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Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 400 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

ZVYŠUJEME NÁKLAD

VELIKONOCE
(tradice, pranostiky, symboly)

Kraslice, které paní Eva Sáňková udělala na letošní předvelikonoční jarmark  
v Jaroměřicích u Jevíčka 

Všem svým č tenářu0m přejeme veselé Velikonoce.  Redakce.

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–SO  8–17, NE 10–17

ONLINE    BUSINESS    KONZULTACE

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

Propojte se s klienty od kudkoliv

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

	 Je	všeobecně	známo,	že	nejznáměj-
šími	jarními	svátky	jsou	Velikonoce.	
Víte	ale	všechno,	co	se	těchto	svátků	
týká?	 Jaké	 jsou	 symboly,	 pranosti-	
ky,	tradice?	Víte	např.	proč	se	tomuto	
svátku	říká	Velikonoce,	proč	se	peče	
mazanec	v	takovém	tvaru,	jak	se	prá-
vě	peče,	jaké	bude	léto,	když	na	Zele-

ný	 čtvrtek	 padá	 sníh?	 Nehledejte		
v	 moudrých	 knihách.	 Postačí,	 když	
článek	 dočtete	 do	 konce.	 Hledala	
jsem	já	a	našla	tyto	zajímavosti.
	 Velikonoce	 nemají	 pevné	 datum,	
ale	 patří	 mezi	 tzv.	 pohyblivé	 svátky.	
Jejich	datum	se	mění	v	 závislosti	 na	
datu	prvního	jarního	úplňku	(tedy	po	

21.	březnu).	Každoročně	tedy	slavíme	
velikonoční	 svátky	 první	 neděli	 po	
prvním	 jarním	 úplňku.	 Ten	 v	 letoš-
ním	roce	připadá	na	sobotu	16.	dubna	
2022	ve	20:54	hod,	tedy	těsně	před	
Velikonocemi.	
	 A	 začínají	 Zeleným čtvrtkem	 –	
tento	den	byl	dnem	odpuštění.	Rodiny		
se	modlily	a	všichni	 se	omyli	 rosou,	
která	 bránila	 onemocnění	 šíje	 a	 dal-
ším	 nemocem.	 Na	 Zelený	 čtvrtek		
utichaly	zvony	–	„odlétaly	do	Říma“.	
Znovu	se	rozeznívaly	na	Bílou	sobo-
tu.	 Místo	 zvonů	 se	 však	 ozývaly	 ve	
vsích	 dřevěné	 řehtačky	 a	 klapačky.	
Krásná	tradice!

	 Následuje	 Velký pátek.	 Toto	 byl	
den	hlubokého	smutku	a	dodržoval	se	
přísný	půst	–	na	památku	ukřižované-
ho	 Ježíše	 Krista.	 Někde	 i	 na	 Velký	
pátek	nahrazovaly	řehtačky	hlas	zvo-
nů	 a	 oznamovaly	 poledne	 a	 ranní		
i	večerní	klekání.	Nesmělo	se	praco-
vat	na	polích	(hýbat	se	zemí),	nemělo	
se	prát	prádlo.	Také	se	tento	den	děly	
zázraky	–	zem	se	otevírala,	aby	uká-
zala	své	poklady	(škoda,	že	už	to	ne-
platí).
	 Bílá sobota.	 Ještě	 před	 východem	
slunce	se	muselo	uklidit,	vybílit	stavení,	
vymetalo	se	novým	koštětem.	Pekly	se	

Pokračování na str. 6
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DRAŽBA 
byla vrcholem 

jarmarku 
v Brově–Jenči
	 V	obecním	sále	v	Brově–Jenči	bylo	v	sobotu	
26.	března	hodně	živo.	Konal	 se	 tu	Velikonoční	
jarmark	pod	patronací	místních	žen.	Byly	k	vidě-
ní	 a	 zakoupení	 řemeslnické	 výrobky,	 rostlinné	
dekorace,	 ozdoby	 i	 potřeby	 pro	 domácnost	 od		
desítky	 prodejců.	 Děti	 byly	 zaujaty	 tvořením	 ve	
velikonoční	 dílničce.	 Florista	 Filip	 Bracek	 na	
místě	zhotovil	šikovné	dekorace	z	rostlin	a	vrchol	
přišel	 hned	 poté.	 Tyto	 zdařilé	 výtvory	 byly	 vy-	
draženy	 a	 jsou	 ozdobou	 domácností	 vítězných	
majitelek.	Ani	občerstvení	nechybělo,	 stoly	byly	
plné	kuchařských	a	cukrářských	výrobků	zdejších	
obyvatelek.	Mnoho	návštěvníků	z	okolí	i	ze	sou-
sedního	 okresu,	 odhadem	 sedm	 až	 osm	 desítek,		
si	 lecjaké	 zboží	 odneslo	 domů.	 Zábava	 na	 celé		
odpoledne.	 Vystihla	 to	 jedna	 z	 účastnic	 slovy:	
„Děkuji	 za	 skvělou	 akci,	 čest	 všem	 organizáto-
rům	a	prodejcům.“	 Text a foto: Jiří Vymětalík

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

* prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

* realizace a údržba zahrad
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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

SPORTPARK BOSKOVICE
zahájil provoz už v březnu

pro	 cyklisty	 i	 turisty	 nabízí	 oblíbený	
bufet	 V	 háječku.	 Jak	 sdělil	 správce	
sportparku	Pavel	Kejík,	také	půjčovna	
kol	bude	postupně,	během	dubna,	na-
bízet	kompletní	sortiment.	
	 V	 době	 otevření	 sportparku	 byly		
v	provozu	pouze	dva	traily	z	desíti	–	dů-

vodem	pro	děti	a	mládež	PumpTrack	
Race	Boskovice.
	 Otevírací	doba	sportparku	je	na	du-
ben	 stanovena:	 Po–Pá	 13:00 –19:00,	
So,	Ne,	 svátky	9:00 –19:00.	Během	
letní	sezony	se	bude	provoz	prodlužo-
vat	tak,	aby	vyhověl	skutečnému	zájmu	
cyklistů.	 Potřebné	 informace	 jsou		
aktualizovány	na	stránkách	www.bos-
kovickestezky.cz.	 Text a foto: ph

Areál sportparku

Bufet V háječku nabízí posezení ve stínu borovic

	 Sportpark	a	singletraily	Boskovické	
stezky	zahájily	letošní	sezonu	v	pátek	
25.	března.	V	areálu	sportparku	je	v	pro-	

vozu	 kompletní	 zázemí	 pro	 cyklisty,	
pumptrack	 i	 další	 instalované	 prvky	
pro	malé	i	pokročilé	bikery.	Osvěžení	

vodem	byla	dosud	
neukončená	 lesní	
těžba.	 Předpoklad	
je,	 že	 postupně	 se	
budou	během	dub-
na,	 po	 ukončení	
těžby	a	po	nutných	
úpravách,	 otevírat	
další	tratě.	
	 Soutěžní	sezonu	
zahajuje	 v	 sobotu	
9.	 dubna	 Drahan-
ský	sport	team	zá-
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Výzva k výsadbě stromů v Boskovicích

Festival BozaCon přilákal hodně fanoušků
	 Kulturní	zařízení	města	Boskovice	uspořádala	dvoudenní	setkání	fanoušků	sci-fi,	
fantasy,	komiksů,	deskových	i	PC	her	a	filmů,	které	se	pod	názvem	BozaCon	konalo	
v	pátek	18.	a	v	sobotu	19.	března	ve	všech	prostorách	Sokolovny.	
	 Program	byl	opravdu	bohatý;	návštěvníci	si	mohli	vybrat	z	mnoha	workshopů,	
herních	míst	s	PC	hrami	a	také	soutěží	v	deskových	hrách,	což	je	fenomén,	který		
v	poslední	době	zaznamenal	raketový	růst	zájmu	u	mladší	a	střední	generace.	Promí-
taly	se	žánrové	filmy,	pozornost	upoutalo	loutkové	představení	–	parodie	na	Hvězdné	
války	a	zájem	byl	také	o	vědomostní	kvízy.
	 Pozvání	přijali	mnozí	 autoři	 komiksů	 a	 spisovatelé,	 se	kterými	 se	konala	 řada		
tématických	besed.	Celou	akci	doplňovaly	prodejní	stánky	deskoherních	vydavatelů	
a	knihkupectví,	kde	si	zájemci	mohli	koupit	čerstvé	herní	novinky,	komiksy	a	další	
tématicky	příbuzný	sortiment.
	 Páteční	dopoledne	bylo	vyhrazeno	pro	návštěvy	škol,	odpoledne	a	celá	sobota	pak	
patřila	 všem	návštěvníkům	bez	 rozdílu	věku.	Celkem	 se	v	prostorách	Sokolovny	
vystřídalo	cca	800	návštěvníků,	což	svědčí	o	velkém	zájmu,	který	tento	1.	ročník	
festivalu	BozaCon	u	fanoušků	vyvolal.

Text: ph
Hlavní sál Sokolovny  Foto: Ivo Legner

	 Vážení	občané,	obyvatelé	bytových	 i	 rodinných	
domů.	Před	dvěma	lety	odbor	tvorby	a	ochrany	ži-
votního	prostředí	vyzval	obyvatele	Boskovic	ke	spo-
lupráci	při	hledání	míst	k	výsadbě	stromů	a	obnově	
ploch	sídlištní	zeleně.	Možnosti	podílet	se	na	tvorbě	
výsadeb	u	svého	bydliště	využili	místní	ve	čtyřech	
lokalitách.	 Na	 podzim	 byla	 zrealizována	 výsadba	
kolem	bytových	domů	na	ul.	Otakara	Kubína	č.	2	a	6	
a	Na	Chmelnici	č.	1,	3,	5.	Vysazeno	bylo	celkem	14	
stromů	a	přes	250	keřů.	Letošní	jaro	vysadíme	stro-
my	a	živý	plot	k	bytovým	domům	v	lokalitě	ul.	Bíl-
kova	36,	38,	40	a	ul.	Komenského	45a.
	 Výsadba	stromů	ve	městě	je	pro	člověka	i	přírodu	 Podzimní výsadba keřů na ulici Otakara Kubína

velice	důležitá.	Stromy	absorbují	oxid	uhličitý,	zvy-
šuji	 vlhkost	 vzduchu,	 dokážou	 své	 okolí	 ochladit		
i	o	několik	stupňů,	poskytují	chladivý	stín	a	klidnou	
energii.	Vy	jste	ti,	kteří	okolí	vašeho	bydliště	znají	
nejlépe,	obracíme	se	proto	na	vás.	Najděte	vhodné	
místo	poblíž	vašeho	domu	a	podělte	se	o	to	s	námi.	
Společně	pak	vybereme	vhodný	sortiment	a	stromy	
vysadíme.
	 Svoje	 návrhy	 můžete	 směřovat	 na	 referentku	
správy	 zeleně	Lucii	Chloupkovou,	 e-mail:	 lucie.
chloupkova@boskovice.cz.
MÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Foto: Petr Hanáček

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 720 078 832 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.

Procesní inženýr

Finanční analytik
Vedoucí skladu

Nabízíme:
zaměstnanecké věrnostní a roční bonusy
5 placených dní SICKDAYS
příspěvek na zaměstnanecké stravování
možnost dalšího vzdělávání se a osobního rozvoje
flexibilní pracovní dobu s pevným základem od
9:00 do 15:00 hod



byly mediálním 
partnerem
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V Adamově byli oceněni mladí výtvarníci

ADAMOVSKÉ
VYHLÍDKY

	 Adamov	 =	 město	 na	 hranici	 Moravského	 krasu.	
Proč	se	nepodívat	na	krásnou	okolní	přírodu?	A	tak	
jednu	 říjnovou	 sobotu	 vznikl	 nápad	 několika	 členů	
Klubu	 českých	 turistů	 Malá	 Haná	 Velké	 Opatovice	
pod	vedením	místního	rodáka	Radka	Janků	pod	pře-
zdívkou	„Čáp“	uspořádat	turistický	pochod.	Netrvalo	
dlouho	a	vznikl	název	Adamovské	vyhlídky.	Stačilo	
už	zvolit	vhodný	termín	a	začít	s	přípravou	tras,	místa	
startu	a	cíle.																																						
	 A	tak	5.	března	2022	se	od	ranních	hodin	začali	do	
Restaurace	Hradní	v	Adamově	hrnout	davy	turistů	na	
0.ročník	této	akce.	Celkové	číslo	se	nakonec	zastavilo	
na	593	pěších	a	8	cyklistů.	Potěšením	byla	návštěva	4	
turistů	z	Vídně.	Pěší	trasy	byly	zvoleny	pro	všechny	
věkové	kategorie	od	6	do	50	km.	Trasu	50	km	zvládl	
nejrychlejší	borec	něco	přes	5	hod.	Velkým	lákadlem	
na	trase	byla	Alexandrova	rozhledna,	zámek	a	poutní	
kostel	 ve	 Křtinách,	 jeskyně	 Býčí	 skála	 a	 Stará	 hu.	
Delší	 trasy	 zavedly	 turisty	 až	 na	 novou	 rozhlednu		
U	Lidušky,	Ostrou	horku	a	Babí	lom.	V	cíli	se	turisté	
po	 převzetí	 diplomu	 a	 butonu	 s	 obrázkem	 Alexan-
drovky	mohli	 ještě	vyfotit	 s	maskotem	pochodu	čá-
pem	a	občerstvit	se	v	místní	restauraci.	A	tak	věříme,	
že	tato	vysoká	účast	nám	dodala	impuls	do	pořádání	
dalších	ročníků	této	krásné	turistické	akce.

Text a foto: Dušan Machourek, 
Klub českých turistů Malá Haná Velké Opatovice

SENÁTORKA VÍTKOVÁ 
společně s Orlem jednotou Boskovice 
odhalili desku na památku židovským občanům v Boskovicích

	 Městské	 kulturní	 středisko	 v	 Adamově	 každo-
ročně	pořádá	dva	„Salonky	adamovských	umělců“.	
V	 pátek	 25.	 března	 2022	 se	 uskutečnila	 verni-	
sáž	 Salonku	 dětských	 adamovských	 umělců.	 Pro	
dospělé	 umělce	 alias	 výtvarníky	 tento	 salon	 pro-	
bíhá	každoročně	v	prosinci.	
	 Vernisáž	s	výstavou,	která	trvala	do	1.	dubna,	byla	

spojená	s	předáním	ocenění	v	různých	věkových	kate-
goriích.	 I.	 Předškolní,	 II.	 Mladší	 školní,	 III.	 Starší	
školní	 věk,	 IV.	 Samostatná	 kategorie	 ZUŠ,	 dále		
V.	Společná	práce	a	VI.	Dobrý	nápad.	Téma	letošní-	
ho	ročníku	bylo:	Jaro,	léto,	podzim,	zima	–	čtyři	roční	
období.	Různých	kreseb	se	sešlo	velké	množství	a	po-
rota	měla	opravdu	těžkou	práci	vybrat	ty,	které	byly	
oceněné.	Porotci	byli	zástupci	těchto	organizací:	Měs-
to	 Adamov,	 Farnost	 Adamov,	 firma	 Adavak	 s.r.o.	
Adamov,	společnost	Eden	Europe	s.r.o.	Adamov,	Pi-
vovar	Černá	Hora	a	Listy	regionů.	Pořadatelské	orga-
nizace	 ještě	 navíc	 udělovaly	 tzv.	 Osobní	 cenu,	 kdy	
byla	 vybrána	 každým	 porotcem	 práce,	 která	 se	 mu	
osobně	nejvíce	líbila.	V	mnoha	případech	si	po	výsta-
vě	tuto	práci	porotci	vystaví	ve	svých	kancelářích.	
	 Všichni	přítomní	si	se	zájmem	prohlédli	všechna	
vystavená	díla	a	nechybělo	drobné	občerstvení	na	
závěr.	
	 Hlavním	pořadatelem	bylo	Městské	kulturní	středis-
ko	Adamov,	záštitu	nad	výstavou	už	řadu	let	má	sená-

Vernisáž Mladí výtvarníci v doprovodu rodičů se těšili na pře-
dání cen

torka	Ing.	Jaromíra	Vítková.	Kulturní	program	zajistila	
Ilona	Stryová,	která	dětem	zazpívala	písničky	nejen	ze	
známých	pohádek.	 Text: Renata Kuncová Polická

Foto: Jiří Baisa

Start 0. ročníku Adamovských vyhlídek

	 	„Letos	si	připomínáme	80.	výročí	tragické	událos-
ti	 odsunu	 židovského	 obyvatelstva	 města	 Boskovic.	
Při	této	příležitosti	jsme	se	společně	s	Orlem	jednotou	
Boskovice	zasadili	o	vyhotovení	pamětní	desky	de-
portovaným	občanům	Boskovic	na	vlakovém	nádra-	
ží.	Deska	bude	důstojnou	připomínkou	této	 tragické	
události,“	uvádí	senátorka	Vítková.	
	 Desku	vytvořilo	Kamenictví	Mgr.	Šárka	Přikrylo-
vá	a	je	vyhotovena	z	černé	žuly	a	nad	nápisem	„Pa-
mátce	 458	 židovských	 občanů	 Boskovic	 a	 okolních	
obcí	deportovaných	z	tohoto	nádraží	ve	dnech	14.	a	15.	
března	1942“	 je	dobová	 fotografie	z	archivu	Muzea	
regionu	Boskovicka.
	 „Občané	města	Boskovice	si	každoročně	tyto	tra-
gické	události	připomínají	setkáním,	besedami	a	spo-
lečným	průvodem	se	svíčkami	na	místní	nádraží.	Zde	
v	roce	1942	museli	židovští	občané	nasednout	do	vla-
ku	a	byli	odvezeni	do	koncentračních	táborů.	Na	ná-
draží	bývalo	provizorně	připravené	pietní	místo,	kam	
mohli	účastníci	pokládat	svíčky	a	květiny.	Společně		
s	Markem	Říhou,	jednatelem	spolku	Chornický	želez-
niční	klub,	jsme	rozvinuli	myšlenku	vyhotovení	stálé	
připomínky.	 Pamětní	 deska	 bude	 důstojnou	 připo-
mínkou.	Vytvoření	pamětní	desky	podpořil	Jihomo-
ravský	kraj	a	Orel	jednota	Boskovice,“	sděluje	sená-
torka	Vítková.
	 Slavnostní	odhalení	proběhlo	v	neděli	13.	března.	
Na	úvod	si	připravila	proslov	senátorka	Jaromíra	Vít-
ková,	která	se	dotkla	nejen	tragických	událostí	z	roku	
1942,	 ale	 také	 zmínila	 aktuální	 situaci	 na	 Ukraji-	
ně.	Důstojný	program	doplnili	hudebně	pedagogové		
ZUŠ	Boskovice,	dále	vystoupila	Dagmar	Hamalová,	
kronikářka	města	Boskovice	a	autorka	Šárka	Přikry-
lová.	Samotného	aktu	odhalení	za	hudebního	dopro-
vodu	se	chopili	společně	skauti	a	senátorka	Vítková	se	
starostou	Orla	jednoty	Boskovice	Jaroslavem	Vítkem.	
Položili	 květiny	 a	 dále	 mohli	 účastníci	 uctít	 památ-	
ku	 symbolickým	 položením	 kamínků	 pod	 památ-	
ník,	což	je	židovský	zvyk.	V	závěru	zazněla	z	úst	před-	

sedy	Židovské	obce	Brno	Jáchyma	Kanarka	modlitba.
	 „Tragédii	z	roku	1942	si	připomínáme	v	době,	kdy	
v	Evropě	zuří	válka	na	Ukrajině.	Proto	každá	připo-
mínka	agrese	vůči	demokracii,	míru	a	svobodě	je	na	
místě,“	uzavřela	Vítková.						Text a foto: Barbora Palánová
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VELIKONOCE (tradice, pranostiky, symboly)
Pokračování ze str. 1
mazance,	beránci	a	také	chléb.	Chlapci	
pletli	 pomlázky	 z	 vrbových	 proutků,	
vázaly	se	březové	větvičky	a	zdobila	se	
vajíčka.
	 Boží hod velikonoční. Ze	 soboty	
na	 neděli	 došlo	 ke	 zmrtvýchvstání		
Ježíše	 Krista.	 Noc	 byla	 označována	
za	„velkou“	–	a	odtud	název	Veliko-
noce.	V	neděli	se	také	začala	jíst	tra-
diční	velikonoční	jídla	–	vejce,	maza-
nec,	beránek,	víno	a	chleba.
	 Velikonoční pondělí.	 Tomuto	 dni	
se	 také	 říkalo	 Červené	 pondělí.		
Brzy	 ráno	 vycházeli	 chlapci-koled-	
níci	s	pomlázkami	šlehat	děvčata,	aby	
z	 nich	vyhnali	 nemoci	 a	 lenost.	Do-
stávali	 od	 děvčat	 malovaná	 vajíčka		
a	 cukroví.	 Proutí,	 ze	 kterého	 se	 po-
mlázky	pletly,	byla	přisuzována	živo-
todárná	 síla.	Kdo	dostal	pomlázkou,	
ten	omládl.
 Pravděpodobně nejznámějším sym- 
bolem Velikonoc jsou vejce, beránek, 
mazanec, pomlázka.

 Vejce jsou	známkou	plodnosti,	ži-
vota.	 Traduje	 se,	 že	 by	 rodina	 měla	
sníst	jedno	vejce	společně,	a	tím	zajis-
tit,	že	budou	držet	pohromadě	(pštro-
sí	 vejce	 by	 určitě	 stačilo	 i	 pro	 mno-
hačlennou	rodinu).
 Beránek	 značí	 čistotu,	 obětování.	
Poté,	 co	 v	 19.	 století	 velmi	 podraži-	
lo	 jehněčí	 maso,	 pekl	 se	 beránek	 ze	
sladkého	těsta.	A	tato	tradice	vydrže-
la	do	dnešních	dnů.
 Mazanec znamená	slunce,	na	které	
po	 dlouhé	 zimě	 vždy	 čekáme.	 Proto	
se	peče	ve	tvaru	připomínající	slunce.
	 Pomlázka –	 velikonoční	 pomláz-
kou	 se	 označuje	 svazek	 spletených	
vrbových	 proutků	 sloužících	 ke	 šle-
hání	 (krajově	 se	 nazývá	 také	 tatar,	
šlahačka,	šibačka,	korbáč,	mrskačka,	
kocar).	Pomlázkou	se	ale	nazývá	také	
výslužka	z	koledování.
	 Všem	 vám	 přeji	 krásné	 svátky	 ja-	
ra	 plné	 zdraví,	 pohody,	 spokojenosti		
a	sluníčka.							Text a foto: Eva Sáňková, 

kronikářka Doubravice nad Svitavou

JAKÉ PRANOSTIKY SE VZTAHUJÍ KE SVÁTKŮM JARA?
–	Je-li	Zelený	čtvrtek	bílý,	bude	teplé	léto

–	Velký	pátek	deštivý	dělá	rok	žíznivý
–	Prší-li	na	Bílou	sobotu,	bude	v	létě	nouze	o	vodu

–	Kdo	na	Velký	pátek	orá,	tomu	se	chleba	nedostává
Ve staré kuchařské knize jsem našla zajímavý velikonoční polední 

jídelníček, pocházející z doby okolo roku 1900. Tady máte inspiraci!
ZELENÝ ČTVRTEK

Hrachová	polévka	s	praženou	žemlí
Špenát	s	pečenými	vejci	nebo	teplé	jidášky	s	medem

VELKÝ PÁTEK
Bramborová	polévka	houbová

Tvarohové	knedlíky	s	vařeným	sušeným	ovocem

BÍLÁ SOBOTA
Polévka	z	kozlečího	mozečku	a	pražené	krupice

Drobty	z	kůzlete	s	dušenou	rýží

NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Polévka	hovězí	s	vaječným	svítkem

Pečený	kozlečí	zadek	s	napodobenými	drobnými	brambůrky

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Bílá	polévka	z	prolisované	zeleniny	s	praženou	žemlí

Vepřová	pečeně	s	houskovým	knedlíkem	
a	dušeným	zelím

95%
PRODÁNO

PRODEJ BYTŮ
20 MINUT OD BRNA

800 100 164
www.terasy-adamov.cz

ÚČETNÍ

• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru, praxe, obdobná 

kvalifi kace 
• praxe v oboru účetnictví
• znalost práce v SAP
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)
• znalost AJ komunikativní
• schopnost rychle se učit
• ŘP sk. B

Požadujeme:

Nabízíme:

• zpracování a evidence účetních dokladů
• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční a roční 

účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti
• spolupráce při tvorbě daňových přiznání 

(DPH, Kontrolní hlášení, DPPO)

Pracovní náplň:

schopnost rychle se učit

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete 
prosím svůj profesní životopis v českém
jazyce na mail: lenka.misovicova@riho.cz.

ROSTEME INOVUJEME AUTOMATIZUJEME
a hledáme nové zaměstnance

odpovídající fi nanční ohodnocení

stravenky ve výši 120Kč, 13. plat, příspěvky na dopravu atd.

práci v příjemném a věkově rozmanitém kolektivu, místo pracoviště – Suchý u Boskovic
(okres Blansko)

zázemí úspěšné stabilní zahraniční společnosti

Sborník Muzea Blanenska 2021 je v prodeji
	 Novou	publikaci	Sborník	Muzea	Blanenska	2021	si	mohou	příznivci	a	přátelé	muzea	zakoupit	přímo	na	pokladně	muzea	ve		
dnech	pondělí	až	pátek	od	10:00–16:00	h.	Publikaci	 je	možné	si	objednat	 i	na	e-mailové	adrese:	 info@muzeum-blanenska.cz.		
Cena	Sborníku	činí	170	Kč	+	poštovné.	Více	informací	na	www.muzeum-blanenska.cz
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Firma byla založena 10. ledna 1991 a od té doby se věnuje 
výrobě dámských dederonových a bavlněných  zástěr, 

pánských trenýrek a polštářků ve tvaru zvířátek. 
Všechny výrobky jsou vyráběny 

v konfekčních a nadměrných velikostech. 
Vzory se průběžně a pravidelně mění.

NAŠE VÝROBKY NAKOUPÍTE V SÍDLE FIRMY YVONNE KREJČOVSKÁ FIRMA, CHRUDICHROMY č. 71
Telefon: 604 810 748 nebo 516 454 087, Iva Unčovská nebo Daniela Mazalová, e-mail: iva.uncovska@seznam.cz

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

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

LÉKÁRNA NEMOCNICE BOSKOVICE
zajišuje široký sortiment léčiv a zdravotnického materiálu

(K
om

er
čn

í s
dě

le
ní

)

	 Lékárna	 je	 součástí	Nemocnice	Bos-
kovice	 s. r. o.	 Její	 vedoucí	 farmaceutka	
Mgr.	 Šárka	 Obertíková	 odpověděla	 na	
několik	otázek	Listů	regionů:
	 Paní	magistro,	jelikož	je	tato	lékárna	
součástí	 Nemocnice	 Boskovice,	 zna-	
mená	to,	že	pokud	si	pacienti	zde	vyzve-
dávají	 léky,	 případně	 nakupují	 další	
zdravotnické	potřeby,	podporují	 finanč-
ně	rozvoj	boskovické	nemocnice?
	 Ano,	 lékárna	 je	 součástí	 Nemocnice	
Boskovice	od	roku	2012,	k		lékárně	v	ne-
mocnici	patří	i	odloučené	pracoviště	Ma-
sarykovo	 náměstí	 6/4.	 Obě	 lékárny	 se	
tedy	 podílí	 na	 finančním	 výsledku	 ne-
mocnice.	Nejde	ale	o	zásadní	čísla;	 zisk		
v	 lékárnách	 není	 prvotním	 posláním.		
Poskytujeme	 především	 zdravotní	 služ-	
by	 nemocnici	 a	 veřejnosti.	 Po	 odečtení	
všech	provozních	nákladů	však	dosahuje-

v	 souvislosti	 s	 onemocněním	 covid-19.	
Nedostatek	 některých	 léků,	 zejména	 pro	
lůžkovou	část,	se	projevil	napříč	celou	ČR;	
nebylo	to	lehké	období.
	 V	současné	době	dochází	k	odlivu	lé-
čiv	a	zdravotnického	materiálu	do	zahra-
ničí	(Ukrajina).	Zde	bych	chtěla	požádat	
občany,	aby	nenakupovali	léčivé	příprav-
ky	a	zdravotnické	prostředky	za	účelem	
jejich	 individuálního	 dodání	 na	 Ukraji-
nu.	 Ministerstvo	 zahraničí	 koordinuje	
aktuální	 humanitární	 pomoc	 centrálně,	
dle	potřeb	Ukrajiny	a	spolupracuje	s	ostat-
ními	státy	EU.	
	 Pro	nemocnici	je	důležité	mít	dostatek	
LP	a	zdravotnického	materiálu,	aby	nedo-
šlo	 k	 ohrožení	 poskytované	 péče.	 Větši-	
nu	výpadků	však	zvládáme,	 jednak	dos-	
tatečnými	zásobami,	generickými	substi-	
tucemi,	 popřípadě	 po	 dohodě	 s	 lékařem	
nabídnutím	 dostupné	 alternativy.	 K	 po-
slední	možnosti	je	nutné	vystavení	nového	
e-receptu,	což	však	v	dnešní	době	zabere	
maximálně	několik	minut.
	 Domnívám	se,	že	žádná	lékárna	nemá	
skladem	veškerý	sortiment.	Má	pacient,	
který	 požaduje	 nějaký	 méně	 běžný	 lék	
nebo	pomůcku,	možnost	si	toto	předem	
objednat?
	 Mít	vše	skladem	opravdu	nejde;	potřeb-
né	 operativně	 objednáváme.	 Děje	 se	 tak	
běžně	 každý	 den.	 Dodání	 je,	 ve	 většině	
případů,	 ten	 samý	 den	 odpoledne	 nebo		
následující	 den	 ráno.	 Zdravotnické	 pro-
středky	(chodítka,	krytí,	ortézy,	které	ne-

Mgr. Šárka Obertíková

me	 kladného	 ekonomického	 výsledku.
	 Předpokládám,	 že	 na	 rozdíl	 od	 men-
ších	 lékáren	 drží	 nemocniční	 lékárna	
mnohem	větší	sortiment	léčiv,	je	to	tak?
	 Je	 tomu	 tak.	 Nemocniční	 lékárna	 za-
jišuje	léčivé	přípravky	(LP),	zdravotnické	
prostředky	 a	 doplňkový	 sortiment	 pro	
všechna	 oddělení	 i	 ambulance.	 Veřejná	
část,	klasická	 lékárna	 jak	 ji	všichni	zná-	
me,	zajišuje	výše	zmíněné	pro	veřejnost.	
V	souvislosti	s	tím,	že	v	nemocnici	mimo	
ordinací	praktických	lékařů	jsou	i	odbor-
né	ambulance,	je	náš	sortiment	samozřej-
mě	širší.
	 V	 současné	 ekonomicky	 náročné	
době	může	být	zajímavá	nabídka	gene-
rických	 léčiv.	Můžete	upřesnit	o	co	se	
jedná?
	 Generikum	 je	 v	 podstatě	 ekvivalent	
(rovnocenná	 náhrada)	 originálních	 LP,	
který	mohou	přivést	konkurenční	firmy	na	
trh	po	„vypršení“	 jejich	patentové	ochra-	
ny.	Farmaceut	může	zaměnit	předepsaný	
LP	 za	 generikum	 které	 je	 bez	 doplatku,	
nebo	případně	s	nižším	doplatkem.	To	vše	
ovšem	pouze	se	souhlasem	pacienta.	Cíle-
ně	však	generika	nenabízíme.
	 V	nedávné	době	docházelo	k	častým	
výpadkům	ve	výrobě	různých	 léků;	na-
příklad	 kardiaky	 trápila	 nedostupnost	
Digoxinu.	Je	v	současnosti	situace	lep-
ší?
	 K	výpadkům	v	menším	i	větším	měřít-
ku	během	roku	docházelo	a	dochází	stá-	
le.	 Velké	 a	 zásadní	 výpadky	 jsme	 řešili		

držíme	 skladem)	 mají	 dodací	 lhůty	 3–4	
dny.	Domluva	s	pacienty	je	možná	osob-	
ně,	 po	 telefonu,	 případně	 e-mailem.	 Zde	
bych	chtěla	upozornit,	že	od	1.	3.	2022	do-
šlo	ke	zrušení	našeho	e-shopu.	Důvodem	
bylo	dlouhodobé	malé	využití	této	služby	
zákazníky	a	tím	pádem	její	nerentabilnost.	
Navíc	konkurence	v	 této	oblasti	 je	příliš	
velká.
	 Můžete	 prosím	 uvést	 provozní	 dobu	
lékárny?
	 Od	1.	1.	2022	došlo	ke	změnám	provoz-
ních	 dob	 našich	 pracoviš,	 hodnotilo	 se	
více	aspektů;	služba	veřejnosti,	využívání	
pracovní	doby	klienty,	ekonomická	strán-
ka,	personální	zajištění	otevírací	doby.	Na	
základě	uvedeného	jsme	dospěli	ke	kom-
promisnímu	řešení:
Lékárna	 na	 náměstí:	 po–pá	 8:30–15:30,		
so	8–11,	tel.:	516	452	272.
Lékárna	nemocnice:	po–pá	7–20	 (v	čase	
17	 až	 20,	 pohotovostní	 okénko),	 soboty,	
neděle:	8–16	(pohotovostní	okénko),	svát-
ky	(dle	zákona	č.	223/2016	Sb.,	o	prodej-	
ní	 době	 v	 maloobchodě)	 8–20	 hod,	 tel.:	
516	491	267.
	 Ráda	 bych	 využila	 této	 příležitosti		
k	 veřejnému	 poděkování	 všem	 pracov-	
níkům	 lékáren	 Nemocnice	 Boskovice		
za	jejich	odváděnou	práci,	které	si	velmi	
cením.
Paní	magistro,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: archiv Mgr. Šárky Obertíkové
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ZA JARNÍMI VÝHLEDY 
	 Před	řádkou	roků	začalo	adamovské	
kulturní	 středisko	 spolu	 s	 Ing.	 Jiřím	
Truhlářem	(zemřel	v	r.	2020),	bývalým	
pracovníkem	ŠLP	Křtiny,	pořádat	vlas-
tivědné	výlety	do	blízkého	i	vzdálené-	
ho	okolí	Adamova.	Jednalo	se	o	výlety,	
kdy	jsme	se	z	jednoho	zajímavého	mís-
ta	 na	 druhé	 přesouvali	 díky	 klíčům		
k	 závorám	 po	 lesních	 cestách	 autobu-
sem	 a	 mohli	 se	 jich	 tak	 zúčastňovat		
i	špatně	pohybliví	výletníci.	Těchto	vý-
letů	se	uskutečnilo	více	než	třicet.	Bě-
hem	 nich	 jsme	 navštívili	 rozhledny,		

památníky,	studánky,	vzdělávací	a	jiná	
pracoviště	ŠLP,	muzea,	arboreta	a	řadu	
dalších	zajímavých	míst,	o	kterých	nám	
Ing.	Truhlář	vždy	krásně	vyprávěl.	Vý-
lety	doplnily	přednášky	v	MKS,	opéká-
ní	špekáčků	v	přírodě,	obědy	v	restaura-
cích	v	místech,	kam	jsme	se	vypravili.	
	 Nyní,	 kdy	 se	 snažíme	 při	 přípravě	
akcí	vrátit	ke	všemu	pěknému,	co	jsme	
v	době	před	Covidem	pořádali,	 jsme		
o	 průvodcovství	 opět	 požádali	 ŠLP	
Křtiny.	 Trasu	 výletu	 21.	 března	 2022,	
který	dostal	 název	„Za	 jarními	výhle-

dy“,	 pro	 zájemce	 připravil	 Ing.	 Borek	
Nejezchleb.	Zavítali	jsme	na	rozhledny	
Alexandrovka	nad	Adamovem	a	novou	
rozhlednu	 v	 Bílovicích,	 na	 jižní	 okraj	
lesostepi	 na	 Hádech,	 do	 centra	 lesnic-	
ké	pedagogiky	Doubravka,	kde	jsme	si	
opekli	ve	většině	případů	náš	první	le-
tošní	 párek,	 prohlédli	 jsme	 si	 bledule		
u	Rudice	a	výlet	zakončili	ve	Křtinách	

návštěvou	cukrárny.	Věřím,	že	tento	náš	
první	výlet,	za	který	patří	velký	dík	pra-
covníkům	 ŠLP	 Křtiny,	 ale	 také	 řidiči	
společnosti	ČAD	Blansko,	který	se	ne-
bál	 s	 námi	 jezdit	 po	 okolních	 lesních	
cestách,	 byl	 startem	 k	 dalším	 akcím		
a	aktivitám,	které	ve	spolupráci	se	ŠLP	
Křtiny	připravíme.		 Text i foto: 

Jitka Králíčková, ředitelka MKS Adamov

Muzejní noc s blanenskými osobnostmi
 Tradiční večerní prohlídky blanenského zámku jsou zdarma. 20. 5. 2022  
v 17:30–22:00 h. Akce se koná v rámci Festivalu muzejních nocí.

www.muzeum-blanenska.cz

8490,-
Sekačka benzinová 
VeGA 46 HWXV 6in1
Pro plochy: do 1 200 m2

Výkon: 2,2 kW
Pracovní záběr: 46 cm
Pojezd: ANO
Sběrný koš: 70 l
Motor: 4-takt OHV 139 ccm

7490,-
Sestava PARIS
1x stůl + 4x židle
Materiál: ocel/umělý ratan/tvrzené sklo

Tenkovrstvá olejová
lazura pro dekorativní
nátěry na dřevo
Různé odstíny
Vydatnost 1 l: 11–14 m2

Balení: 4,5 l
Cena za 1 l: 175,33

Pila okružní
PKS 55 A
Příkon: 1 200 W
Otáčky: 5 600/min.
Prořez: 90°: 55 mm
Kotouč: 160 x 20 mm
Hmotnost: 3,9 kg

2390,-

Hoblované,
smrk/borovice
Zaoblený konec
Bez povrchové
úpravy
Délky: 80, 100,
120, 150 cm

cena od

49,-ks 789,-
Luxol OriginálPlotovky

dřevěné

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 24. 4. 2022.

Odstín ořech bal. 4,5 l 
ještě výhodněji za 729,-

UniHobby Inzerce 04_03 Listy regionu 194x128 v077.qxp_Sestava 1  01.04.22  11:32  Stránka 1
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SUDICKÁ ŠKOLA 
je zapsaná v rejstříku ministerstva školství a vyhlašuje veřejnou sbírku na rekonstrukci
	 Zbrusu	nová	 škola	vznikne	už	od	následujícího	
školního	 roku	 2022/2023	 v	 Sudicích	 u	 Boskovic.	
Provozovat	ji	bude	Českobratrská	církev	evangelic-
ká,	a	to	v	budově	původní	evangelické	školy	z	19.	
století.	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýcho-
vy	školu	14.	března	po	delších	průtazích	způsobe-
ných	rozpočtovým	provizoriem	zapsalo	do	rejstříku	
škol	a	školských	zařízení	jako	Církevní	mateřskou	
školu	a	základní	školu	Sudice.	Díky	tomu	má	škola	
jistotu,	že	může	vzniknout	a	stát	bude	podporovat	
její	provoz.	Kromě	malotřídní	školy	a	školky	bude	
v	Sudicích	fungovat	také	školní	družina.	Nyní	pro-
bíhá	rekonstrukce	budovy	a	byla	vyhlášena	veřejná	
sbírka	na	platformě	Donio.cz.
	 Hlavními	garanty	projektu	jsou	farář	Jiří	Bureš		
a	 ředitelka	 školy	 Dagmar	 Hamalová.	 Oba	 mají	
dlouholeté	profesní	zkušenosti	nejen	s	prací	s	dět-
mi,	 ale	 i	 s	 přípravou	 a	 řízením	 projektů	 a	 s	 péčí		
o	historické	budovy.	Pomáhá	jim	přípravný	pracov-
ní	tým	složený	ze	členů	a	přátel	sboru	a	také	příz-
nivců	nové	Sudické	školy.
	 Záměrem	zřizovatelů	je	otevřít	v	Sudicích	malou	
a	laskavou	školu,	ve	které	menší	počet	dětí	umožní	
individuální	přístup	 i	 dostatečný	prostor	pro	pod-
poru	 jejich	 talentů	 a	 vzájemné	 spolupráce.	 Díky	
umístění	 školy	 budou	 mít	 děti	 možnost	 bezpro-
středně	 poznávat	 nejbližší	 okolí,	 místní	 přírodu		
a	krajinu.	Kromě	pedagogů	bude	děti	vyučovat	také	
evangelický	 farář.	 Program	 bude	 založený	 na	 vy-
právění	 a	 prožívání	 biblických	 příběhů.	 Cílem	 je	
vést	děti	k	úctě	k	člověku	a	mnohotvárnému	Boží-
mu	 stvoření.	 Sudická	 škola	 bude	 však	 otevřená	
všem	bez	rozdílu	náboženského	přesvědčení.
	 Mateřská	 škola	bude	mít	 kapacitu	15	dětí,	 dále	
vznikne	jedna	třída	základní	školy	s	kapacitou	24	
dětí	a	školní	družina.	V	prvním	roce	provozu	bude	
školní	třída	naplněna	přibližně	z	poloviny,	aby	zů-
stala	kapacita	pro	další	ročník.	V	budoucnu	se	plá-
nuje	zřízení	i	druhé	školní	třídy,	aby	škola	pokryla	
celý	první	stupeň.
	 Nyní	probíhá	výběr	pedagogického	týmu,	který	
by	měl	být	hotov	do	poloviny	dubna.	Kromě	ředi-
telky	Dagmar	Hamalové	bude	sestávat	zatím	z	jed-
né	učitelky	základní	školy,	 jedné	vychovatelky	ve	
školní	družině	a	dvou	učitelek	mateřské	školy.

Zájem	rodičů	je	podle	Dagmar	Hamalové	dostateč-
ný.	„Jsme	mile	překvapeni,	že	většina	rodičů,	kteří	
deklarovali	předběžný	zájem,	to	potvrzuje	a	na	ško-
lu	se	velice	těší.	U	školky	je	už	nyní	dvojnásobný	
převis	a	nebudeme	moci	všem	zájemcům	vyhovět,“	
uvedla	budoucí	ředitelka	nové	školy.
Oprava budovy
	 Opravu	a	znovuotevření	Sudické	školy	připravu-
je	 boskovický	 evangelický	 farní	 sbor,	 který	 je	 se	
Sudicemi	historicky	úzce	propojen.	Sudická	škola	
bude	sídlit	v	krásné	historické	budově	bývalé	evan-
gelické	školy,	která	stojí	přímo	na	návsi.	Postavena	
byla	 před	 160	 lety.	 Poslední	 desetiletí	 sloužila	 ja-	
ko	místo	pro	nedělní	bohoslužby	a	sociální	bydlení.	
Nyní	chce	farní	sbor	evangelické	církve	v	Boskovi-
cích	vrátit	budově	její	původní	účel,	před	otevřením	
ale	musí	projít	rozsáhlou	rekonstrukcí.
	 Část	 naplánovaných	 prací	 je	 daná	 stářím	 bu-	
dovy	 a	 jedná	 se	 o	 úpravy,	 které	 by	 potřebovala		
tak	 jako	 tak.	 Zčásti	 je	 nutné	 budovu	 upravit	 tak,		
aby	 splňovala	 všechny	 podmínky	 ministerstva	
školství	 a	 hygienické	 předpisy.	 Rekonstrukce	 se	

ujali	 manželé	 Syrovátkovi	 ze	 studia	 S-architekti,	
kteří	úpravy	navrhli	a	sami	stavbu	také	řídí.	Naštěs-
tí	 je	objekt	v	 relativně	dobrém	stavu,	má	zánovní	
střechu	 a	 dobře	 dopadla	 i	 kontrola	 statiky.	 Zůsta-	
ne	zachován	vnější	pláš,	ale	budova	potřebuje	no-
vou	 čističku	 odpadních	 vod	 a	 opravu	 kanalizace,	
nové	elektrické	rozvody,	sanační	omítky,	nová	okna	
a	podlahy,	nové	vytápění,	 sociální	zařízení	a	čás-
tečnou	 přestavbu	 interiérů,	 aby	 zde	 mohly	 vznik-
nout	pěkné	školní	třídy,	zázemí	pro	mateřskou	ško-
lu,	výdejna	jídla	a	školní	družina.
Financování a veřejná sbírka
	 Celkový	rozpočet	stavby	činí	víc	než	6,5	milionu	
korun.	 Zásadním	 způsobem	 vznik	 školy	 podpoří	
obec	 Sudice,	 jedná	 se	 o	 částce	 představující	 bez-	
mála	40	procent	nákladů.	Většími	částkami	přispě-
je	 evangelická	 církev,	 z	 domácích	 i	 zahraničních	
zdrojů,	dále	bude	škola	žádat	o	podporu	Jihomorav-
ský	kraj	a	již	obdržela	grant	od	Nadace	ČEZ.	
	 Podle	 faráře	 Jiřího	 Bureše	 je	 rozpočet	 stavby		
mimořádně	 úsporný	 a	 počítá	 s	 tím,	 že	 část	 prací		
je	 prováděna	 brigádnicky	 či	 sponzorsky.	 Nyní	 se		
v	budově	konají	 pravidelné	 sobotní	 brigády,	které	
pořádá	vlastník	budovy	–	boskovický	evangelický	
sbor.	„Na	brigádách	se	nepodílejí	jen	členové	sbo-
ru,	ale	i	další	lidé.	Hodně	rodiče	a	také	sympatizan-
ti	ze	Sudic,	kterých	není	vůbec	málo.	Celkově	vzni-
ká	zajímavá	skupina	 lidí	z	 různých	míst,	dokonce		
se	nám	stalo,	že	si	o	tom	někdo	přečetl	na	internetu	
a	přišel	nám	na	sobotu	pomáhat,	 i	když	se	školou	
nemá	vlastně	vůbec	nic	společného.	To	bylo	krás-
né,“	popsal	farář	Jiří	Bureš.
	 Vzhledem	k	finanční	náročnosti	oprav	bude	pro	
školu	důležité	získat	 také	 finanční	podporu	veřej-
nosti,	a	to	jednotlivých	drobnějších	dárců	i	větších	
sponzorů.	 Proto	 byla	 spuštěna	 veřejná	 sbírka	 na	
platformě	 Donio.cz:	 www.donio.cz/sudicka-skola.	
Cílem	 je	vybrat	do	konce	června	800	 tisíc	korun,	
které	škola	na	dofinancování	přestavby	a	vybavení	
potřebuje.	Dárci	sbírce	přejí,	během	prvních	7	dnů	
přispěli	už	více	než	80	tisíci	korunami.

Text: Ondřej Sabol
Foto: archiv ČCE Boskovice

Budova školy v Sudicích
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Filip Vítek jednal přímo v ukrajinském Lvově 
s tamními politiky o organizaci další pomoci z jižní Moravy

Zleva: Filip Vítek, Lukáš Duben, Albert Fikáček

 Organizátor místních materiálních sbírek Filip Vítek jednal 27. 3. 2022 o organizaci další humanitární pomoci 
přímo v ukrajinském Lvově s tamními politickými představiteli. Ti jsou zodpovědní za další distribuci humanitární 
sbírek z jihomoravských regionů hlouběji na Ukrajinu. Klíčová je dohoda o pravidelné vlakové dopravě pomoci  
a distribuce humanitárních sbírek přímo v místě.

	 Filip	Vítek	během	měsíce	zorgani-
zoval	v	rámci	Blanenska	a	Boskovic-
ka	několik	materiálních	sbírek,	které	
na	Ukrajinu	putovaly	vlaky	díky	ini-
ciativě	 Železnice	 pomáhá	 a	 Gepard	
Express.	Právě	iniciativu	#železnice-
pomáhá	spustil	v	Česku	Albert	Fiká-
ček	 a	 otevřel	 tak	 cestu	 všem	 dalším	
humanitárním	vlakům	z	ČR.	Nyní	se	

společně	vydali	přímo	do	ukrajinské-
ho	Lvova	spolu	s	náměstkem	hejtma-
na	 Jihomoravského	 kraje	 Lukášem	
Dubcem	(PIR).
	 „Jako	 jedna	 z	 mála	 zahraničních		
návštěv	jsme	ve	Lvově	jednali	se	zástup-
ci	 Lvovské	 oblasti,	 kteří	 organizují	
další	 distribuci	 humanitárních	 sbírek		
z	České	republiky.	Právě	díky	navá-

zání	osobního	kontaktu	může	organi-
zace	další	pomoci	výrazně	zefektivnit.	
Od	te	budeme	od	místních	přesně	vě-	
dět,	čeho	se	lidem	ve	válkou	zmítané	
Ukrajině	nedostává.	Sbírky	tak	může-
me	lépe	zacílit	a	podle	potřeb	aktuali-
zovat,“	 řekl	Filip	Vítek,	organizátor	
místních	materiálních	sbírek.
	 Materiální	i	finanční	sbírky	na	po-

moc	Ukrajině	trhají	v	České	republice	
rekordy.	„Naši	lidé	věnují	čas,	nemalé	
peníze	a	materiál.	To	bylo	jasně	vidět		
i	ve	sbírkách	v	Blansku	a	Boskovicích.	
Proto	mě	dojalo,	jak	moc	si	ukrajinští	
představitelé	této	pomoci	váží	a	snaží	
se,	 abychom	věděli,	 že	 s	ní	nakládají	
velmi	 zodpovědně,“	 dodal	 k	 jednání	
Vítek.
	 Se	zástupcem	gubernátora	Lvovské	
oblasti	skupina	také	jednala	o	možnos-
ti	pravidelné	vlakové	dopravy	materiál-
ní	 pomoci	 a	 fungování	 evakuačních	
vlaků,	 které	 se	 v	 uplynulých	 týdnech	
ukázaly	 velmi	 funkční.	 Vlaky	 totiž	
slouží	zároveň	pro	dovoz	humanitární	
pomoci.	Při	cestě	zpět	evakuuje	váleč-
né	uprchlíky,	kteří	utíkají	do	bezpečí.
	 Ve	hře	je	i	návštěva	lvovské	delega-
ce	v	Jihomoravském	kraji,	která	by	se	
měla	uskutečnit	během	následujících	
týdnů.	 „Naši	 ukrajinští	 partneři	 si	
uvědomují,	že	veřejnost,	humanitární	
organizace	i	politici	by	měli	mít	mož-
nost	se	setkat	s	 těmi,	kteří	 jsou	zod-	
povědní	 za	 další	 distribuci	 pomoci.	
Myslím,	že	to	prospěje	vzájemné	dů-
věře,“	uzavřel	Vítek.		

Text: Linda Hrubešová
Foto: archiv Filipa VítkaVykládání pomoci – Ukrajina, město Mostyska
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LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz
Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

 SVÁŘEČ CO2 / OBSLUHA SVAŘ. ROBOTŮ
 SOUSTRUŽNÍK CNC, SEŘIZOVAČ
 DÍLENSKÝ KONTROLOR SVAŘOVNY
 FRÉZAŘ PORTÁLOVÉ 5-OSÉ FRÉZKY
 LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 22. 4. E CONVERSO (jazz)
 4. 5. KRASAVCI NA CHMELU (komedie)
 13. 5. VESELÁ TROJKA (koncert)
 30. 7. FESTIVAL 3+1
  (Redl, Prago Union, 
  Divá Bára aj.) 2022

 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
1990 KčPouz

e

KOMPLETNÍ
SLUNEČNÍ BRÝLE
S VAŠIMI DIOPTRIEMI

NEUVĚŘITELNÉ

Doctor-optic-95x62-Blansko_Letovice-1990-02-22.indd   1 11.02.2022   8:28
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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková
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Vyšetří znaménka. V pondělí 9. května bez objednání

Vyšetření znamének pomocí digitálního dermatoskopu na kožním oddělení 
Nemocnice Blansko

 Po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií se Nemocnice 
Blansko opět vrací k pořádání tzv. preventivních dnů. U příležitosti  
Evropského dne melanomu si tak v pondělí 9. května 2022, v době od 
7.30 do 14 hodin, mohou zájemci bezplatně a bez nutnosti objednání 
nechat vyšetřit svoje znaménka zkušeným dermatologem.

denní	 preventivní	 akci	 vyšetřili	 cel-
kem	160	zájemců.	Třinácti	pacientům	
bylo	 doporučeno	 pravidelné	 sledo-	
vání	ambulancí	pro	syndrom	dysplas-
tických	névů,	dvaadvaceti	pacientům	
s	 rizikovým	névem	bylo	doporučeno	
jeho	 odstranění	 s	 histologickým	 vy-
šetřením.	 Tři	 nálezy	 byly	 klinicky	
velmi	rizikové,	ale	naštěstí	se	malig-	
ní	 melanom	 mezi	 nimi	 nepotvrdil,“	
informovala	dermatoložka.	
	 Maligní	melanom	 je	 jedním	z	nej-

zhoubnějších	nádorů;	na	toto	onemoc-
nění	 v	 Česku	 ročně	 zemře	 350–400	
nemocných.	Jako	u	mnoha	dalších	ne-
mocí	 je	 i	 v	 tomto	 případě	 efektivní	
ochranou	 zejména	 prevence,	 kterou	
zajistí	 pravidelné	 kontroly	 u	 kožního	
specialisty.	 Včasný	 záchyt	 může	 člo-
věku	zachránit	život.	
	 Kromě	 preventivních	 prohlídek	 je	
důležité	 i	 samovyšetřování	 pacien-	
tů.	 Pokud	 nějaké	 znaménko	 začne	
rychle	 měnit	 tvar,	 je	 neohraničené,	
má	 nestejnoměrnou	 barvu,	 vypadá	
jako	nepravidelná	hnědočerná	kaňka,	
je	třeba	co	nejdřív	vyhledat	lékaře.	
	 Podobné	preventivní	akce	v	blanen-
ské	nemocnici	mají	několikaletou	tra-
dici,	k	níž	se	vedení	tohoto	zdravotnic-
kého	 zařízení	 hodlá	 vrátit.	 „Kromě	
Evropského	 dne	 melanomu	 bychom	
letos	 rádi	 uspořádali	 také	 například	
akce	Boj	za	zdravá	prsa,	Boj	za	zdra-
vou	prostatu	nebo	Čas	je	mozek,“	na-
stínila	ředitelka	nemocnice	Vladimíra	
Danihelková.	

Text: Marie Kalová
Foto: archiv Nemocnice Blansko

	 Pomocí	 manuálního	 dermatoskopu	
budou	na	kožním	oddělení	ve	4.	podla-
ží	 lůžkové	 části	 Nemocnice	 Blansko	
vyšetřovat	 lékařky	 MUDr.	 Petra	 Vi-
dourková	a	MUDr.	Tamara	Jurajdová.	
„Pokud	 zachytíme	 podezřelý	 útvar,	
objednáme	pacienta	k	potřebnému	zá-
kroku	k	nám	na	kožní	nebo	předáme	
do	 další	 péče	 chirurgům.	 Rizikovým	
pacientům	doporučíme,	aby	vyšetření	
absolvovali	pravidelně	v	určitém	inter-
valu,	případně,	aby	se	objednali	k	vy-
šetření	 digitálním	 dermatoskopem,“	
popsala	vedoucí	lékařka	Petra	Vidour-
ková.	
	 Pacienti	se	mohou	objednat	také	na	
kterýkoli	jiný	termín	prostřednictvím	
recepce	kožního	oddělení	na	tel.	čísle	
516	838	365.	„Při	kontrole	se	zaměřu-
jeme	i	na	další	kožní	nádory	–	basa-
liomy,	 spinaliomy,	 či	na	ostatní	 rizi-
kové	útvary,“	zmínila	Vidourková.	
	 Ke	zlepšení	diagnostiky	znamének	
je	možné	využít	vyšetření	digitálním	
dermatoskopem.	Ten	upřesní	 aktuál-
ní	diagnostiku	a	obraz	s	provedenou	
analýzou	znamének	se	uloží	pro	další	

srovnání	 v	 čase.	 Toto	 vyšetření	 je	
zpoplatněné,	 ale	 většina	 zdravotních	
pojišoven	 na	 něho	 přispívá	 v	 rámci	
preventivních	 programů.	 Je	 bezbo-
lestné,	nezátěžové	a	 je	možné	s	 jeho	
pomocí	vyšetřit	děti	i	těhotné.	
	 „V	 roce	2019	 jsme	při	 této	 jedno-
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PRODÁM
 Prodám botičky 1-3 roky. 8 párů, levně, 
tel.: 731 646 743.
 Prodám 4ks letní pneu s disky na Punto, 
155 /70/R13. Cena 1500 Kč, tel.: 607 704 757.
 Prodám jednoduchý amatérský soustruh 
na dřevo s elektromotorem. Cena dohodou, 
tel.: 722 965 137.
 Prodám 4 ks letní pneumatiky Goodyer 
EfficientGrip 205/60R1692 HRE. Nové. Cena 
1000 Kč za kus. Tel.: 728 155 898.
 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, větši-
nou Tesla. Cena dohodou, tel.: 722 965 137.
 Prodám dámské městské elektrokolo zn. 
LECTRON, málo používané, důvod – věk. Cena 
dohodou, Blansko. Tel.: 608 125 779.
 Prodám retroakvário. Je to zasklený nere-
zový rám o rozměrech 80x35x40 (dxšxv). Vy-
padá moc hezky. Možno k tomu přidat filtraci, 
světlo a jiné. Cena 390 Kč, tel.: 605 076 400.
 Prodám zcela nové letní pneumatiky CON-
TINENTAL, R 19, 235/50. Tel.: 737 957 822.

KOUPÍM
 Koupím stavební pozemek v okrese Blansko. 
Finance zajištěny, bez RK. Nabídky prosím na 
e-mail: stavebnipozemekokresblansko@seznam.cz
 Koupím mince, bankovky a staré pohledni-
ce. Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím zánovní vstupní venkovní dveře 
devadesátky nebo větší, dřevo, plast, proskle-
né se zárubní, levně. Tel: 607 846 060.
 Koupím Jawa 350 (KÝVAČKA, PANELKA)  
v jakémkoli stavu. Vhodný k renovaci, popřípa-
dě díly na tento motocykl. Tel.: 722 491 746.
 Koupím použité střešní tašky pálené, rež-
né, typ „Brněnka“. Tel.: 728 704 229.
 Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, 
ČZ či Pav. Tel.: 723 971 027.

 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

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. 
 Kdo by mohl doučovat dceru studující gym-
názium matematiku, fyziku či chemii? Boskovi-
ce, tel.: 776 253 113.
 Kdo by mohl doučovat dceru studující gym-
názium angličtinu nebo španělštinu? Boskovice, 
tel.: 776 253 113.
 Hledám dlouhodobější pronájem zahrádky  
s chatkou, za celkovou údržbu a třeba i za nějaký 
menší poplatek. Budeme se spolehlivě a vzorně 
starat a udržovat zahradu i chatku. Jenom Bos-
kovice a nejbližší okolí. Tel.: 604 834 339.

NABÍZÍM
 Pronajmeme pohostinství v Kotvrdovi-
cích. Tel.: 734 227 844. 
 Určím geopatogenní zóny a paranormální 
jevy. Najdu a odstraním bez stěhování nábyt-
ku. Tel.: 776 106 964.
 Nabízím sbírku 260 kusů – propisovací 
tužky s logem. Tel.: 776 106 964.
 Vyměním byt 3+1 po rekonstrukci za 2+1, 
2+kk v Boskovicích. Tel.: 723 479 127.

DARUJI 
 Daruji kuchyňskou linku retro. Dvířka po-
tažená jutou, lemovaná dřevěnými hnědými 
lištami. Konec dubna nebo začátkem května. 
Tel.: 602 543 044.

SEZNÁMENÍ
 Hledám hodného muže okolo 60-ti roků, 
nekuřáka. Výlety, káva, můžeme žít společný 
podzim života… Tel.: 721 123 334. 

 Hledám muže k vážnému seznámení, oko-
lo 70-ti let, nad 175 cm. Pro trvalý vztah s dob-
rým srdcem inteligentního nealkoholika, který 
je také sám. Mám 69/172/88. Jen vážný vztah, 
ozvi se mi. Tel.: 728 688 316. 
 Hledám ženu 40-60let, jsem 54 let/180 cm, 
mám rád sport a přírodu. Jsem Pavel z Křetína. 
Zn.: Vážný vztah, tel.: 736 455 621. 

VZPOMÍNKA

Dne	18.	března	2022	uplynulo	deset	roků,	
kdy	nás	navždy	opustil

pan	MIROSLAV LEPKA.

Stále	vzpomíná	rodina

VZPOMÍNKA
V	našich	srdcích	zůstáváš…

Dne	8.	dubna	2022	vzpomeneme		
nedožité	88.	narozeniny	

Pana	FRANTIŠKA SOBOTKY	z	Blanska.

S	láskou	vzpomínají	manželka	a	dcery	s	rodinami

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

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

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

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

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

BUSINESS a VZDĚLÁVÁNÍ
www.lotusworld.cz info@lotusworld.cz

LOTUS
world

www.lotusworld.cz info@lotusworld.cz

LOTUS
world

www.lotusworld.cz info@lotusworld.cz

LOTUS
world
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne	10.	dubna	2022	oslaví	své	životní	jubileum	

pan	JAROSLAV RYCHNOVSKÝ	z	Blanska.

Je	tomu	již	90	let,	co	našeho	dědy	těší	tenhle	svět.		
Někdy	těší,	jindy	zkouší,	však	síla	a	energie	ho	neopouští.	

A	my	ti	přejeme,	dědečku,	a	spolu	oslavíme	i	tu	stovečku.	
Krásné	narozeniny	Ti	přejí	Romča,	Jirka,	

Eliška,	Anička	a	Jindřiška.

VZPOMÍNKA

Dne	17.	dubna	2022	vzpomeneme	nedožitých	85	roků	

pana	LADISLAVA NOVÁČKA z	Blanska,	
bývalého	zaměstnance	Jednoty	Boskovice.

Vzpomíná	manželka	a	děti	s	rodinami.

P SÍ  Ú T UL EK  MĚ S TA  BL A N SK A 	 Od	 23.	 3.	 2022	 máme	 v	 útulku	 pejska	 RTW	 jménem	 Bobeš,	 jeho	
majitelka	ho	dostala	od	těžce	nemocného	příbuzného,	ale	i	přes	veške-
rou	 svoji	 snahu	ho	nezvládá.	Bobeš	 je	 téměř	4	 roky	 starý	pes,	který	
není	 zvyklý	 na	 cizí	 psy	 a	 lidi,	 pokud	 se	 mu	 cokoliv	 nelíbí	 tak	 vrčí,		
zatím	 ho	 určitě	 nedoporučuji	 k	 dalším	 psům	 a	 domácím	 zvířatům.		
Majitel,	který	by	o	něj	měl	zájem,	musí	mít	se	psy	zkušenosti	a	dochá-
zet	za	ním	do	útulku,	aby	si	na	něj	zvyknul.	
Více informací: vedoucí provozu psího útulku Jarmila Jurová, 
tel.: 737 911 605.

Foto: Jarmila Jurová

BOBEŠ
(4 roky)

RTW
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CYRANO Z BERGERACU 
	 Cyrano	-	ten	fanfarón	s	velkým	no-
sem,	který	si	dovede	dělat	legraci	ze	
svého	vzhledu.	Ten,	co	místo	honos-
ného	šatu	v	„nitru	svém	nosí	své	ele-
gance	květ“,	ten,	co	tak	skvěle	před-
staví	hraběti	de	Guiche	svůj	pluk:	„To	
gaskoňští	 kadeti	 jsou,	 Castel-Jaloux		
jich	kapitán,	bez	studu	hrají,	rvou	se,	
lžou,	to	gaskoňští	kadeti	jsou,	z	nich	
každý	svého	erbu	pán	a	nemůže	být	
šelmou	zván,	to	gaskoňští	kadeti	jsou,	
Castel	-	Jaloux	jich	kapitán“.	To	nád-
herné	 dobrodružství	 snílka	 Cyrana,	
krásné	Roxany	a	jejího	milého	Kris-
tiana	 je	opět	 zpátky	na	 jevišti	Měst-
ského	divadla	Brno.	Proč	opět?		Cyra-
no	v	postavě	 Igora	Ondříčka	 stál	 na	
těchto	prknech	před	pětadvaceti	 lety		
a	tehdy	mu	bylo	krásných	25	let.	Te	
je	mu	jednou	tolik	a	je	to	tak	trochu	
dárek	 k	 jeho	 narozeninám.	 Viděla	
jsem	tu	inscenaci	v	roce	1997,	Roxanu	
hrála	Alena	Antalová,	Kristiána	Petr	
Gazdík,	 kadety	 Roman	 Vojtek,	 Jiří	
Dvořák.	Všichni	byli	mladí	a	ve	svých	
gestech	takoví	rozevlátí.	Dnes	se	Igor	
Ondříček	taky	rozohní,	když	je	třeba,	
vyskočí	i	na	židli	a	šermuje	jako	mla-
dík,	ale	jeho	monology	jsou	procítěné,	
prožité	až	na	dno	srdce	a	místo	gest	

použije	 často	 jen	 ten	 svůj	 zvláštní	
milý	úsměv.	V	těch	chvílích	je	to	kon-
cert	 jen	 pro	 jednoho	 herce,	 jen	 pro	
Igora	Ondříčka.
	 Něco	málo	z	historie	hry.	Postava		
s	velkým	nosem	se	objevila	na	jeviš-	
ti	poprvé	o	Vánocích	1897	v	Paříži.		
Úspěch	 byl	 na	 dvě	 hodiny	 ovací	 po	
jejím	skončení	a	ještě	o	přestávce	vy-
znamenal	ministerský	předseda	Jules	
Mélina	 autora	 Edmonda	 Rostanda		
Řádem	čestné	legie.	Co	tak	zapůsobi-

lo	 na	 obecenstvo	 a	 otevřelo	 cestu	
Cyranovi	na	evropská	jeviště?	V	té	
době	začínal	v	umění	převládat	na-
turalismus	 a	 ibsenismus.	 Vytrácelo	
se	hrdinství,	rytířskost,	duchaplnost	
a	šarm,	služba	lásce	a	kráse.	To	vše	
hra	 přináší	 a	 navíc	 kouzlo	 poezie	
(dílo	 je	psáno	v	alexandrínu)	a	pro	
Francouze	 efektní	 děj.	 Devětadva-
cetiletý	autor	Edmond	Rostand	byl	
úspěchem	 hry	 naprosto	 zaskočen		
a	 na	 dlouho	 se	 stáhl	 do	 ústraní.		
Napsal	pak	už	 jen	dvě	hry	„Orlík“		
a	 „Kokrháč“,	 bez	 většího	 úspěchu.	
Do	 češtiny	 přeložil	 Cyrana	 Jaro-	
slav	 Vrchlický	 hned	 příští	 rok	 po	
premiéře	a	v	roce	1899	se	hrál	v	Ná-
rodním	 divadle	 s	 Jakubem	 Seifer-
tem	v	hlavní	roli.	Postupně	se	v	této	
roli	vystřídali	Eduard	Vojan,	Zde-
něk	 Štěpánek,	 Karel	 Höger,	 Ja-	
romír	Hanzlík,	Viktor	Preiss,	Ru-
dolf	 Deyl,	 Otomar	 Krejča	 a	 další.		
V	 Brně	 je	 dnešní	 Cyrano	 v	 Měst-
ském	divadle	celkem	třináctým	Cy-
ranem	 od	 dob	 Rakouska-Uherska,	
kdy	 se	 hrál	 v	 divadle	 Na	 Veveří		
a	dalších	brněnských	scénách.
	 Velkou	 výhodou	 této	 role	 je	 její	

možné	velké	věkové	rozpětí.	Cyrana	
může	hrát	herec	mladý,	věkově	zra-
lý	 až	 po	 téměř	 důchodový	 kolem	
šedesátky.	Autor	věk	hrdiny	neudal,	
čehož	využily	mnohé	divadelní	spo-
lečnosti.	Když	se	mě	vnučka	cestou	
do	 divadla	 ptala,	 o	 čem	 to	 je,	 tak	
jsem	 si	 vzpomněla	 jen	 na	 výmluv-
ného,	 břitkého	 gaskoňského	 muš-	
ketýra,	 poznamenaného	 ve	 svém	
vzhledu	velkým	nosem,	který	tajně	
a	 beznadějně	 miluje	 sestřenku	
Roxanu	a	vyzná	se	jí,	až	když	umí-
rá.	 Nevím	 proč,	 ale	 pamatovala	
jsem	 si	 jednu	 větu	 „neštěstí	 není	
prohrát,	 ale	 vysloužit	 si	 pohrdání“.	
Cyrano	 umírá	 s	 pocitem,	 že	 Bohu	
odevzdává	„štít	svůj	čistý“.	Jaroslav	
Vrchlický	přeložil	hru	kouzelně,	ale	
v	duchu	své	doby	a	češtiny.	Úpravu	
provedl	 Stanislav	 Moša	 a	 Jaromír	
Vavroš.	Stanislav	Moša	hru	také	re-
žíruje,	 autorem	 scény	 je	 Emil	 Ko-
nečný,	stejné	 jsou	kostýmy,	 jen	pa-
ruku	má	Igor	Ondříček	novou,	ta	se	
nezachovala.
	 Roxanu	nově	nastudovala	Svetla-
na	Janotová,	Kristiana	Kristian	Pe-
kar,	 dále	 hrají	 Viktor	 Skála,	 Stano	
Slovák,	 Jiří	 Mach,	 Michal	 Isteník,	
Jan	Mazák	a	další.
	 Vysvětlivka	k	veršování	v	alexan-
drínu.	Alexandrín	je	pro	češtinu	ne-
typický	verš.	Je	jambický,	takže	má	
přízvuk	 jinde,	než	 jak	 je	pro	češti-	
nu	přirozené,	 je	dlouhý,	 rýmovaný,	
uprostřed	s	předělem.	Zkuste	si	pře-
číst	znovu	„gaskoňské	kadety“.
	 S	vědomím	pana	ředitele	Stanisla-
va	Moši	bych	chtěla	poděkovat	všem,	
kteří	po	dva	roky	covidových	omeze-
ní	zachovali	přízeň	Městskému	diva-
dlu	Brno	a	do	divadla	chodili.	
	 Věříme,	 že	 s	 novou	 sezonou	 už	
bude	líp.	

Pro Listy regionů Naa Parmová
Foto: archiv MdB
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Nástup dle dohody.

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

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

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

 MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

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

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ Bph 
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

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

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

DĚLNÍK V OBROBNĚ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

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

DĚLNÍK – ÚDRŽBÁŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 3 roky – opravy a údržba strojů a zařízení, především  
 rozvodů tlakového vzduchu, vody a odpadových potrubí

SOFTWAROVÝ INŽENÝR
– Vzdělání SŠ/VŠ (nejlépe elektro)
– Zkušenosti v oblasti vestavěného Linuxu a programování v C++
– Znalost NJ na komunikativní úrovni
– Znalost kancelářských programů Word, Excel
– Znalost programování souvisejícího s hardwarem
– Zkušenosti s UML, Rhapsody
– Zkušenosti s jiným programovacím jazykem, např. Java, Python
– Řidičský průkaz skupina B
Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem
Nabízíme: – Náborový příspěvek až 20 000,– Kč v hlavní výrobě.
  – Zaměstnanecké výhody:
    týden dovolené navíc
    závodní stravování
    příspěvek na penzijní připojištění
    mimořádné odměny
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání

JOSEF LEBIŠ
– tenisový halový mistr ČR ve čtyřhře
	 Čtrnáctiletý	rodák	z	Letovic	Josef	
Lebiš	získal	první	místo	ve	čtyřhře		
v	 kategorii	 starších	 žáků	 na	 halo-	
vém	mistrovství	ČR,	které	se	konalo	
od	5.	3.	do	8.	3.	2022	v	Prostějově.
	 Josef	 Lebiš	 bydlí	 v	 Letovicích.		
K	 tenisu	 ho	 přivedla	 starší	 sestra		
Veronika,	která	nyní	studuje	a	hraje	
tenis	 v	 USA	 na	 UTEP	 (University		
of	Texas	at	El	Paso).	Josef	se	věnuje	
tenisu	 od	 svých	 3	 let.	 Jeho	 první	
úspěchy	byly	zaznamenány	už	v	mi-
nitenise,	 kdy	 hrál	 za	 TK	 Agrofert	
Prostějov	a	vyhrál	v	roce	2015	mist-
rovství	 ČR	 ve	 družstvech.	 Poté	 na	
sobě	začal	více	pracovat	a	trénovat.	
Doma	má	od	té	doby	velkou	sbírku	
pohárů	 a	 medailí.	 Je	 vítězem	 ně-	
kolika	 turnajů	a	krajských	přeborů.	
Letošní	 halové	 vítězství	 z	 Mistrov-
ství	 republiky	 je	 zatím	 nejcennější.	
V	 českém	 tenisovém	 žebříčku	 pro	
rok	2021/2022	ročníku	2008	je	nyní	
na	9.	místě.
	 V	současné	době	je	Josefův	trenér	
v	 Letovicích	 Lukáš	 Gorecký.	 Kro-	
mě	individuálních	 tréninků	v	Leto-
vicích	trénuje	také	v	Prostějově.	Stu-
duje	 na	 gymnáziu	 v	 Boskovicích.		
Ve	volném	čase	si	rád	zahraje	fotbal	
a	další	kolektivní	sporty.	
	 Titul	 mistra	 ČR	 získal	 společně		

s	Janem	Rašticou	z	Prostějova.	Nej-
dříve	 porazili	 dvojici	 Dominik	
Vágner	 (TC	Dvůr	Králové)	 a	Pavel	
Oliver	 Dufek	 (TK	 Agrofert	 Pros-	
tějov)	 6:0	 6:1,	 poté	 Daniela	 Rata	
(TENIS	Klánovice)	a	Daniela	Vaň-
ka	(I.	ČLTK	Praha)	6:2	6:3,	v	semi-
finále	 si	 poradili	 s	 Tomášem	 Krej-
čím	 (Tenis	 Dobříš)	 a	 Matějem	
Fejkou	 (TK	 Slavia	 Plzeň)	 6:0	 6:4,		
a	ve	finále	porazili	Jana	Psotu	(TK	
Slavia	 Plzeň)	 a	 Aleše	 Kotrce	 (TK	
Sparta	Praha)	6:2	6:2.
	 Josefa	čeká	ještě	tuto	zimní	sezó-
nu	 turnaj	kategorie	A	starších	žáků		
v	Havířově.	V	létě	pak	MČR,	které	
se	bude	konat	26.	7. – 31.	7.	2022	ve	
Valašském	Meziříčí.		Další	jsou	poté	
turnaje	mezinárodní	a	dorostenecké.	
Na	podzim	končí	v	kategorii	starších	
žáků	 a	 přechází	 do	 dorostu,	 kde	 je	
daleko	 větší	 a	 silnější	 konkurence.	
Ale	 i	 tak	 by	 se	 rád	 brzy	 dostal	 na	
přední	příčky	v	žebříčku	ČTS.
	 Za	podporu	by	rád	poděkoval	tre-
nérům,	panu	Miloši	Hlaváčkovi	star-
šímu,	 který	 Josefovi	 vyplétá	 rakety,	
rodičům,	sestrám	Veronice	a	Maruš-
ce,	spolužákům,	kamarádům	a	tenis-
tům	z	oddílu	Sokol	Letovice.

Text: Markéta Lebišová
Foto: Bronislav Lebiš

Vlevo Jan Raštica a Josef Lebiš
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AKCE STÁČENÉ VÍNO

AKCE LAHVOVÉ VÍNO: 

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Po – Pá: 10 - 20 PRODEJNÍ
DOBA

So: 10 - 18 
Ne: 10 - 16 

T. G. MASARYKA N. 9

Veltlínské zelené 60,-

Rulandské modré 60,-

NOVÁ
PRODEJNA od 19.4.2022

MASARYKOVO N. 11 BÝVALÁ KB

Pálava (pozdní sběr) 269,-

Cabernet Sauvignon 59,-

Veltlínské zelené 59,-

Obora a její nejstarší známí obyvatelé neboli 

O historii příjmení v Oboře

Výřez z indikační skici pro Oboru 1826

	 To	 byl	 název	 zajímavé	 besedy,	
která	se	uskutečnila	22.	března	2022	
v	Obecní	knihovně	v	Oboře.
	 Besedu	si	připravila	PhDr.	Bože-
na	 Kovářová,	 ředitelka	 Státního	
okresního	 archivu	 v	 Blansku.	 Po-
zemkové	 knihy	 boskovického	 pan-
ství,	které	jsou	dnes	uloženy	v	Mo-
ravském	 zemském	 archivu	 v	 Brně,	
patří	 k	 nejstarším	 dochovaným	 na	
Moravě.	Jsou	základním	pramenem	
pro	studium	dějin	poddanského	oby-
vatelstva,	 hospodářských	 a	 sociál-
ních	 poměrů,	 mají	 genealogický,	
onomastický	a	etnologický	význam.	
Na	dvou	příkladech	konkrétních	(a	v	
současné	době	stále	obývaných!)	čí-
sel	 popisných	 neboli	 gruntů,	 jak	 je	

psáno	v	análech,	nám	paní	doktorka	
představila	skutečnost,	a	to,	že	zná-
me	 od	 konce	 16.	 století	 majitele		
jednotlivých	 usedlostí	 a	 jejich	 vzá-
jemné	příbuzenské	a	majetkoprávní	
vztahy.	Zajímavostí	bylo,	že	mnohdy	
se	 jméno	 jednoho	 člověka	 objevuje		
v	 různých	obměnách,	a	 jak	bylo	na	
besedě	 řečeno,	 je	 to	 někdy	 pořád-	
ná	„dřina“	v	dohledávání	a	určová-	
ní,	kdo	je	kdo…	Například	v	č.	p.	20	
jsme	 se	 dozvěděli,	 že	 v	 roce	 1599	
kupuje	grunt	Vítek	Rychtářů.	A	zde	
jsme	 mohli	 „v	 přímém	 přenosu“		
sledovat	 vznik	 pozdějšího	 příjmení	
Vitouch.	Od	roku	1599	do	roku	1603	
splácí	 pohledávky	 váznoucí	 na	
gruntě	Vítek,	který	je	od	roku	1606	

uváděn	jako	Vitouch.	Toto	příjmení	
známe	(nejen	v	Oboře)	dodnes…	Po-
vinné	používání	příjmení	v	českých	
zemích	zavedl	císař	Josef	II.	paten-
tem	 z	 1.	 listopadu	 1786.	 Číslování	
domů	bylo	uzákoněno	v	době	vlády	
Marie	Terezie	v	únoru	1770.		
	 Měli	jsme	možnost	nahlédnout	do	
Lánového	rejstříku,	což	je	nejstar-	
ší	 moravský	 katastr	 z	 2.	 poloviny		
17.	století.	Zde	se	uváděly	údaje,	ko-
lik	 pozemků	 a	 jakých	 patří	 k	 jed-	
notlivým	 gruntům	 a	 jména	 tehdej-
ších	 majitelů.	 Nakoukli	 jsme	 na	
nejstarší	 zápisy	 v	 matrikách	 pro	
Oboru,	 které	 vedl	 Farní	 úřad		
v	Doubravici	nad	Svitavou.	Zde	jed-
ním	 z	 nejstarších	 dětí	 narozených		
v	 Oboře	 byla	 11.	 12.	 1649	 Rozina,	
dcera	rodičů	Jana	a	Anny	Vitoucho-
vých	a	první	zapsaný	pohřeb	je	dne	
1.	 dubna	 1677,	 kdy	 byla	 pohřbena	
dle	zápisu	v	matrice	„stará	Kohout-
ková	z	Obory“.	
	 Celá	beseda	byla	velmi	zajímavá.	
Knihovna	byla	plná	„Oboráků“,	kte-
ří	se	chtěli	dozvědět	něco	z	historie	
své	obce.	S	využitím	dnešních	tech-
nologií	 je	 možné	 spoustu	 zajíma-
vých	 informací	 najít	 na	 internetu		
na	stránkách	Moravského	zemského	
archivu	v	Brně.
	 A	jak	jsem	viděla,	domnívám	se,	
že	někteří	z	Obory	budou	pátrat	po	
svých	předcích	dál.

Text: Renata Kuncová Polická

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

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

• PRODEJ ZA MAXIMÁLNÍ CENU

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

• SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

Monika Lukášová
ředitelka projektu

Petr Makovský
výkonný ředitel Reality.iDNES.cz
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Reality Hynštová
1. místo v okrese Blansko

R E A L I T K A  R O K U

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