeme:
:

- PRACOVNÍK OBSLUHY SMT LINKY
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)

Masarykova 9, 678 01 Blansko
http://www.buse.cz

Rozhovor s Jarmilou Jurovou na téma:

Jak se cvičí psi v útulku

Přehled nejdůležitějších změn 
a novinek v dopravě platných od roku 2022 

	 Končí	nám	únor,	sněhu	moc	není,	stejně	jako	pejsků	v	útulku	města	
Blansko,	 a	 tak	 se	 milí	 čtenáři	 můžete	 tentokrát	 opět	 místo	 pejska		
k	adopci	těšit	na	krátké	povídání	s	Jarmilou	Jurovou.

Lonští svěřenci psího útulku v Blan-
sku, kteří už mají své nové domovy.

	 Jak	se	tedy	cvičí	psi	v	útulku?
	 Ono	 záleží	 co	 si	 pod	 pojmem	
„cvičí“	každý	představíme,	většina	
pejsků	 se	 v	 útulku	 hlavně	 učí	 jak	
komunikovat	 se	 mnou	 a	 následně		
s	dalšími	lidmi.	 	Každý	je	 tak	tro-
chu	originál	a	díky	tomu	potřebuje		
i	 individuální	výcvik,	který	ovšem	
nespočívá	 ve	 cvicích	 k	 noze,	 ke	
mně,	sedni	a	dej	pac.
	 Moc	 děkuji	 za	 odpově,	 co	 se	 tedy	
pejsci	musejí	naučit?
	 Slyšet	na	 jméno,	oni	přijdou	be-
zejmenní,	nešastní,	opuštění	a	zra-
zení.	První	 co	 se	učí,	 je	 jejich	no-	
vé	 jméno.	 Záleží	 na	 tom,	 jak	 moc	
chtějí	 komunikovat,	 podle	 toho	 se	
odvíjí	i	jejich	zájem	o	pamlsky	nebo	
hračky.	Jako	druhá	a	velice	důležitá	
věc	 je,	že	musí	pochopit	návrat	do	
kotce,	zde	to	bývá	občas	velký	pro-
blém	a	u	někoho	trvá	týdny	i	měsí-
ce.	Za	třetí	musí	pochopit,	že	jsem	
jejich	 parák	 i	 psí	 vůdce,	 ruka	 co		
je	 krmí	 a	 hladí,	 ale	 jen	 když	 oni	
chtějí.	
	 Tím	ale	asi	výcvik	nekončí...
	 Tím	 se	 začíná,	 ale	 opravdu	 ne-
končí,	následuje	socializace	v	rámci	
útulku,	 seznamování	 s	 ostatními	
pejsky	v	kotcích,	zvykání	na	obojek	
a	vodítko.	Nikdy	bych	sama	nevěři-

la,	kolik	psů	nezná	vodítko	a	říkám	
si,	kde	vlastně	takový	pes	mohl	žít?	
Pokud	se	zvládne	areál	útulku,	za-
číná	 výcvik	 na	 vodítku,	 zkouším	
vycházky	 kolem	 silnice	 a	 časem	
beru	psy	i	do	města.	V	této	fázi	to	
už	to	může	být	o	tom	sedni	a	k	noze	
a	i	když	se	to	nezdá,	i	zde	je	nejvíce	
důležité	 psy	 chválit	 a	 odměňovat		
a	zase	chválit	a	chválit.	Na	tyto	so-
cializace	 beru	 někdy	 i	 svého	 psa,	
aby	 ten	 útulkový	 pes	 pochopil	
správné	vzorce	chování.	
	 Je	 ještě	 něco	 dalšího	 co	 se	 musejí	
naučit?
	 Je	toho	strašně	moc,	bývá	to	hlav-
ně	 manipulace,	 hlazení,	 zvedání	
tlapek,	česání,	prohlížení	uší,	zubů	
u	některých	psů	podávání	léků.	Co	
se	také	snažím	psy	učit,	je	pravidel-
ný	režim	krmení	a	hlavně	venčení,	
protože	 opravdu	 nikdo	 z	 nových	
majitelů	 nechce	 psa,	 co	 tohle	 vše	
neumí	a	nezvládá.
	 Máte	tu	i	dva	problémové	psy,	také	se	
cvičí?
	 Ano,	ale	u	nich	je	ten	výcvik	tro-
chu	jiný	a	díky	jejich	chování	i	po-
malejší.	Ne	každý	pes	v	útulku	čeká	
na	 nového	 člověka	 s	 mrskajícím	
ocáskem.	
	 Po	 dlouhém	 povídání	 jsem	 si	
opět	potvrdila,	že	práce	se	psy	je	
jiná	 než	 s	 lidmi,	 ale	 jen	 člověk	
může	za	to,	jaký	který	pes	je.
Paní	 Jurová,	 děkuji	 za	 zajímavé	
popovídání.	

Renata Kuncová Polická 
Foto: Radek Opatřil

Pokračování ze str. 8

	 VÝJIMKY	PRO	CYKLISTY	
	 Novela	 zákona	 č.	 361/2000	 Sb.,	 o	 provozu	 na	 pozemních	 komunika-	
cích	přinesla	cyklistům	ještě	 jednu	novinku	tentokrát	v	podobě	výjimky		
z	povinnosti	užít	jízdní	pruh	pro	cyklisty,	vyhrazený	jízdní	pruh	pro	cyk-
listy,	stezku	pro	cyklisty	nebo	vymezený	prostor	pro	cyklisty	v	křižovatce,	
a	to	v	situacích,	kdy	by	tím	mohla	být	ohrožena	bezpečnost	nebo	plynulost	
provozu	na	pozemních	komunikacích.	Doposud	 totiž	pro	cyklisty	platila	
povinnost	 užít	 vyhrazené	 místo	 za	 všech	 okolností	 bez	 ohledu	 na	 mi-	
mořádné	situace,	které	však	bohužel	nejsou	v	silničním	provozu	ničím	vý-
jimečným.	

	 VĚTŠÍ	PRAVOMOCI	OBCÍ	PŘI	ODSTRAŇOVÁNÍ	VRAKŮ	
	 Novelou	zákona	č.	13/1997	Sb.,	o	pozemních	komunikacích	získaly	obce	
ve	vztahu	k	veřejně	přístupným	účelovým	komunikacím,	které	se	nachází	
na	 jejich	 území,	 pravomoc	 navrhnout	 silničnímu	 správnímu	 úřadu,	 aby	
uložil	 provozovateli	 vraku	 jeho	 odstavení	 mimo	 pozemní	 komunikace.	
Dosud	měl	tuto	možnost	pouze	vlastník	veřejně	přístupné	účelové	komuni-
kaci,	 kterým	 nemusela	 být	 vždy	 obec,	 ale	 jakákoli	 fyzická	 či	 právnická	
osoba.	

	 VYŠŠÍ	 POKUTY	 ZA	 ODMÍTNUTÍ	 NÍZKORYCHLOSTNÍHO	
KONTROLNÍHO	VÁŽENÍ	VOZIDEL	
	 Novelou	zákona	č.	13/1997	Sb.,	o	pozemních	komunikacích	došlo	také		
k	navýšení	horní	hranice	sazby	pokuty	ukládané	řidiči	příkazem	na	místě	
z	30	000	Kč	na	100	000	Kč	za	to,	když	na	výzvu	policisty	nebo	celníka	
nepodrobí	 vozidlo	nízkorychlostnímu	kontrolnímu	vážení.	Cílem	novely		
je	zmírnit	rozdíl	mezi	postihem	za	přetížení	vozidla	a	za	odmítnutí	podro-
bit	vozidlo	kontrolnímu	vážení.	Dosud	se	totiž	řidičům	mnohdy	vyplácelo	
odmítnout	 vážení,	 než	 jej	 podstoupit	 a	 dostat	 tak	 pokutu	 za	 překročení	
hmotnostních	limitů,	jejíž	výše	se	vypočítává	podle	míry	překročení	těch-
to	limitů.	

	 ODEBÍRÁNÍ	 REGISTRAČNÍCH	 ZNAČEK	 NEPLATIČŮM	 PO-
KUT	
	 Novelou	zákonů	č.	273/2008	Sb.,	o	Policii	České	republiky,	č.	17/2012	
Sb.,	 o	 Celní	 správě	 ČR	 a	 č.	 553/1991	 Sb.,	 o	 obecní	 policii,	 získaly	 tyto		
orgány	 zcela	 novou	 pravomoc	 při	 postihu	 neukázněných	 řidičů.	 V	 pří-	
padě,	 kdy	 je	 při	 kontrolní	 činnosti	 zjištěno,	 že	 kontrolovaný	 řidič	 má		
neuhrazenou	pokutu	za	dopravní	přestupek,	mohou	po	něm	policisté,	cel-
níci	nebo	strážníci	požadovat,	aby	ji	na	místě	uhradil	a	pokud	by	to	odmítl,	
nařídit	mu	 jízdu	na	nejbližší	vhodné	místo	a	zde	u	 jím	řízeného	vozidla	
zadržet	tabulky	státní	poznávací	značky,	a	to	dokonce	i	bez	ohledu	na	to,	
jestli	je	řidič	současně	i	vlastníkem	jím	řízeného	vozidla,	nebo	je	má	např.	
jen	zapůjčené.	Dle	názoru	Ministerstva	dopravy	se	bude	do	budoucna	jed-
nat	o	důležitý	nástroj	k	tomu,	aby	se	zvýšila	účinnost	sankcí	za	porušování	
pravidel	silničního	provozu.	

Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice
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Pokračování ze str. 5
začátku	června	díky	 investici	ve	výši	zhruba	2,5	milionu	korun.	Původně	
tam	měl	vzniknout	biatlonový	areál.	Blansko	už	ale	projekt	dál	nepřipravuje,	
nechystá	se	žádat	ani	o	dotaci	s	tím,	že	k	tréninkům	budou	sportovci	nadále	
využívat	zázemí,	které	si	vybudovali	na	Obůrce.
	 Další	novinkou	pro	návštěvníky	budou	od	dubna	uzamykatelné	cyklo-
boxy,	které	budou	umístěny	u	vstupní	části	na	stadion	ASK.	V	jejich	blíz-	
kosti	 nebude	 chybět	 třeba	 nabíjecí	 stanice	 na	 elektrokola	 nebo	 základní		
sada	nářadí.	
	 Do	prázdnin	by	měly	Sportovní	ostrov	v	blízkosti	baseballového	hřiště	
doplnit	také	uzamykatelné	odkládací	skříňky	pro	sportující	veřejnost	nebo	
mlatový	chodníček	vedoucí	podél	řeky	Svitavy	směrem	ke	Splavu.	„Zhruba	
půl	kilometru	dlouhý	chodníček	vedoucí	od	Expalu	má	zajistit,	aby	na	okru-
hu	nedocházelo	ke	kolizi	chodců,	lidí	s	kočárky,	pejskařů	a	dalších	chodců	
s	 cyklisty	 a	 in-line	 bruslaři.	 Chodníček	 doplní	 také	 odpočinková	 místa,		
lavičky	 a	 odpadkové	 koše,“	 popisuje	 zhruba	 dvoumilionovou	 investici		
vedoucí	odboru	správy	a	rozvoje	města	Petra	Skotáková.	
	 Dalších	investic	v	celkové	výši	kolem	sedmi	milionů	korun,	které	naváží	
na	rekonstrukci	sociálního	zařízení	a	kanalizace,	se	dočká	také	hala	ASK.	
„Připravuje	 se	 kompletní	 rekonstrukce	 střechy,	 kam	 zatíká,	 včetně	 klem-	
pířských	 prvků	 a	 dalších	 úprav.	 Osazovat	 se	 bude	 bezpečnostní	 záchytný	
systém,	nový	bude	i	přístup	na	střechu.	Na	podzim	připravujeme	také	sana-	
ci	 vlhkosti	 budovy	 včetně	 terénních	 prací,“	 vyjmenovává	 místostarosta		
Blanska	František	Hasoň.
	 Nového	zázemí	by	se	měli	dočkat	také	blanenští	atleti.	V	prostoru	nevy-	
hovujícího	 skladového	 kontejneru	 poblíž	 prostoru	 startu	 atletické	 rovinky	
jim	město	vybuduje	sklad	pro	uskladnění	atletických	překážek	a	dalších	
sportovních	potřeb.

Sportovní ostrov v Blansku 
doplní už letos nové zázemí pro děti, cyklisty i návštěvníky aquaparku za téměř 20 milionů korun

Halu ASK čeká o prázdninách oprava střechy a na podzim také sanace vlhkosti

	 Služby	 Blansko	 pak	 připravují	 další	 úpravy	 sportoviš	 a	 doplnění.		
„Stadion	na	Mlýnské	ulici	chceme	doplnit	o	pítko	s	výdejem	vody	do	pet	
lahví,	ke	svlažení	v	horkých	dnech	by	měla	sloužit	vodní	mlha,	doplňovat	
budeme	odpadkové	koše,	upravovat	chceme	šatny	ve	sportovní	hale,	na	zim-
ním	stadionu	chystáme	výmalbu	a	další	etapu	výměny	nábytku	v	kabinách.	
V	 plánu	 je	 také	 regenerace	 hřiš	 nebo	 nový	 dohledový	 systém,“	 doplňuje	
Zdeněk	Grünwald.	 Text: Pavla Komárková

Foto: archiv města Blansko
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 DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia    www.doctoroptic.cz

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

Akce platí od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 na vybrané obruby a čočky.

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA A BEZ ČEKÁNÍ
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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

MILOSLAV DOSTÁL  /  605 264 573  /  dostal@plachetka.cz 
MIROSLAV VYBÍHAL  /  605 264 589  /  vybihal@plachetka.cz

PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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SENIOR centrum Blansko
opět získalo nejvyšší ocenění Značky kvality
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	 SENIOR	centrum	Blansko,	p.o.	poskytuje	sociální	služby	Domov	pro	seniory	
s	ubytovací	kapacitou	70	klientů	a	Domov	se	zvláštním	režimem	s	kapacitou	74	
klientů.	Ubytování	je	poskytováno	v	moderních	jedno	a	dvoulůžkových	poko-
jích,	vybavených	sociálním	zařízením	a	malou	kuchyňkou.	
	 Letos	v	únoru	již	potřetí	obhájilo	SENIOR	centrum	prestižní	ocenění	Značka	
kvality	v	sociálních	službách	s	plným	počtem	pěti	hvězd;	komplexní	hodnocení	
probíhalo	v	závěru	roku	2021.	Na	několik	otázek	souvisejících	s	tímto	oceněním	
odpovídá	vedoucí	úseku	sociální	péče	Mgr.	Martina	Hynková,	DiS.

Mgr. Martina Hynková, DiS.

	 Paní	 Hynková,	 kdo	 hodnotí	 zařízení	
poskytující	sociální	služby	Značkou	kva-
lity	a	vydává	certifikáty?
	 Jedná	 se	 o	 dlouhodobou	 iniciativu	
Asociace	poskytovatelů	sociálních	slu-
žeb	České	republiky,	tedy	asociace,	kte-
ré	 jsme	členy.	Cílem	je	poskytnout	se-	
niorům	a	jejich	rodinným	příslušníkům	
informaci	 o	 tom,	 jakou	 kvalitu	 života	
mohou	 v	 daném	 sociálním	 zařízení		
očekávat.	 Hodnotitelé	 sledují	 všechny	
důležité	aspekty	pobytu	v	zařízení,	a	to	
pouze	z	jednoho	úhlu	pohledu	-	z	pohle-
du	 samotného	 seniora,	 tedy	 uživatele	
této	sociální	služby.	

	 Jak	takové	hodnocení	probíhá	–	je	to	
jednorázová,	jednodenní	kontrola?
	 Nikoliv,	na	rozdíl	od	běžných	kontrol	
je	 toto	 hodnocení	 mnohem	 delší.	 Nej-
dříve	 odpovídáme	 na	 velmi	 podrobné	
otázky	na	chod	zařízení,	které	jsou	za-
slány	formou	dotazníku.	Další	dotazní-
ky	vyplňují	naši	klienti	a	jejich	rodinní	
příslušníci.	 Následuje	 návštěva	 hodno-	
titelů,	 kteří	 jsou	 skutečnými	 odborní-	
ky	na	tuto	problematiku	-	často	se	jedná		
o	 bývalé	 vedoucí	 pracovníky	 podob-
ných	 zařízení.	 Tito	 hodnotitelé	 hovoří	
jak	s	našimi	zaměstnanci,	tak	i	s	uživa-
teli.	Výsledkem	tohoto	procesu	není	jen	
udělení	 samotných	 bodů	 a	 hvězd,	 ale	
také	pro	nás	důležitý	externí	komplexní	
pohled	na	chod	zařízení,	takže	můžeme	
další	úsilí	zaměřit	na	konkrétní	oblast,	
kterou	lze	zlepšovat.
	 Hodnotí	se	tedy	více	oblastí	chodu	za-
řízení?
	 Ano,	 hodnotí	 se	 celkem	 pět	 okruhů	
činností	 -	 ubytování,	 strava,	 volný	 čas		
a	kultura,	partnerství	a	péče.	Nám	se	le-
tos	podařilo	získat	nejvíce	bodů	za	uby-
tování,	stravování	a	péči,	což	nám	uděla-
lo	velkou	radost,	nebo	se	jedná	o	stěžejní	
oblasti.	V	okruzích	volný	čas	a	partner-
ství	jsme	získali	méně	bodů,	což	je	také	 Klientky SENIOR centra při canisterapii

dáno	 skladbou	 našich	 klientů	 a	 jejich	
převládajícím	zdravotním	stavem	–	na-
příklad	 vyjíždět	 autem	 na	 nákupy,	 do	
obcí	 původního	 bydliště,	 aj.,	 by	 u	 nás	
zvládla	jen	hodně	malá	část	klientů.	Nic-
méně	jak	už	jsem	zmínila,	každá	taková	
hodnotitelská	akce	nám	přináší	podněty	
pro	další	zkvalitnění	služeb.	Pro	nás	je	
důležité,	že	jako	celkové	hodnocení	jsme	
získali	opět	plný	počet,	tedy	5	hvězd.	Je	
to	výtečné	ocenění	naší	práce.
	 Jak	často	probíhá	hodnocení	Značky	
kvality?
	 Poprvé	 jsme	 o	 certifikaci	 požádali		
v	roce	2013.	Vždy	po	čtyřech	letech	se	
koná	recertifikace,	 tedy	obnovení	udě-	
leného	hodnocení.	V	létech	2013,	2017		
a	nyní,	za	 rok	2021	 jsme	nejen	uspěli,	

ale	vždy	získali	pět	hvězd.	Velmi	si	ce-
níme	tohoto	výsledku,	který	dokazuje,	
že	i	v	těžké	době	zvládání	covidové	pan-
demie	jsme	dokázali	udržet	naše	služby	
na	vysoké	úrovni.	Ráda	bych	zde	podě-
kovala	všem	našim	zaměstnancům,	kte-
ří	 často	 s	 velkým	 osobním	 nasazením	
zajišovali	a	zajišují	kvalitní	chod	naše-
ho	SENIOR	centra.
Paní	Hynková,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: archiv SC
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VZPOMÍNKA

Dne	26.	února	2022	jsme	si	připomněli	
nedožitých	50	let	

pana	PETRA	KLÍMY	z	Krasové.

Stále	vzpomíná	manželka,	dcera,	rodiče	a	bratr.

VZPOMÍNKA
Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal

a nám jen bolest zanechal…

Dne	1.	března	2022	uplynuly	dva	roky,	kdy	nás	opustila	
paní	EVA	KORČÁKOVÁ	ze	Šebetova.

Stále	vzpomínáme	a	nikdy	nezapomeneme…
Manžel	Zdeněk	a	děti	Zdena	a	Martin.

VZPOMÍNKA 

Dne	14.	března	2022	by	oslavil	94.	narozeniny	

pan	MILOSLAV	ZEMÁNEK	
z	Blanska.

Kdo	jste	ho	znali,	věnujte	mu	vzpomínku	s	námi.
Stále	vzpomíná	celá	rodina.

PRODÁM
 Prodám jednoduchý amatérský soustruh 
na dřevo s elektromotorem. Cena dohodou, 
tel.: 722 965 137.

 Prodám ponořovací šlapací šicí stroj MI-
NERVA, lze použít jako starožitný stolek. Cena 
400 Kč, tel.: 722 965 137.

 Prodám staré gramofonové desky, většinou 
německé (His mastero voice), stará rádia, vět-
šinou Tesla. Cena dohodou, tel.: 722 965 137.

 Prodám konzumní brambory z loňského 
sběru. Cena 9 Kč/kg. Dovoz Boskovice a okolí 
po domluvě. Tel.: 724 365 446.

 Prodám kombinovaný kuchyňský sporák 
(elekt. trouba + plyn. hořáky), stáří 4 roky, 
málo používaný. Cena dohodou.
Tel.: 607 972 814.                                                                                                                       

 Prodám novou velmi výkonnou repro sou-
stavu sloupovou (přední) pro domácí kino JBL 
5.1. Cena dohodou, tel.: 737 957 822.

 Prodám Alfa Romeo 147, 1.9, cena 29.000 Kč. 
Tel.: 730 655 978.

 Prodám hnědou koženou sedačku 2+1.  
Zachovalá, cena 4 000 Kč, tel.: 602 507 572. 

 Prodám brožury Paměti obce Kotvrdovic 
1960 za 200 Kč, 40 let kopané v Ostrově 1970 
za 150 Kč, muzeální výrobky Adastu Adamov  
z 50. let analogové hodiny na sí s časovačem 
600 Kč a mechanický časovač sepnutí 150 Kč. 
Tel.: 607 846 060.

 Prodám akvária ze zrušené pěstírny. (dxšxv) 
– 65x33x45 cm za 250 Kč, – 57x33x33 cm   
za 150 Kč, – 52x33x30 cm  za 100 Kč, – 
44x40x25 cm  za 100 Kč. Popřípadě zbylé  ele-
mentky, vzduchovací motorky, topítka, teplo-
měry a další. Tel.: 605 076 400.

 Prodám RO - reversní osmózu na úpravu 
vody. Používal jsem ji pro úpravu vody pro 
akvarijní rybičky, s kterými končím a již ji ne-
potřebuji. RO je nejvyšší třídy s 5 l zásobní- 
kem vody, posilujícím čerpadlem a automa- 
tikou. Nedávno měněné náplně. Rozměry cca 
40x60 cm. Cena 3 990Kč, tel.: 605 076 400.

 Prodám novou nepoužitou, rychlovarnou 
konvici 1,7 l. Design – nerezová ocel, měděné 
prvky. Cena dohodou, nevhodný dar, v záruce. 
Tel.: 725 015 072.

 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.

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

www.msrenova.cz
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

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758

VYKUPUJEME 
kůrovcovou kulatinu 

a surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

MÁTE DOMA 
STAROU ŽIDLI, 
TABURET, STŮL, STAROU 

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

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

HLEDÁM CHATU 
ČI CHALUPU 
na Blanensku. 

Tel.: 725 002 155

KOUPÍM
 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky prosím 
na e-mail: stavebnipozemekokresblansko@
seznam.cz

 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, Sim-
son, díly /motor/. Stav nerozhoduje. 
E-mail: dragotos@seznam.cz

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

 Koupím vojenskou vzduchovku vz. 47 či vz. 
35. Děkuji za nabídku. Tel.: 724 314 939.

HLEDÁM
 Hledám členy do country kapely. 1x banjo, 
1x housle, 1x kytara, 1x dobro, 1x bicí, 1x ba-
sák, 1x stell kytara. Tel.: 777 450 543. 

 Hledám dlouhodobější pronájem zahrádky 
s chatkou, za celkovou údržbu a třeba i za něja-
ký menší poplatek. Velmi spěchá. Jenom Bos-
kovice a nejbližší okolí. Tel.: 604 834 339.

SEZNÁMENÍ
 Muž 51let/177cm/76kg, rozvedený, rád  
pozná ženu pro vážný vztah. Mám rád přírodu, 
hudbu, vycházky. SMS 702 525 970. 

 Žena 70 let/170 cm vysoká, plnoštíhlá hledá 
upřímného, klidného, vyššího partnera – ne-
sportovce. Jen pro vážný vztah. Zn. Upřímnost 
za upřímnost, jaro ve dvou. Tel.: 728 688 316.

 Hledám pro svoji maminku, vdovu, vyššího, 
slušného přítele (nealkoholika) od 70–75 let. 
Člověka, který nechce žít sám, dokáže se smát 
a mít rád. Maminka bydlí sama, auto a ŘP má. 
Okolí Blanska, Boskovic. Zn. Klid na stáří. Já 
bydlím daleko, tel.: 723 456 229. 

 Hledám ženu okolo 50ti let, nekuřačku na 
trvalý vztah. Jsem svobodný, bez závazků. Ve 
dvou se to lépe táhne. Jen vážně.
Tel.: 774 055 362.
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VZPOMÍNKA

Dne	17.	března	2022	
si	připomeneme	smutné	čtyřicáté	výročí	úmrtí	

pana	MIROSLAVA	CHÁBKA	z	Letovic.

Stále	vzpomíná	rodina	a	přátelé.

VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 

jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají dál…

Dne	23.	března	2022	si	připomeneme	
páté	smutné	výročí	úmrtí

pana	ALOISE	CHLUPA	z	Boskovic.

S	láskou	a	bolestí	v	srdci	
vzpomíná	manželka	Jarka	a	dcery	s	rodinami.

Koncert 
Dity Hořínkové 
a Richarda Pachmana

UDÁLOST JARA

PŘÍBĚH JEŽÍŠE – CESTA KRÁLE – PAŠIJE

Součástí slavnostního programu je odhalení 
historického kočáru Rakouského arcivévodu 
a pozdějšího posledního císaře a českého krále, 
blahoslaveného Karla I  F.J.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem tímto 
otevírá novou výstavu unikátních 
zrestaurovaných exponátů ke stoletému 
výročí úmrtí císaře.

Programem provází Václav Obr a hosté.

Restaurování kočárů finančně podpořil Olomoucký kraj.

NUTNÁ REZERVACE 
na emailu: vaclav.obr@seznam.cz, další kontakty: www.historickekocary.cz

1. dubna 2022 v 17.00 hodin

Opatovské šmajd 2022
	 V	sobotu	5.	února	2022	se	za	podpory	Města	Velké	Opatovice	a	Mikro-
regionu	Malá	Haná	konal	27.	ročník	mezinárodního	turistického	pochodu	
„Opatovské	šmajd“.	Pochod	je	zařazen	jako	jedna	z	deseti	akcí	IVV	v	ČR	
pro	roky	2020–2022.

	 Brzy	ráno	vyrazilo	ze	startů	v	Letovicích	a	ve	Velkých	
Opatovicích	na	připravené	 trasy	 cca	806	účastníků	 z	 celé	
České	republiky,	Polska,	Slovenska,	Maarska	a	Rakouska.	
Počasí	prověřilo	připravenost	turistů	co	do	fyzické	kondice,	
ale	prověřilo	i	kvalitu	jejich	vybavení	a	oblečení.
	 Každý	účastník	byl	na	startu	vybaven	mapkou	a	reflexní	
páskou	s	logem	Opatovského	šmajdu	a	v	cíli	odměněn	diplo-
mem,	 sladkostí	 a	 butonem	 s	 logem	 pochodu.	 Pro	 sběratele	
byla	připravena	razítka	a	odznaky	pochodu.	Pořadatelé	při-
pravili	 také	 půllitrové	 plastové	 poháry	 s	 logem	 KČT	 Malá	
Haná	v	reflexním	provedení,	o	které	byl	značný	zájem	ze	stra-
ny	účastníků	pochodu.
	 Doprovodný	 servis	 na	 akci	 zabezpečilo	 Turistické	 infor-
mační	centrum,	které	si	turisté	zvláště	ze	vzdálených	končin	
velice	pochvalovali	a	oceňovali	velký	sortiment	upomínko-
vých	předmětů.
	 Po	celý	den	bylo	připraveno	v	sokolovně	připraveno	bo-
haté	občerstvení.	V	dobré	náladě	uplynul	den	a	večer,	účast-
níci	si	pochvalovali	stav	a	připravenost	tras,	litovali	přírodu	
po	 vykácení	 lesů	 z	 důvodu	 kůrovcové	 kalamity.	 Většina	
slíbila,	že	se	příští	rok	zase	potkáme	na	28.	ročníku	Opatov-
ského	šmajdu	a	doufáme,	že	situace	dovolí	uspořádat	i	Ma-
lohanáckou	stovku.
	 Chtěli	bychom	poděkovat	všem,	kteří	přispěli	ke	zdárnému	
uspořádání	 akce,	 zvláště	 paní	 starostce	 Kateřině	 Gerbri-	
chové,	která	akci	 již	poněkolikáté	absolvovala	s	celou	svou	
rodinou.	 Akci	 podpořila	 také	 ČUS	 –	 Česká	 unie	 sportu,		
sdružující	sponzory	turistiky	na	celostátní	úrovni,	dále	míst-
ní	 sponzoři	 –	 Město	 Velké	 Opatovice,	 Mikroregion	 Malá	
Haná,	 Fibertex,	 PD	 Refractories	 Monarc,	 Gerbrich,	 Molat,	
Hrbata,	VF	Nuclear,	Pros3to,	Tumen,	Arboretum	Šmelcovna,	
Statika	Bárta,	Autovrakz.net,	Pohostinství	u	Klementů.
	 Zveme	všechny	milovníky	přírody	i	na	další	akce	a	zájez-
dy	KČT	Malá	Haná.	Aktuální	 informace	o	dění	v	odboru	
najdete	 na	 www.kctmalahana.cz	 a	 na	 Facebooku	 –	 KČT	
Malá	 Haná	 –	 staňte	 se	 přáteli	 a	 za	 odměnou	 Vám	 budou		
informace	 z	 desítek	 akcí	 jak	 strávit	 v	 přírodě	 volný	 čas,		
termíny	akcí	a	zájezdů	do	zajímavých	míst	v	České	republi-
ce,	nabídky	a	slevy	na	ubytování	a	dopravu	a	mnoho	jiných	
zajímavostí.
 Za KČT Malá Haná Jarda Barvíř a Dušan Machourek
 Foto: archiv KČT Malá Haná

Na trase
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SENIOR centrem Blansko, p.o. 

Mladí basketbalisté uspěli jen doma
	 Porci	šesti	zápasů,	které	se	odehrály	
v	 sobotu	19.	února,	mají	 za	 sebou	 tři	
týmy	 mládežnického	 basketbalového	
klubu	BBK	Blansko.	Vítězně	se	dařilo	
pouze	celku	do	12	let,	který	využil	do-
mácí	 palubovky	 ke	 dvěma	 výhrám		
s	Basketem	Brno.	První	zápas	přinesl	
drama	až	do	úplného	závěru,	kdy	do-
mácí	 rozhodli	 dvě	 vteřiny	 před	 kon-

cem	trestnými	hody.	Druhý	duel	byl	už	
jasnější	záležitostí	blanenských	hráčů,	
kteří	pozvolna	navyšovali	svůj	náskok.
Výsledky:
BBK	Blansko	–	BASKET	Brno	48:46	
(26:26)
Body:	Kříž	D.	17,	Šastný	8,	Rizner	7,	
Kříž	 S.	 6,	 Komárek	 a	 Popelka	 po	 4,	
Klimeš	V.	2	b.

Tým BBK Blansko U12 po výhrách s Basketem Brno

se protančil a prozpíval masopustní průvod
	 Masopust	je	několikadenní	svátek,	
který	 již	v	dřívějších	dobách	začínal	
po	 Třech	 králích	 a	 končil	 Popeleční	
středou.	Tou	pak	započal	půst	trvají-	
cí	 čtyřicet	 dnů	 před	 Velikonocemi.		
K	masopustním	oslavám	tradičně	pa-
třila	zabijačka,	taneční	zábavy	a	vše-
obecné	veselí.
	 Ani	tuto	letitou	tradici	v	našem	do-
mově	 neopomíjíme.	 Průvod	 složený		
z	masek,	pod	kterými	se	skrývali	za-
městnanci	 domova,	 se	 za	 doprovodu	

pana	Josefa	Přibyla	hrajícího	na	klari-
net	 protančil	 a	 prozpíval	 po	 všech		
odděleních	 domova.	 Zazněly	 známé	
lidové	písně,	někteří	uživatelé	zpíva-	
li	či	se	ke	zpěvu	přidali,	 jiní	 tleskali		
a	zvesela	„tančili“	na	židlích.	
	 Rádi	 jsme	 jim	 tímto	veselým	prů-
vodem	připomněli	 tradici	masopustu	
a	rozveselili	nejen	uživatele,	ale	i	za-
městnance	domova.

Text a foto: Lenka Krejčířová

Masopustní veselí v SENIOR centru

BBK	Blansko	–	BASKET	Brno	70:44	
(44:29)
Body:	Kříž	D.	30,	Šastný	16,	Popelka	
11,	 Kříž	 S.	 4,	 Buš	 3,	 Klimeš,	 Musil		
a		Rizner	po	2	b.
	 Tým	 do	 15	 let	 absolvoval	 dlouhou	
cestu	do	jihočeských	Kaplic.	První	zá-
pas	začal	pro	blanenské	dobře,	 ale	po	
zranění	 domácího	 pivota	 se	 Kaplice	
semkly	k	 týmovějšímu	výkonu	 a	dru-
hou	čtvrtinu	vyhrály	25:6.	„Neubránili	
jsme	 rychlejšího	 soupeře	 v	 protiúto-
cích,	náš	obranný	doskok	prakticky	ne-
existoval,	v	útoku	jsme	ztráceli	trestu-
hodně	 míče,“	 nešetřil	 své	 svěřence	
trenér	BBK	Antonín	Zezula.	Ten	nebyl	
spokojen	s	výkonem	týmu	ani	ve	dru-
hém	 utkání,	 který	 byl	 prakticky	 kopií	
prvního	souboje.	
Výsledky:
Grizzlies	Kaplice	–	BBK	Blansko	66:51	
(37:22)

Grizzlies	 Kaplice	 –	 BBK	 Blansko	
81:59	(37:24)
Body	celkem:	Růžička	41,	Matuška	32,	
Zezula	 11,	 Horák	 10,	 Jirků,	 Němec		
a	 Žampach	 po	 4,	 Popelka	 a	 Prášil	 po		
2	b.
	 S	prázdnou	se	ze	Svitav	vracel	i	ce-
lek	do	17	 let.	 Je	nutné	podotknout,	že		
k	těmto	utkáním	vyráželi	blanenští	not-
ně	oslabeni	o	hráče,	kteří	museli	do	co-
vidové	karantény	a	další	dva	jeli	s	mlad-
ším	týmem	do	Kaplic.	O	to	více	mrzí	
především	 výsledek	 druhého	 zápasu,	
který	domácí	nakonec	vyhráli	o	pouhý	
koš.	 Ten	 rozhodující	 navíc	 netradičně	
vstřelil	sedící	hráč.
Výsledky:
Basketbal	TJ	Svitavy	–	BBK	Blansko	
78:59	(35:31)
Basketbal	TJ	Svitavy	–	BBK	Blansko	
58:56	(23:30)	 Text: -kaj-

Foto: archiv BBK Blansko
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Město Boskovice 
zavádí u ZŠ Boskovice 

parkování 
v režimu Kiss&Ride 

	 Od	pololetních	prázdnin	mohou	rodiče	dětí	vy-
užít	u	ZŠ	Boskovice	na	nám.	9.	května	parkování		
v	režimu	Kiss&Ride	(K+R).	Město	Boskovice	tím-
to	krokem	reaguje	na	podněty	občanů	poukazují-
cích	 na	 zhoršenou	 dopravní	 situaci	 a	 nedostatek	
parkovacích	míst	u	školy	v	době,	kdy	sem	vozí	své	
děti.	V	novém	režimu	budou	moct	 rodiče	v	blíz-
kosti	školy	na	nám.	9.	května	ve	směru	od	budovy	
MěÚ	 Boskovice	 k	 ul.	 Na	 Vyhlídce	 i	 v	 opačném	
směru	využít	celkem	tři	úseky	označené	dopravní-
mi	značkami	IP	13d	Parkoviště	K+R,	kde	zastaví,	
rozloučí	se	s	dětmi	(Kiss),	příp.	chvíli	vyčkají,	aby	
se	přesvědčili,	že	dítě	jde	do	školy	a	poté	z	místa	
odjedou	 (Ride).	 Parkování	 v	 režimu	 Kiss&Ride	
neumožňuje	 vystoupit	 z	 vozidla	 a	 dítě	 do	 školy		
doprovázet.	Smyslem	tohoto	opatření	je,	aby	se	vo-
zidla	ve	vymezeném	prostoru	střídala	v	krátkých	
intervalech	 a	 nebránila	 tak	 v	 zastavení	 dalším		
rodičům.	 Rodiče,	 kteří	 budou	 potřebovat	 dítě	 do	
školy	doprovodit,	budou	mít	možnost	využít	k	par-
kování	 místa	 v	 přilehlých	 ulicích	 Na	 Vyhlídce		
a	Křižíkova,	příp.	parkoviště	před	budovou	MěÚ	
Boskovice	na	nám.	9.	května.	Parkování	v	režimu	
Kiss&Ride	bude	v	dané	 lokalitě	omezeno	dodat-
kovou	tabulkou	pouze	na	dny	školní	výuky	v	době	
od	07.00	do	08.00	hod.	Mimo	tuto	dobu	zde	budou	
platit	obecná	pravidla	provozu	na	pozemních	ko-
munikacích.		 Text a foto: Jaroslav Parma

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

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

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

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

• předložky – koberečky do 5 m2 u nás •

KANCELÁŘE K PRONÁJMU     774 400 400

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
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Rekonstrukce přehrady Křetínka úspěšně pokračuje

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

ROZVOZ ZBOŽÍ
DO RESTAURACÍ 

P o – Pá : 1 0 - 2 0 PRODEJNÍ
DOBA

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

MASARYKOVO N. 11
BÝVALÁ KB

ZDARMA!

AKCE STÁČENÉ VÍNO

AKCE LAHVOVÉ VÍNO: 

Veltlínské zelené 60,-

Rulandské modré 60,-

Veltlínské zelené 59,-

Cabernet Sauvignon 59,-

Pálava (pozdní sběr) 249,-

Frizzante 129,-

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

16 let na
 trhu

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST 
– OBRAŤTE SE NA NÁS
• ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

• PRODEJ ZA MAXIMÁLNÍ CENU

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

• SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

Přehrada Křetínka na konci února

	 Práce	na	rekonstrukci	hráze	VD	
Letovice,	 tedy	 přehrady	 Křetínka,	
pokračují	úspěšně.	Díky	tomu	je	od	
počátku	února	stav	hladiny	zvýšen	
a	udržuje	se	okolo	kóty	350	m	n.m.,	
tedy	cca	10	metrů	pod	plným	sta-
vem.	Povodí	Moravy	 s.p.,	 předpo-
kládá,	 že	 od	 dubna	 by	 se	 hladina	
mohla	dále	zvedat	až	na	cca	355	m	
n.m.,	tedy	mínus	5	metrů,	a	na	této	

lo	Povodí	Moravy	s.p.,	lze	navštívit	
stránky	www.kretinka.net.

Text a foto: ph

úrovni	 by	 v	 případě	 příznivých	
hydrologických	 podmínek	 mohla	
zůstat	 po	 celou	 dobu	 letošní	 letní	
sezony.	Pokračují	také	práce	na	od-

těžení	sedimentů	ze	dna	přehrady.	
Pro	další	fotografie	a	také	podrob-
nější	 informace	 z	 tiskové	 zprávy,	
kterou	 dne	 17.	 února	 aktualizova-	


