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Vychází v nákladu
18 400 ks
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Vážení a milí čtenáři, 

Právě držíte v rukou poslední výtisk Listů regionů 
v letošním roce. Dovolte, abych vám, 
spolupracovníkům, obchodním partnerům, 
inzerentům a v neposlední řadě všem distributorům poděkovala za přízeň,
vám, čtenářům za podporu a pozitivní odezvu, kterou od vás dostávám. 
Velice si vážím vaší důvěry a dlouhodobých vztahů a dělám vše proto,
abyste v nadcházejícím roce i nadále dostávali do svých schránek 
již 12. ročník vašich/mých novin.

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, optimismu 
a úspěchů v roce 2023 přeje

Renata Kuncová Polická – vydavatelka

Blansko, Boskovice, Letovice
Lety vrtulníkem Bell 206B

Cena od 1 010 Kč

www.ffd.cz/blansko   www.ffd.cz/boskovice   
www.ffd.cz/letovice

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873

ˇ ˇ
ˇ ´ ˚

l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–SO  8–17, NE 10–17 Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

HLEDÁME poctivé distributory na roznos Listů regionů 
jednou měsíčně do poštovních schránek v části Blanska, v části Boskovic a v části Letovic.  

Více informací na tel.: 606 931 795 nebo e-mail: listyregionu@seznam.cz

Váš region – Vaše noviny

pf 2023
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2023.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

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

POUR FÉLICITER 2023

Požehnaný vánoční čas nám všem
POZVÁNÍ, PRO VÁS OSOBNĚ, NA DOBU ADVENTU, 
VÁNOC L.P. 2022 A NOVÉHO ROKU L.P. 2023
	 Srdečně	Vás	osobně	všechny	bez	rozdílu,	věřící	(kteréhokoliv	vyznání),	hle-
dající	i	nevěřící	zveme	na	sváteční	VÁNOČNÍ	setkání	ve	společenství	Církve	
československé	husitské.

VÁNOČNÍ ČAS V DŘEVĚNÉM KOSTELE, 
UL. RODKOVSKÉHO 7 V BLANSKU:
V SOBOTU 24. 12. ve 22:00 hodin
V	KOSTELE	JE	TRADIČNÍ		„PŮLNOČNÍ“	–	VIGILIE	NAROZENÍ	PÁNĚ.

V NEDĚLI 25. 12. HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 
v 9:00 hodin a také 17:30 hodin Slavnost	Narození	Páně.

V PONDĚLÍ 26. 12. v 9:00 hodin	svátek	mučedníka	Štěpána.

V PÁTEK 30. 12. v 17:30 hodin svátek	Rodiny	Páně.

V SOBOTU 31. 12. v 17:30 hodin	poděkování	za	rok	2022.	
Vzpomínka	na	zemřelé	v	letošním	roce	L.P	2022.	

V NEDĚLI 1. 1. 2023 v 9:00 hodin		Slavnost		Nového	roku	Jména	Ježíš.	
Bude	udíleno	osobní	požehnání	do	Nového	roku.	

V PÁTEK  6. 1. 2023 v 17:30 hodin Slavnost	Zjevení	Páně,	lidově	Tří	králů.	
Rozdávání	křídy.

V NEDĚLI 8. 1. 2023 v 9:00 hodin	Slavnost	křtu	Páně	v	Jordánu.	
Končí	doba	vánoční,	loučíme	se	s	vánoční	výzdobou	a	betlémem.	
Těším	se	na	vás.	Martin	Kopecký,	farář.

PROHLÍDKA KOSTELNÍHO BETLÉMU A VÁNOČNÍ VÝZDOBY 
DŘEVĚNÉHO KOSTELA V BLANSKU
KAŽDÝ DEN OD 24. 12. 2022 DO 10. 1. 2023 JE MOŽNOST PROHLÉD-
NOUT SI A ZASTAVIT SE U NÁS. V DOBĚ OD 8:00 DO 18:00 HODIN.

PŮLNOČNÍ VENKU, POD ŠIRÝM NEBEM  V RUDICI
V	 RUDICI	 SE	 JIŽ	 OD	 ROKU	 2003	 KONÁ	 PŮLNOČNÍ	 BOHOSLUŽBA	
VENKU,	POD	ŠIRÝM	NEBEM.	V	LETOŠNÍM	ROCE,	KDY	BUDOU	PRO	
KOSTELY	PANOVAT	MNOHÁ	OMEZENÍ,	TAK	VÁS	ZVEME	V	SOBOTU		
24.	12.	VE	23:30	HODIN	DO	RUDICE.	DOPROVÁZÍ	DECHOVÁ	HUDBA	
OLŠOVĚNKA	Z	JEDOVNIC.

PŮLNOČNÍ	SE	KONÁ	U	VÁNOČNÍHO	STROMU,	VE	STŘEDU	OBCE!
JINAK	JSOU	PRAVIDELNÉ	BOHOSLUŽBY	KAŽDOU	SOBOTU	
VE	14:00	HODIN	V	KAPLI	SV.	BARBORY	V	RUDICI.

BOSKOVICE
Bohoslužby v Boskovicích se konají každou neděli Evangelickém kostele  
v 7:45 hodin.
Vánoční slavnost bude na Hod Boží Vánoční  25. 12. v 7:45 hodin.

BRŤOV
Bohoslužby na Brově se konají každou neděli v místní kapli v 11:00 hodin.
Půlnoční bude na Štědrý den 24. 12. ve 20:45 hodin. 
Hod Boží Vánoční 25. 12. v 11:00 hodin, 
Nový rok 1. 1. 2023 v 11:00 hodin.

Dřevěný kostel v Blansku

LYSICE
Bohoslužby v Lysicích se konají  
v zasedací síni úřadu městyse.

Vánoční slavnost bude na Hod Boží 
Vánoční 25. 12. v 16:00 hodin a na 
svátek mučedníka Štěpána 26. 12.  
v 10:30 hodin.

KŘTINY
Bohoslužby ve Křtinách se konají  
v zasedací síni úřadu městyse.

Vánoční slavnost bude na svátek  
mučedníka Štěpána 26. 12.  
ve 14:30 hodin.

ČERNÁ HORA
Bohoslužby v Černé Hoře se konají 
v kapli sv. Rodiny na kopci Paseka.

Vánoční slavnost bude na Silvestra 
31. 12. ve 14:00 hodin.

ADVENTNÍ KONCERTY V DŘEVĚNÉM KOSTELE 
V BLANSKU – HUSOVĚ SBORU CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 2022

V neděli 27. 11. v 17:30 hodin – první adventní koncert 
–	skupina	Gavaband,	Honza	Gavanda	a	spol.

V pátek 2. 12. v 17:30 hodin– druhý adventní koncert 
–	Pěvecký	klub	U3V	Masarykovy	univerzity

V neděli 4. 12. v 17:30 hodin– třetí adventní koncert	–	Irena	Bezdíč-
ková	–	housle,	MUDr.	Jan	Hrbáček	–	zpěv,	doc.	Mgr.	Jan	Král	–	klavír

V pátek 9. 12. v 17:30 hodin – čtvrtý adventní koncert	–	Pěvecký	sbor	
Perličky	–	Gymnázium	Blansko	

V neděli 11. 12. v 17:30 hodin – pátý adventní koncert	–	Komorní	
orchestr	města	Blanska

V pátek 16. 12. v 17:30 hodin – šestý adventní koncert	–	soukromé	
ZUŠ	Blansko

V neděli 18. 12. v 17:30 hodin – sedmý adventní koncert	–	cimbálová	
muzika	Majerán	a	sbor	dětí	ZŠ	Sloup

Požehnaný čas vánoční i novoroční upřímně přeje Martin Kopecký, farář   
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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 SUTERÉNNÍ PROSTORY
l celková výměra 170 m2

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

Pf 2023

Letošní Vánoce vám přejeme 
všechny nejlepší dárky v životě 

– dar štěstí, dar zdraví, 
dar lásky a dar míru. 

Jaroslav Zoubek, 
starosta

Miroslava Holasová, 
místostarostka

Zavedená stravovací firma v Letovicích, 

K AL A SOVÁ STR AVOVÁNÍ s. r. o.,
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE TĚCHTO PROFESÍ:

KUCHAŘE A KUCHAŘK Y 
– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

PEK AŘE A PEK AŘK Y 
– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

POMOCNÉ KUCHAŘE A KUCHAŘK Y
Pracovní doba je od 2:00, ale je možno ji uzpůsobit  dle domluvy.

Dále také nabízíme možnost přivýdělku v brzkých ranních hodinách 
– práce přípraváře – lze vykonávat před začátkem běžné ranní pracovní doby.

Zaměstnancům nabízíme dobré finanční ohodnocení, 
práci v Letovicích a poskytujeme  zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu volejte na tel.: 603 540 336, e-mail: kalasovainfo@seznam.cz

40
SLEVA

NA BRÝLOVÁ SKLA  
PRO ŘIDIČE 

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

EyeDrive®

%

 DrOptikMoraviaSro   dr.optik_moravia www.doctoroptic.cz
Akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2022 na vybrané brýlové čočky a nelze kombinovat s jinými slevami.

Wanklovo nám. 1437/4, BLANSKO, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo nám. 158, LETOVICE, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Dr-optic-95x62-Blansko_Letovice-EyeDrive-11-22.indd   1 14.11.2022   13:04PRODEJ KALENDÁŘŮ 
POMŮŽE PSÍMU ÚTULKU
	 Přímo	v	útulku	města	Blanska	 jsou	k	zakoupení	 stolní	a	nástěnné	kalendáře	
„Hasiči	pomáhají	útulkům“.	Tento	projekt	pomáhá	pejskům	najít	nové	domovy		
a	 jsou	v	nich	fotografie	pejsků	z	různých	útulků,	záchranných	stanic	a	hospiců	
napříč	ČR.	Cena	je	190	Kč	za	stolní	kalendář,	nástěnný	stojí	250	Kč.	Kalendáře	
je	možné	po	domluvě	vyzvednout	 i	na	 jiném	výdejním	místě	než	 je	psí	útulek.	
Děkujeme	všem,	kteří	si	kalendáře	kupujete,	polovina	částky	z	prodaných	kalen-
dářů	je	pro	pejsky	v	útulku.
Objednat si je můžete zde: 737 911 605 
Vedoucí provozu psího útulku Jarmila Jurová

Foto: Kateřina Čtvrtníčková

Charita pomáhá lidem bez domova k návratu do běžného života
	 Pomoc	lidem	bez	domova	pro	nás	není	jen	teplá	postel.	V	Charitě	Blansko	
nabízíme	komplexní	podporu	lidem,	kteří	se	dostali	do	složité	životní	situace		
a	přišli	o	střechu	nad	hlavou.	
	 „Přes	den	můžou	muži	i	ženy	přijít	do	Nízkoprahového	denního	centra	Stará	
fabrika,	kde	jim	nabízíme	zázemí,	např.	sprchu,	výměnu	oblečení	za	čisté,	po-
lévku	a	kde	společně	hledáme	řešení	jejich	situace.	V	noci	pak	pro	muže	bez	
domova	máme	každý	den	v	roce	otevřenou	v	Blansku	noclehárnu,“	přibližuje	
vedoucí	Noclehárny	pro	muže	Blansko	Jiří	Papiž.	V	noclehárně	najde	 teplo,	
klidný	spánek,	bezpečí	a	nutnou	hygienu	celkem	15	mužů.
	 Stejně	jako	o	noclehárnu,	i	o	denní	centrum	Stará	fabrika	v	zimních	měsí-
cích	stoupá	zájem.	Cílem	obou	služeb	není	jen	poskytnout	zázemí	lidem	bez	
domova,	ale	vést	je	k	tomu,	aby	se	postupně	navrátili	k	běžnému	životu.
	 „Našim	klientům	například	pomáháme	hledat	zaměstnání,	bydlení,	vyřídit	
sociální	dávky,	doklady,	nabízíme	základní	sociální	poradenství	a	zprostředko-
vání	návazné	pomoci,“	popisuje	Jiří	Papiž	a	říká,	že	má	radost	z	každého	člo-

věka,	kterému	se	podařilo	začít	znovu	pracovat	a	najít	si	bydlení.	„Vzpomínám	
například	na	muže,	který	k	nám	v	loňském	roce	přišel	s	 tím,	že	ztratil	práci		
a	tím	pádem	i	bydlení,	protože	neměl	na	nájem.	Pomohli	jsme	mu	sestavit	živo-
topis,	našel	si	novou	práci	a	postupně	se	přes	bydlení	na	ubytovně	dopracoval		
k	vlastnímu	bytu,“	vypráví	vedoucí	noclehárny.
	 Pokud	teploměr	ukazuje	méně	než	deset	stupňů	pod	nulou	a	přijdou	mrazi-	
vé	noci,	plánujeme	stejně	 jako	v	předchozích	 letech	otevřít	pro	ženy	 i	muže		
i	v	noci	Nízkoprahové	denní	centrum	Stará	fabrika.	Mrazivé	noci	tam	budou	
moci	lidé	bez	domova	přečkat	na	židlích.	„Tuto	službu	zavádíme	v	rámci	Cha-
ritní	záchranné	sítě	pro	všechny	lidi,	kteří	nemají	kam	jít.	Bude	mít	podobná	
pravidla	jak	noclehárna,“	dodává	Jiří	Papiž.	 Text: Vladěna Jarůšková
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RASTISLAV 
slaví 160. výročí vzniku
	 Letošní	jubiljení	rok	spolek	RASTISLAV	Blansko	
zahájil	v	lednu	vystoupením	při	mši	v	Brně	–	Brixiho	
mší	Missa	pastoralis.	Rozjezd	roku	byl	kvůli	covido-
vým	restrikcím	pozvolný	a	vyhlídky	nejasné.	
	 24.	dubna	se	však	sbor	mohl	nadechnout	díky	ne-
tradičnímu	koncertu	v	kostele	sv.	Martina	–	ohlédl	se	
symbolicky	 za	 deseti	 hudebně	 šastnými	 lety	 díky	
kolu	 štěstí,	kterým	byly	vylosovány	části	hudebních	
skvostů	od	Bacha,	Mozarta,	Mendelssohna,	Dvořáka,	
Pucciniho	 a	 dalších.	 V	 květnu	 sbor	 nezapomněl	 na	
dětské	publikum,	kdy	na	nádvoří	blanenského	zámku	
byla	zazpívána	 i	herecky	ztvárněna	Legenda	o	Ras-	
tislavu	z	 řady	„Rastislav	dětem“,	a	zároveň	 tak	byla	
otevřena	výstava	Muzea	Blanenska	věnovaná	Josefu	
Mánesovi.	Na	začátku	června	sbor	hostoval	v	Hradci	
nad	 Moravicí,	 kde	 uvedl	 stejný	 program,	 který	 pak	
zazněl	opět	na	zámeckém	nádvoří	–	krásnou	Mozarto-
vu	Korunovační	mši	doprovázenou	orchestrem	a	só-
listy.	Po	již	tradičním	rodinném	soustředění,	tentokrá-
te	 v	 Jeseníkách,	 a	 krátkých	 prázdninách	 Rastislav	
vystoupil	v	rámci	akce	Zažít	Blansko	jinak.	Nicméně	
již	začátkem	října	musel	stihnout	připravit	jeden	z	vý-
ročních	koncertů	v	Dělnickém	domě	s	částmi	z	Mo-	
zartovy	Velké	mše	c	moll	a	Rejchovým	dílem	Te	Deum	
laudamus.	Na	tomto	koncertě	konečně	mohla	být	pře-
dána	dirigentovi	Jaroslavu	Martináskovi	cena	Bedři-
cha	Smetany,	udělená	Unií	českých	pěveckých	sborů	
za	celoživotní	záslužnou	činnost	v	oblasti	sborového	
zpěvu.	23.	října	zazpíval	sbor	na	koncertě	duchovních	
děl	v	Drnovicích	u	Lysic,	 aby	za	čtrnáct	dní	potom	
vycestoval	na	Velký	podzimní	koncert	do	bavorského	
Waldsassenu,	kde	společně	s	tamním	sborem	přednesl	
6.	listopadu	krásnou	Beethovenovu	Mši	C	dur.	Neděle	
21.	11.	byla	ve	znamení	spolupráce	s	„Brněnským	fil-	
harmonickým	 sborem	 Besedou	 brněnskou“	 při	 kon-
certě	na	Petrově.	O	adventu	a	Vánocích	Rastislav	také	
nebude	zahálet	–	čeká	ho	benefiční	vystoupení	v	Ma-
sarykově	onkologickém	ústavu	v	Brně,	vánoční	kon-
cert	v	Lanškrouně	a	konečně	koncert	na	svatého	Štěpá-
na	v	Blansku	–	těšit	se	můžete	na	oblíbenou	„Rybovku“	
jako	 dárek	 hlavně	 pro	 publikum,	 na	 které	 Rastislav	
nezapomněl	 sice	 ani	 v	 covidových	 půstech	 (natočil		
vánoční	 koncerty	 pro	 blanenskou	 televizi,	 koledoval		
v	kostele	 z	kůru...),	 ale	nyní	bude	moci	být	 vánoční	
rozjímání	společné...	

Radostné těšení přeje Rastislav Blansko!
Foto: archiv Rastislav

6. 11. 2022 Velký podzimní koncert ve Waldsassenu (Německo)

Hospůdka Na Točně Těchov 
10. PROSINCE 2022 

VE 20:00 HODIN  

PRASKLÝ BACHOR 
– VÁNOČNÍ ROCKOVÝ KONCERT.  
	 Tuto	partu	jsme	u	nás	už	měli	a	můžeme	jen	do-
poručit.		Krásně	jim	to	šlape	a	jsou	rok	od	roku	lep-
ší.		Kabátů	se	od	nich	nedočkáte,	ale	je	to	parádní	
muzika.	 A	 přijede	 také	 vzácný	 host,	 kmotr	 jejich	
CD	–	brněnský		Zdeněk	Junák		(ano,	je	to	ten	z	Čes-
kého	rozhlasu	Brno	a	z	Četnických	humoresek).	Jo	
a	 fakt	 to	nebude	koncert	na	sezení!	 I	když	nějaké	
židličky	a	stoly	tam	dáme...	
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
Předprodej na pořádané akce je v Hospůdce  
Na Točně na Těchově. Rezervace vstupenek na 
info@hospudkatechov nebo tel.: 724 266 931
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Podnikáte? Chcete víc klientů?
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz

 

Dûkujeme na‰im klientÛm 
a partnerÛm za spolupráci 
v uplynulém období a pfiejeme 
veselé vánoce a v‰e nejlep‰í 
do nového roku. T˘m Realitní kanceláfie Artoss

PF 2023PALIVOVÉ 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
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Kdy navštívit pohotovost či volat záchranku? 

STŘEDA
9. 11. 2022

Jak testujeme?
Požádejte osobu s podezřelými příznaky, ať se usměje nebo vycení zuby. 
Zdá se vám jedna strana úst ochablá? Pozorujete povislý koutek?

Jak testujeme?
Vyzvěte osobu s podezřelými příznaky, aby předpažila a ruce takto 10 vteřin udržela. 
Klesá jedna ruka, byť jen o jednotky centimetrů?

Jak testujeme?
Položte osobě s podezřelými příznaky několik otázek. Pozorujete poruchu řeči, 
komolení slov nebo používání nesprávných výrazů?

Při mozkové mrtvici hraje naprosto zásadní roli čas.
Rychlost, s jakou se pacient dostane do péče odborníků, rozhoduje o míře následného postižení 
a často i o životě nebo smrti.

Přijďte 9. 11. 2022 mezi 10. a 13. hodinou do vestibulu Nemocnice Blansko

Dozvíte se, jak poznat cévní mozkovou příhodu a jak nemoci předcházet

Zdravotníci Vám na místě změří krevní tlak a vyšetří hladinu cukru v krvi

S péčí o pacienta po CMP poradí personál neurologie, rehabilitačního oddělení, 
logopedka a sociální pracovnice 

 Dostali jste se někdy do situace, kdy jste si nebyli jistí, zda vytočit 
telefonní číslo záchranky, případně navštívit pohotovost (LSPP)? Sa-
mozřejmě pokud se dostanete do bezradné situace, je telefonát na 155 
tím nejlepším řešením. Tato linka i lékařská pohotovostní služba však 
bývají bohužel často zneužívány. 

	 Nikdo	nechce	zlehčovat	subjektiv-
ní	potíže	pacientů,	 jenže	pokud	 jsou	
tyto	 služby	 blokovány	 neakutními	
případy,	může	na	ně	marně	čekat	ně-
kdo,	kdo	právě	bojuje	o	život.	„Napří-
klad	u	cévní	mozkové	příhody	(CMP)	
hraje	čas	naprosto	zásadní	roli.	Každá	
minuta	 se	počítá.	Volejte	 tedy	 ihned	
155,	jestliže	někdo	z	vašeho	okolí	má	
pokleslý	 koutek,	 ochrnuté	 končetiny	
nebo	 poruchy	 řeči,“	 radí	 primář	 ne-	
urologického	oddělení	blanenské	ne-
mocnice	Dušan	Tenora.	
	 U	onemocnění	CMP	se	potíže	do-
staví	podle	 toho,	 jaká	 část	mozku	 je	
nedokrvena.	„Pokleslý	koutek	je	snad	
již	docela	známá	věc,	ale	lidé	mnohdy	
nevědí,	 že	 je	potřeba	všímat	 si	 i	 po-
ruch	řeči.	To	znamená,	že	když	člověk	
mluví	 nesrozumitelně,	 nebo	 nedoká-
že	pojmenovat	základní	věci,	je	nutné	
volat	záchranku,“	vyzývá	lékař.	
	 Podle	něj	v	rámci	 tohoto	onemoc-
nění	dochází	k	druhému	extrému:	lidé	
si	myslí,	že	to	nic	není,	že	se	z	toho	do	
rána	vyspí.	Potíže	zlehčují	a	záchran-
ku	 nevolají.	 „Jenomže	 ráno	 se	 pro-	
budí	třeba	již	částečně	ochrnutí	a	my	
už	 jim	 nemůžeme	 pomoci,“	 varuje	
Dušan	Tenora	s	tím,	že	lékařská	péče	
v	 Nemocnici	 Blansko	 je	 na	 vysoké	
úrovni,	 ovšem	 lidé	 velmi	 často	 při-	
jedou	pozdě.	Při	CMP	je	přitom	nut-	
né	zahájit	léčbu	do	čtyř	a	půl	hodiny	
od	vypuknutí	prvních	příznaků.	
	 V	 jakých	 dalších	 případech	 volat	

155?	 „Objeví-li	 se	 poruchy	 vědomí		
či	bezvědomí,	bolest	na	prsou,	vyso-
ký	 krevní	 tlak	 s	 doprovodnými	 pří-
znaky,	 jako	 tlak	 na	 hrudi,	 dušnost	
nebo	 točení	 hlavy.	Dále	 když	 se	 vy-
skytnou	 závažné	 potíže	 s	 dýcháním,	
křeče,	 vážný	 úraz,	 silné	 krvácení		
a	 velké	 rány,	 cizí	 těleso	 obzvláště		
v	 partiích	 jako	 je	 trup,	 břicho	 nebo	
stehna,	plus	všechny	situace,	kdy	jsou	
dle	 vás	 ohrožené	 základní	 životní	
funkce,	 jako	 je	 dýchání	 a	 oběhový	
systém,“	stojí	na	webových	stránkách	
ZZS	 JMK.	 Dále	 také	 pokud	 se	 jed-	
ná	o	otravu	a	náhodné	požití	 léků	či	
chemikálií.	
	 Jde-li	tedy	o	život,	okamžitě	volejte	
záchrannou	službu.	Jestliže	život	pří-
mo	ohrožen	není,	ale	jedná	se	o	akut-
ní	 zdravotní	 problém,	 vyhledejte	 lé-
kařskou	pohotovostní	službu	(LSPP).	
Ta	 je	 určena	 pro	 pacienty	 s	 akutní-	
mi	zdravotními	problémy,	které	nově	
vznikly,	 anebo	 se	 výrazně	 zhoršily.	
Pohotovost	nemá	zastupovat	praktic-
kého	lékaře.	Na	pohotovost	nechote	
s	 žádostí	 o	 vystavení	 receptu	 či	 ne-
schopenky.	 Problém,	 který	 vás	 trápí	
již	 nějaký	 čas,	 může	 počkat	 na	 běž-
nou	 ordinační	 dobu	 vašeho	 praktic-	
kého	 lékaře.	 Ten	 vás	 zná	 stejně	 nej-	
lépe	a	v	případě	potřeby	vás	může	po-
slat	k	dalším	specialistům,	kteří	mají	
přes	den	mnohem	 lepší	 diagnostické	
možnosti	než	ve	večerních	a	nočních	
hodinách.	

	 „Opravdu	 velmi	 často	 se	 setká-	
váme	 s	 lidmi,	 kteří	 netrpí	 žádným		
chronickým	 onemocněním,	 jež	 by		
se	 mohlo	 akutně	 zhoršit,	 přesto	 vy-
hledají	LSPP,	aniž	by	se	dané	potíže	
pokusili	 řešit	 pomocí	 volně	 prodej-
ných	 léčiv	–	 jedná	 se	 zejména	o	ho-
rečnaté	stavy	(nezkusí	si	vzít	nejprve	
paracetamol	 či	 ibuprofen),	 průjmo-	
vá	 onemocnění	 (k	 dispozici	 pro	 do-
mácí	 léčbu	 je	 např.	 živočišné	 uhlí,	
Smecta,	 Endiaron,	 Imodium),	 při-	

cházejí	 s	 lehčími	 bolestmi	 hlavy,		
zad,	 v	 krku…,“	 vyjmenovává	 ná-	
městek	pro	 léčebně	preventivní	pé-	
či	Nemocnice	Blansko	Vladimír	Na-	
vrátil.	
	 Jestliže	se	tedy	nejedná	o	pacienta	
se	závažným	chronickým	onemocně-
ním,	 kde	 hrozí	 riziko	 přechodu	 do	
těžkého	průběhu,	všechny	tyto	stavy	
zcela	jistě	mohou	počkat	na	ordinační	
dobu	praktického	lékaře.	

Text: Marie Kalová 

Jak rozpoznat cévní mozkovou příhodu
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NA DOP PŘIJMEME 
Jsme firma zabývající se realizací fotovoltaických elektráren. 

PRO MONTÁŽ SOLÁRNÍCH PANELŮ NA STŘECHY RODINNÝCH DOMŮ 

PŘIJMEME NA DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI 
2 ŠIKOVNÉ PRACOVNÍKY, 

KTERÝM NEBUDE VADIT PRACOVAT VE VÝŠKÁCH. 
Požadujeme perfektní výkon a vysokou disciplínu. 

ZA TO KAŽDÉMU NÁLEŽÍ ODMĚNA 5.000,– KČ ZA SMĚNU. 
ČÁSTKA BUDE VYPLÁCENA V HOTOVOSTI NA KONCI KAŽDÉ SMĚNY. 

Před zahájením činnosti uchazeči projdou teoretickým i praktickým zaškolením. 
Z počátku předpokládáme, že se bude jednat o  cca 1 směnu za týden, později 
podle vývoje poptávky. Poptávka je velmi výhodná zejména pro vysokoškoláky. 

BLIŽŠÍ INFORMACE: TELEFON 733 528 403

BLANSKO, Smetanova 6, č.p.2359
OC Ježek

KRACH C
E

N

TOTO JE SKUTEČNÝCH 1000,- Kč

www.modaprostejov.cz

Zlevnili jsme pro Vás naprostou většinu produktů. A to není vše! Při nákupu 
kabátu nebo obleku nad 2.599,- Kč a odevzdání tohoto kuponu Vám odečteme 
neuvěřitelných 1.000,- Kč. Ano, tento kupon má hodnotu celých 1.000,- Kč.

Pozor! Likvidujeme zboží již od 99,- Kč.
Přijďte využít naprosto super možnost. Těšíme se na Vás. Nabízíme 

všechny velikosti kabátů, dámských i pánských obleků, kalhot, košil, atd. !!!

Platnost kuponu do 30. 12. 2022. Kupony nelze sčítat.

Plán, který pomáhá rozvíjet vzdělávání na Blanensku

	 MAS	Moravský	kras	(Místní	akční	skupina)	již	sedmým	rokem	přispívá	ke	
zvýšení	kvality	vzdělávání	na	území	ORP	Blansko.	Za	podpory	Operačního	
programu	Výzkum,	vývoj	a	vzdělávání	MAS	realizuje	Místní	akční	plán	vzdě-
lávání	(MAP),	který	aktivizuje	a	zapojuje	školy,	školky,	neziskové	organizace,	
obce,	města.
	 Místní	akční	plán	propojil	a	zapojil	 téměř	všechny	školy	a	jiná	vzdělávací	
zařízení	na	území.	Pracovníci	MAP	se	snažili	najít	řešení	pro	jejich	aktuální	
potřeby,	např.	nabídkou	vzdělávacích	workshopů	pro	pedagogy	nebo	sdíleným	
rodilým	mluvčím	anglického	jazyka	na	školách	či	lekcemi	Malé	technické	uni-
verzity	zaměřenými	na	zlepšení	technických	dovedností	předškolních	dětí.
	 Každá	zapojená	škola	měla	možnost	získat	podporu	na	svoje	aktivity,	které	
rozšiřovaly	znalosti	dětí	ve	čtenářských,	matematických	nebo	dalších	doved-
nostech.	Školy	hojně	využívaly	možnost	navštívit	centra	volného	času	ve	svém	
okolí,	např.	Dům	přírody,	Technické	muzeum	nebo	Lipku.	MAP	podporoval		
i	akce	sdružení	CIRSIUM,	které	zastřešuje	venkovské	školy	Moravského	kra-
su.	Jsou	to	ZŠ	a	MŠ	Jedovnice,	ZŠ	a	MŠ	Křtiny,	ZŠ	a	MŠ	Lipovec,	ZŠ	Ostrov	
u	Macochy,	ZŠ	a	MŠ	Podomí,	ZŠ	a	MŠ	Sloup.

	 MAP	 ve	 spolupráci	 s	 Pedagogic-
ko-psychologickou	 poradnou	 pořá-
dal	 workshopy	 a	 setkání	 pedagogů	
základních	 i	 mateřských	 škol	 pro	
sdílení	dobré	praxe.	
	 V	rámci	projektu	byly	zakoupeny	

stva	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	velký	přínosem.	Díky	MAP	se	ukazuje,	
že	např.	ředitelé	škol	jsou	velmi	přetížení	administrativou.
 Informace o Místním akčním plánu v OPR Blansko:
•	 Zapojeno	30	školských	zařízení	a	17	dalších	organizací
•	 Celkový	rozpočet	projektu:	12,5	milionu	Kč
•	 Podpořeno	200	akcí	jednotlivých	škol
•	 Zajištěno	500	akcí	pro	školy	a	veřejnost
•	 Zapojeno	22	škol	do	sdílení	rodilého	mluvčího	anglického	jazyka	

Klokanovy	kufry	školkám,	přes	20	ks.	Pořádaly	se	pravidelné	workshopy		
a	setkání	k	proškolení	a	práci	s	touto	pomůckou.	
	 V	projektu	působil	i	speciální	pedagog,	který	poskytoval	přímou	pedago-
gickou	podporu	malotřídním	školám	v	území.	Dalším	užitečným	výstupem	
projektu	je	regionální	učebnice.	Ta	obsahuje	přírodovědnou	část	a	jednotlivé	
kapitoly	se	zaměřením	na	kras,	lesy,	bezlesou	krajinu,	ochranu	přírody	a	vod-
stvo.
	 Místní	akční	plány	(MAP)	se	realizují	po	celé	republice	a	jsou	dle	Minister-
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	 Ing.	Bc.	Jiří	Crha	se	opět	stal	na	další	
volební	období	starostou	města.	Odpo-
vídá	na	otázky	pro	Listy	regionů:
	 Pane	starosto,	 voliči	 v	Blansku	Vám		
v	komunálních	volbách	dali	největší	po-
čet	preferenčních	hlasů.	Taková	důvěra	
Vás	 musela	 určitě	 potěšit;	 vnímáte	 ji	
také	 jako	 pokyn	 k	 pokračovaní	 směru,	
kterým	město	vedete?
	 Moc	si	vážím	každého	hlasu,	který	
mi	občané	města	ve	volbách	dali.	Je-
jich	 podporu	 vnímám	 jako	 ocenění	
naší	práce	a	potvrzení	 toho,	 že	 jsme		
v	 uplynulých	 čtyřech	 letech	 dělali	
rozhodnutí,	 se	 kterými	 lidé	 souhlasí		
a	podporují	je.	A	jejichž	dopady	jsou	
pro	ně	prospěšné.	Funkci	starosty	při-
jímám	 pokorně	 a	 s	 vědomím	 potřeb	
našeho	města.	Hlavním	důvodem	mé	
kandidatury	bylo	dokončit	práci,	kte-
rá	je	rozdělaná,	zásadní	rozpracované	
projekty	dotáhnout	do	konce.	Věřím,	
že	 společně	 napneme	 síly,	 aby	 se	 to	
podařilo	a	abychom	ještě	více	zvýšili	
kvalitu	života	v	Blansku.
	 Další	 volební	 období	 zahajujete	 ve	
velmi	turbulentní	době.	Gigantická	infla-
ce,	 neúnosné	 zdražování	 energií	 a	 po-
honných	hmot,	na	druhé	straně	obrovské	

Již tradičně jsme pro poslední letošní vydání Listů regionů požádali 
starosty Blanska, Boskovic, Letovic a Adamova aby zhodnotili končící rok.

Starosta města Blansko 
Ing. Bc. Jiří Crha

Foto: archiv Ing. Bc. Jiřího Crhy

Starosta města Blansko 
Ing. Bc. Jiří Crha 

zisky	bank,	dodavatelů	energií	a	dalších	
společností…	Má	vedení	města	nějaké	
možnosti,	jak	zmírnit	dopady	těchto	vlivů	
na	život	občanů?	
	 Vše,	co	zmiňujete,	nepochybně	má	
zejména	ekonomické	dopady	na	měs-
to.	Výrazně	jsme	pocítili	hlavně	zdra-
žování	 energií,	 které	 se	 promítá	 do	
provozních	nákladů	našich	příspěvko-
vých	organizací	nebo	růst	cen	ve	sta-
vebnictví,	což	zase	negativně	ovlivňu-
je	 naše	 investiční	 akce.	 Bezpochyby	
zažíváme	 a	 ještě	 budeme	 zažívat	 ne-
smírně	komplikované	období;	většinu	
těchto	 věcí	 ale	 samospráva	 může	 jen	
těžko	nějak	ovlivnit.	I	když	řadu	věcí	
ovlivnit	 nemůžeme,	 musíme	 zvládat	
jejich	dopady.	Nám	se	naštěstí	po	ce-
lou	 dobu	 uplynulých	 čtyř	 let	 dařilo	
udržet	nebývalý	 růst	 investic	a	 s	ním		
i	rozvoj	města.	Zhruba	třetinu	rozpoč-
tu	jsme	každý	rok	věnovali	na	kapitá-
lové	výdaje,	konkrétně	šlo	vždy	o	170	
až	 180	 milionů	 korun,	 tedy	 za	 čtyři	
roky	v	součtu	asi	700	milionů	korun.	
To	zde	dříve	nebylo	a	například	v	po-
rovnání	 s	 většinou	 jihomoravských	
obcí	 je	 to	naprosto	unikátní.	Myslím,	
že	na	Blansku	je	to	vidět	a	je	moc	dob-
ře,	že	se	to	podařilo.	Nyní	se	to	bohu-
žel	 určitě	 změní,	 daleko	 více	 peněz	
bude	 třeba	 na	 provozní	 výdaje;	 velké	
investice	 budeme	 muset	 omezit.	 Už	
nyní	 řešíme,	 jak	 dopady	 na	 občany	
zmírnit	tam,	kde	to	je	v	našich	silách	-	
například	 v	 souvislosti	 s	 nájmy	 spor-
tovním	 oddílům	 a	 klubům	 využívají-
cím	městská	sportoviště.	

	 Závěr	roku	patří	 tradičně	k	ohlédnutí	
za	vykonanou	prací.	Realizace	velké	sta-
vební	 akce,	 přemostění	 na	 Staré	 Blan-
sko,	 jistě	 nebyla	 jedinou	 –	 můžete	 se	
prosím	stručně	zmínit	také	o	dalších?
	 Vůbec	 největší	 investicí	 hrazenou	

výlučně	 z	 rozpočtu	 města	 byla	 letos		
dokončená	 dvouletá	 rekonstrukce	 ZŠ	
TGM	–	škola	se	zbavila	nevyhovující	jí-	
delny,	jejíž	obložení	obsahovalo	azbest,	
má	novou	jídelnu	s	kuchyní,	šatny,	ves-
tibul,	anebo	prostranství	před	budovou.	
Desítky	milionů	korun	jsme	v	uplynu-
lých	čtyřech	letech	investovali	také	do	
dalších	budov	základních	a	mateřských	
škol.	 Soustředili	 jsme	 se	 na	 moder-	
nizaci	a	doplnění	Sportovního	ostrova	
Ludvíka	 Daňka,	 zaměřili	 jsme	 se	 ta-	
ké	 na	 úpravy	 veřejného	 prostranství,	
například	v	podobě	revitalizace	náměs-
tí	Republiky,	doplnění	dětských	hřiš		
a	sportoviš,	výsadby	zeleně	a	květino-
vých	záhonů,	 rekonstrukci	předzámčí,	
zahájili	 jsme	 revitalizaci	 rekreační		
oblasti	Palava.	Pokusili	jsme	se	navýšit	
počet	parkovacích	míst	v	centru	města,	
opravili	kilometry	chodníků	atp.	Těch	
projektů	 byly	 desítky	 a	 nemá	 cenu		
vše	vyjmenovávat.	Mám	radost,	 že	na	
řadu	z	nich	nás	navedli	přímo	obyvate-	
lé	 Blanska	 díky	 nedávno	 zavedené-	
mu	 participativnímu	 rozpočtu	 Společ-
ně	PRO	Blansko.	V	něm	obyvatelé	měs-
ta	každoročně	vybírají	z	návrhů	vítězný	
projekt,	 který	 město	 zaplatí	 a	 zreali-	
zuje.	 My	 se	 navíc	 pravidelně	 dalšími	

návrhy	inspirujeme	a	řadu	z	nich	reali-
zujeme,	i	když	nevyhrály.	První	tři	roč-
níky	počítal	městský	rozpočet	na	reali-
zaci	 projektů	 pokaždé	 s	 částkou	 600	
tisíc	korun,	letos	jsme	částku	zvýšili,	na	
realizaci	 vítězného	 projektu	 je	 připra-
veno	700	tisíc	Kč.
	 Jaké	máte	plány	na	příští	rok?
	 Rád	bych	pokračoval	v	investicích	
do	zlepšování	životních	podmínek	ve	
městě,	 by	 bude	 nesmírně	 složité	 na	
ně	najít	finance.	Před	námi	je	plán	na	
vybudování	nových	lázní	a	urgentní-
ho	příjmu	v	nemocnici,	rozšíření	ka-
pacit	 domu	 s	 pečovatelskou	 službou		
a	mateřských	škol,	 také	pokračování	
v	revitalizaci	rekreační	oblasti	Palava	
a	sídliště	Zborovce,	dořešení	prostoru	
předzámčí.	 Určitě	 je	 čas	 se	 zaměřit	
také	 na	 další	 vylepšování	 veřejného	
prostranství	 a	 investice	 do	 moder-	
nizace	a	údržby	stávajícího	majetku.	
A	jak	už	jsem	zmínil,	bude	třeba	ope-
rativně	řešit	dopady	současné	energe-
tické	 krize,	 války	 na	 Ukrajině	 a	 po-
dobně.	 Uvidíme,	 jak	 rychle	 se	 výše	
uvedené	projekty	podaří	realizovat.

Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Všem občanům a čtenářům 
Listů regionů přejeme 
poklidné svátky vánoční, 
hodně štěstí, pevné zdraví 
a mnoho úspěchů 
v novém roce.

Vánoční strom Blansko
Foto: RePo

Jiří Crha, starosta
Lenka Dražilová, místostarostka

Ivo Stejskal, místostarosta
Josef Kupčík, tajemník

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty  Kč/kg Chlazené krůty        Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty  Kč/kg Chlazené krůty        Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty  Kč/kg Chlazené krůty        Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM

BOVINEX, s. r. o.
Objednávky na tel.: 605 514 993, 602 709 537

Prodej probíhá úterý, pátek, sobota 7:00–9:00 h

85 115

FRANTIŠEK OPLUŠTIL
VODĚRADY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

VÁNOČNÍ 
STROMKY 
od 3. 12. 2022 
smrk stříbrný /  borovice černá /  jedle kavkazská
Prodej denně 13.00 –17.00 h, jinak po tel. domluvě
Info na tel.: 607 123 645, 607 904 287
E-mail: frantisek.oplustil@centrum.cz

k p
rod

eji
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Starostka města Boskovice 
Ing. arch. Jana Syrovátková

Starostka města Boskovice 
Ing.  arch.  Jana Syrovátková

Foto: ph

	 Letošní	komunální	volby	v	Boskovi-
cích	daly	jasně	najevo,	že	si	občané	pře-
jí	změnu	ve	vedení	města.	Hnutí	Změ-
na22	je	také	název	vítěze	voleb;	lídryně	
tohoto	 uskupení	 Ing.	 arch.	 Jana	 Syro-
vátková,	která	se	stala	starostkou	měs-
ta,	odpovídá	na	otázky	Listů	regionů:
	 Paní	starostko,	od	Vašeho	uvedení	do	
funkce	uplynula	zatím	krátká	doba;	přesto	
se	zeptám	–	máte	již	poznatky	jak	dobře	
funguje	městský	úřad	včetně	dalších	or-
ganizací,	jako	jsou	například	příspěvková	
KZMB,	nebo	s.r.o.	Služby	Boskovice?	
	 Během	velmi	krátké	doby,	která	uply-
nula	od	mého	uvedení	do	funkce	(rozho-
vor	vznikl	v	půli	 listopadu,	pozn.	 red.)	
jsem	se	seznámila	s	nejdůležitějšími	od-
bory	úřadu	a	musím	říci,	že	zde	panuje	
přátelská	atmosféra;	velmi	si	cením	po-
moci,	kterou	při	přechodu	ze	soukromé	
sféry	potřebuji	a	také	dostávám.
	 S	Radou	města	jsme	měli	již	několik	
neoficiálních	 setkání	 i	 řádnou	 schůzi.	
Shodli	jsme	se	na	tom,	že	budeme	jed-
nat	 i	 mimořádně;	 vždy,	 když	 to	 bude	
nutné,	abychom	mohli	vzniklé	problé-
my	řešit	okamžitě,	operativně.	

	 Problematiku	 KZMB	 má	 v	 gesci	
místostarosta	pan	Holík,	který	s	orga-
nizací	již	intenzivně	jedná.	Co	se	tý-	
ká	 Služeb	 Boskovice	 s.r.o.,	 tak	 zde	
především	 řešíme	 enormní	 růst	 cen	
energií,	 což	 pro	 oblast	 sportoviš		
a	také	provoz	centrálního	vytápění	je	
problém	s	nejvyšší	prioritou.
	 Dosavadní	jednání	o	převodu	Nemoc-
nice	Boskovice	s.r.o.,	pod	Jihomoravský	
kraj	zatím	nepřineslo	žádné	rozhodnutí.	
Jaký	je	Váš	názor	na	tuto	problematiku?	
	 Naše	hnutí	mělo	ve	volebním	progra-
mu	jako	jeden	z	cílů	zachování	nemoc-
nice	 ve	 vlastnictví	 města	 a	 vytvoření	
funkčního	modelu	pro	její	provoz	a	roz-
voj.	Ráda	bych	 tento	postoj	vysvětlila.	
Ano,	 je	 pravda,	 že	 náklady	 na	 údržbu		
a	 modernizaci	 nemovitostí,	 ve	 kterých	
nemocnice	funguje,	tvoří	značnou	zátěž	
pro	rozpočet	města;	přičemž	spádovou	
oblastí	 naší	 nemocnice	 je	 celá	 severní	
část	kraje.	Domnívám	se	však,	že	kont-
rola	města	nad	trvalým	zachováním	roz-
sahu	a	kvality	lékařské	péče	za	tyto	ná-
klady	stojí.	Navíc	–	pokud	se	podívám	
na	stav	nemocničních	zařízení	v	majet-
ku	kraje,	 tak	nemám	pocit,	 že	by	kraj		
o	 svůj	 majetek	 pečoval	 lépe,	 než	 naše	
město	(jedná	se	o	starší	nemocnice,	ni-
koliv	o	Fakultní	nemocnice,	nebo	Ma-
sarykův	onkologický	ústav,	 ty	nejsou		
v	majetku	kraje	–	pozn.	red.).	Vlastní	
provoz	naší	nemocnice	není	ztrátový,	
modernizace	 přístrojového	 zařízení	
probíhá	dlouhodobě	formou	dotací.
	 Délkou	 příprav	 na	 vybudování	 nové	
knihovny	a	sportovní	haly	a	také	výši	fi-
nančních	prostředků	vložených	do	těch-
to	příprav,	by	si	již	možná	Boskovice	za-
sloužily	zápis	do	knihy	rekordů.	Můžete	
občanům	slíbit	změnu	tohoto	stavu?		
	 Projekt	 knihovny	 zpracovává	 Jiří	

Železný	podle	návrhu	Zdeňka	Fránka.	
Již	dříve	byla	podána	žádost	o	dotaci;	
výsledek	 by	 měl	 být	 znám	 do	 konce	
roku.	Původně	uvažované	náklady	cca	
90	mil.	Kč	výrazně	narostly	na	součas-
ný	 odhad	 kolem	 200	 mil.	 Kč,	 což	 je	
ovšem	částka,	kterou	by	město	bez	do-
tace	nemohlo	zajistit.	
	 Sportovní	hala:	Koncem	roku	2020	
jsme	s	kolegy,	převážně	architekty,	za-
ložili	Spolek	za	rozvoj	architektury	Bo-
skovic,	s	tím,	že	budeme	svými	znalost-
mi	 vedení	 města	 nápomocni,	 což	 se	
bohužel	nesetkalo	s	kladnou	odezvou.	
Bylo	to	v	době,	kdy	se	na	sportovní	halu	
vypisovala	architektonická	soutěž,	kte-
rá	ale	neproběhla	korektně	a	ani	další	
kroky	města	nebyly	úspěšné.	V	příštím	
roce	chceme	začít	řešit	generel	Červené	
zahrady,	 abychom	 si	 ujasnili,	 jak	 má	
toto	 sportovní	 centrum	 vypadat	 v	 bu-
doucnosti	jako	celek.	Domnívám	se,	že	
by	tam	měly	být	nejen	sportoviště	růz-
ných	klubů	a	hala,	ale	také	místo	pro	re-	
laxaci	a	volnočasové	aktivity	veřejnos-
ti.	Dalším	krokem	bude	vypsání	archi-	
tektonické	soutěže	na	vlastní	sportovní	
halu,	což	považuji	za	nejrychlejší	a	ne-
jekonomičtější	řešení.	Takové	jsou	plá-

ny;	jejich	realizace	bude	závislá	na	dal-
ším	vývoji	celkové	ekonomické	situace,	
což	 je	 také	 odpově	 na	 otázku,	 zda	
mohu	slíbit	rychlé	řešení	tohoto	stavu.
	 S	tím	souvisí	poslední	otázka.	Voleb-	
ní	období	zahajujete	ve	velmi	turbulent-	
ní	 době;	 gigantická	 inflace,	 neúnosné	
zdražování	energií	a	pohonných	hmot…	
Má	 vedení	 města	 nějaké	 možnosti		
jak	zmírnit	dopady	těchto	vlivů	na	život		
občanů?	
	 Vedení	města	musí	především	zajistit	
fungování	nemocnice,	domova	pro	se-
niory	a	dalších	sociálních	služeb,	škol,	
dodávek	 tepla	 a	 energií,	 prostě	 všeho,	
co	je	pro	chod	města	nezbytné.	Město	
nemůže	dotovat	například	dodávky	tep-
la	do	bytových	domů,	protože	by	byla	
zvýhodněna	 jen	 jedna	 skupina	 obyva-
tel.	Řešit	sociální	dopady	na	jednotlivce	
a	 soukromé	 subjekty	 musí	 stát	 svými	
opatřeními.	
	 Ráda	bych	ještě	požádala	spoluobča-
ny,	aby	neváhali	nás,	vedení	města,	kon-
taktovat	a	sdělit	své	názory	a	problémy.	
Chceme	 být	 skutečně	 velmi	 otevření	
všem	diskusím	o	dění	v	Boskovicích.
Paní starostko, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Poklidné prožití vánočních svátků,
nový rok plný úspěchů 
a správných rozhodnutí

Vám přejí
Ing. arch. Jana Syrovátková

starostka

Ing. Lukáš Holík
1. místostarosta

Bc. Radek Šamšula
místostarosta

(Obraz Boskovice, Bílkova ulice namalovala Jana Bayerová)

Příjemné prožití 
vánočních svátků,
pevné zdraví 
a osobní štěstí 
v nadcházejícím 
roce 2023 
všem občanům Letovic 
a místních částí
přeje

Mgr. Petr Novotný, 
starosta města

Mgr. Radek Procházka, 
místostarosta

pf 
2023

Vánoční strom Letovice. Foto: archiv města

Starosta města Letovice
Mgr. Petr Novotný

Starosta města Letovice 
Mgr. Petr Novotný

Foto: ph

	 Mgr.	Petr	Novotný	se	opět	 stal	na	
další	 období	 starostou	 města.	 Odpo-
vídá	na	otázky	pro	Listy	regionů:
	 Pane	starosto,	po	letošních	komunál-

ních	volbách	 jste	opět	 získal	pozici	sta-
rosty	města.	Toto	volební	období	zahaju-
jete	ve	velmi	turbulentní	době.	Gigantic-	
ká	 inflace,	neúnosné	 zdražování	energií		
a	pohonných	hmot;	na	druhé	straně	ob-
rovské	 zisky	 bank,	 dodavatelů	 energií		
a	dalších	společností…	A	se	již	katastro-
fické	scénáře,	kterými	nás	centrální	mé-
dia	 denně	 zahlcují	 vyplní	 nebo	 ne,	 má	
vedení	města	nějaké	možnosti	jak	zmírnit	
dopady	těchto	vlivů	na	život	občanů?	
	 Samozřejmě,	že	nemá.	A	mrzí	mě,	
že	 i	prostřednictvím	 takovýchto	otá-
zek	v	občanech	pěstujeme,	že	se	ně-
čeho	 takového	 po	 samosprávách	 do-
žadují.	 I	 na	 města	 dopadá	 inflace	 ve	
všem,	 i	 my	 musíme	 platit	 ceny	 za	
energie	a	naše	rozpočty	to	velmi	citel-
ně	zasáhne.	Ale	musíme	se	s	tím	vy-
rovnat.	Města	se	musí	starat	o	vodo-

vody,	kanalizace,	silnice	a	chodníky.	
O	 svoje	 školy	 a	 školky.	 Všude	 tam	
mají	téměř	všichni	tolik	práce,	že	jim	
na	 to	 jejich	 rozpočty	 prostě	 ani	 ne-	
stačí.	 Toto	 je	 prostě	 čistě	 věcí	 státu		
a	 jeho	 institucí,	 které	přesně	na	 tyto	

případy	dostávají	přidělené	peníze	do	
svých	 rozpočtů.	 Město	 se	 samozřej-
mě	může	výjimečně	postarat	o	nějaký	
individuální	případ,	ale	systémově	to	
musí	řešit	stát.

Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8

	 Závěr	roku	patří	 tradičně	k	ohlédnutí	
za	 vykonanou	 prací.	 Můžete	 se	 prosím	
zmínit	 o	 největších	 akcích	 uplynulého	
roku,	 které	 se	 v	 Letovicích	 a	 místních	
částech	realizovali?
	 U	nás	to	byla	jednoznačně	nová	ma-
teřská	škola	pro	70	dětí	na	ulici	Tyršo-
va.	Což	 je	 čtvrtá	 školka	v	Letovicích.	
Od	září	jsou	všechny	plné	a	mě	těší,	že	

	 Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	se	opět	stal	
na	další	volební	období	starostou	města.	
Odpovídá	na	otázky	pro	Listy	regionů:
	 Pane	starosto,	voliči	v	Adamově	dali		
v	komunálních	volbách	vašemu	Sdružení	
nezávislých	 kandidátů	 nadpoloviční	 po-
čet	 hlasů	 a	 Vám	 osobně	 největší	 počet	
preferenčních	 hlasů.	 Společně	 s	 mís-
tostarostou	Jiřím	Němcem	zahajujete	již	
čtvrté	volební	období,	jste	ve	svých	funk-
cích	 nepřetržitě	 od	 roku	 2010.	 Taková	
důvěra	 voličů	 je	 poměrně	 vzácná;	 máte	
recept	jak	ji	získat	a	úspěšně	vést	město?	
	 Především	bych	na	úvod	rád	poděko-
val	všem	voličům,	kteří	přišli	k	volbám	
bez	ohledu	na	to	jakou	stranu	či	sdruže-
ní	 volili.	 Svým	 způsobem	 jsou	 každé	
volby	a	hlasy	v	nich	získané	buto	podě-
kováním	za	práci	zástupců	města,	nebo	
vyjádřením	 nespokojenosti	 a	 vržením	
kostek	jinak.	U	nás	zastupitelé	po	něko-
lik	let	táhnou	za	jeden	provaz,	diskuze		
a	rozhodnutí	jsou	věcné,	nikoliv	osobní	
či	 stranické.	 To	 pomáhá,	 aby	 vedení	

města	lépe	plnilo	požadavky	zastupitelů	
a	 občanů	 v	 rámci	 jednotlivých	 roků.	
Občané	nás	mnohdy	upozorňují	na	pro-
blémy,	které	je	vhodné	řešit	a	my	je	mů-
žeme	 v	 množství	 práce	 přehlédnout.	
Kompetence	 starosty	 a	 místostarosty	
jsou	stejně	rozdělené	už	několik	let;	 to	
nám	umožňuje	efektivně	plánovat	a	při-
pravovat	 záležitosti	 k	 rozhodování	 za-
stupitelům.
	 Toto	volební	období	zahajujete	ve	vel-
mi	turbulentní	době.	Gigantická	inflace,	
neúnosné	 zdražování	 energií	 a	 pohon-
ných	 hmot,	 na	 druhé	 straně	 obrovské	
zisky	bank,	dodavatelů	energií	a	dalších	
společností…	 A	 se	 již	 katastrofické	
scénáře,	 kterými	 nás	 centrální	 média	
denně	zahlcují	vyplní	nebo	ne,	má	vede-
ní	 města	 nějaké	 možnosti	 jak	 zmírnit	
dopady	těchto	vlivů	na	život	občanů?	
	 Dopady	 se	 dají	 očekávat	 na	 celou	
společnost,	 nejen	 na	 město.	 Veškeré	
informace	v	médiích	je	třeba	rozvážně	
vnímat	 jako	 celek.	 Mnohdy	 se	 infor-
mace	 upnou	 k	 jednomu	 konkrétnímu	
případu,	 městu	 či	 úzké	 problematice.	
Dle	mého	názoru	je	pro	občany	velmi	
těžké	tyto	případy,	či	kroky	státu,	po-
chopit,	 když	 neznají	 a	 ani	 nemohou	
znát	 souvislosti	 dané	 problematiky	
jako	celku.	V	Adamově	se	zaměřuje-
me	 především	 na	 zachování	 dostup-
nosti	veřejných	služeb	jako	je	městská	
doprava	 a	 zajištění	 přiměřených	 cen	
vody	a	tepla	v	roce	2023.	Při	dotování	
městské	dopravy	 se	v	průběhu	deseti	
let	platby	města	vyšplhaly	z	částky	cca	
2	mil.	Kč	ročně	na	aktuálních	cca	5,2	

mil.	 Kč.	 Což	 je	 při	 ročním	 rozpočtu	
města	50–60	mil.	Kč	velká	položka.
	 S	energiemi	budeme	bojovat	podob-
ně	 jako	 jiná	 města.	 Zastropování	 cen	
prakticky	zabránilo	mnoha	bankrotům	
napříč	celým	naším	státem.	Pokud	by-
chom	 z	 pohledu	 našeho	 města	 nemě-	
li	nakoupen	centrálně	plyn	pro	občany	
a	průmysl	už	od	roku	2020	až	do	konce	
letošního	 roku,	 prakticky	 za	 desetinu	
letošní	 průměrné	 ceny,	 tak	 si	myslím,	
že	 některé	 firmy	 by	 už	 ukončily	 čin-
nost,	 nebo	 by	 musely	 výrazně	 omezit	
provoz.	 Podobná	 situace	 je	 u	 domác-
ností	 v	 oblasti	 cen	 tepla.	 Nákupem		
v	roce	2020	jsme	ušetřili	jen	v	letošním	
roce	náklady	firem	a	domácností	sou-
hrnně	 v	 řádu	 mnoha	 desítek	 mil.	 Kč.	
Celý	další	rok	2023	budeme	postupovat	
velmi	rozvážně,	tak,	abychom	neohro-
zili	chod	města	i	za	cenu	odložení	ně-
kterých	 investičních	 záměrů.	 Ostatně	
tak	 to	 nakonec	 bude	 muset	 dělat	 celá	
naše	společnost.	Čas	ukáže,	komu	tato	
doba	významně	pomohla	v	obrovských	
ziscích,	které	zmiňujete	ve	Vašem	do-	
tazu,	 a	 bude	 zajímavé	 sledovat,	 co	 se		
s	 těmito	 zisky	 fakticky	 stane	 a	 jak	 se	
tyto	společnosti	zachovají	ve	vztahu	ke	
státu.	Zda	čistě	ekonomicky,	nebo	s	ně-
jakou	mírou	společenské	odpovědnosti.	
Neměli	bychom	toto	zapomenout.
	 Závěr	roku	patří	 tradičně	k	ohlédnutí	
za	 vykonanou	 prací.	 Můžete	 se	 prosím	

zmínit	 o	 největších	 akcích	 uplynulého	
roku?
	 Dařily	 se	nám	plnit	 záměry,	které	
jsme	si	v	rozpočtu	stanovili.	Dokon-
čilo	se	závěrečné	vyúčtování	dotační-
ho	 projektu	 rozšíření	 ZŠ	 Ronovská.	
Aktuálně	žádáme	o	proplacení	dotace	
projektu	 rozšíření	 MŠ	 Jilemnického.	
Běží	nám	výstavba	lesoparku.	Kolega	
místostarosta	připravil	projekt	parko-
vacího	domu;	po	8	letech	příprav	od-
souhlasili	 zastupitelé	 samotnou	 vý-
stavbu,	 která	 začne	 na	 jaře	 2023.	
Pracuje	také	na	postupné	rekonstruk-
ci	 Domu	 služeb	 na	 Ptačině.	 Rovněž	
pan	Němec	pokračuje	v	úpravách	na	
Náměstí	práce,	 jako	 jsou	oprava	zat-
rubnění	 potoka	 a	 další	 umísování	
zeleně.	Připraven	má	 i	projekt	 rozší-
ření	komunikace	nad	sportovní	halou	
a	 mnoho	 dalšího.	 Práce	 související		
s	 rekonstrukcí	železničního	koridoru	
probíhaly	celý	rok	a	budou	pokračo-
vat	i	v	části	příštího	roku.	
	 Jaké	máte	plány	na	příští	rok?
	 Jak	 jsem	 se	 již	 zmínil,	 tak	 některé	
investiční	akce	běží	a	další	jsou	připra-
veny	pro	 realizaci	–	pokud	 to	celková	
ekonomická	 situace	 dovolí.	 Věřím,	 že	
kroky	nového	zastupitelstva	budou	ku	
prospěchu	města	a	občané	budou	opět	
spokojeni.	
Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA

Starosta města Adamov
Bc. Roman Pilát, MBA 

Foto: ph

jsme	mohli	mladým	rodinám	takto	po-
moci.	 Je	 dokončena	 kompletní	 oprava	
ulic	Smetanova	a	B.	Martinů.	Opravy	
povrchů	ulic	V	zahradách,	Polní,	Krát-
ká	v	Meziříčku	na	Lhotku	a	další.	Na	
budově	 ZUŠ	 je	 nová	 střecha.	 Snad	 se	
ještě	 letos	 stihne	 dokončit	 cyklotrasa	
Meziříčko	 Skrchov,	 která	 velmi	 vý-
znamně	 propojí	 oba	 kraje.	 Vyměnili	
jsme	několik	set	světel	veřejného	osvět-

lení	a	získali	dotaci	i	na	téměř	celý	zby-
tek.	Tím	ušetříme	miliony	korun.
	 Jaké	máte	plány	na	příští	rok?
	 Příští	rok	je	jasně	daný.	Dokončení	
opravy	Základní	umělecké	školy,	jen	
to	je	kolem	60	milionů.	Oprava	střed-
ní	části	náměstí	kolem	30	milionů.	To	
jsou	 ty	 dvě	 největší	 akce.	 Další	 vý-
znamnou	 věcí	 bude	 výměna	 asi	 500	
světel	 veřejného	 osvětlení,	 kde	 jsme	

obdrželi	dotaci	4	miliony.	Ušetřit	by	
se	mělo	80	procent	energií.	Další	akcí	
bude	výstavba	vodovodu	a	kanalizací	
v	 lokalitě	Komenského	pro	výstavbu	
rodinných	 domů.	 Zde	 jsme	 obdrželi	
7,5	 milionu	 dotaci.	 Nicméně	 tomuto	
kroku	musí	předcházet	prodej	parcel	
zájemcům	o	výstavbu.
Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Vážení spoluobčané, 
přejeme vám všem příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu vašich blízkých 
a do nového roku 2023 
pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Jiří Němec, 
místostarosta města AdamovOndřej Nedvěd, 5 let

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, nemovitostí, zdraví, odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat – KONTAKT 775 731 779
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„Céerák“, „Palubák“, nebo Animátor? 

	 Pomalu	a	plíživě	se	blíží	čas	defi-
nitivního	 rozhodnutí,	 co	 dál	 po	 zá-
kladní	 škole	 –	 podávání	 přihlášek.	
Budíš	se	poslední	dobou	každé	ráno	
s	otázkou,	na	jakou	střední	školu	se	
po	 základce	 vydat?	 Máš	 nějakou	
představu	o	svém	budoucím	povolá-
ní,	 tušíš,	 že	 by	 tě	 asi	 bavila	 práce		
s	 lidmi,	ale	nevíš,	co	přesně	chceš	
vlastně	 dělat?	 Dovol	 mi,	 abych	 ti	
představila	 možnosti,	 které	 nabízí	
Střední škola cestovního ruchu  
a gastronomie, s.r.o.,	v	Blansku.	Na	
této	škole	si	můžeš	vybrat	hned	ze	tří	
maturitních	 oborů	 –	 Cestovní	 ruch,	
Palubní	stevard	a	Animátor	volného	
času	–	a	také	z	výučních	oborů	–	Ku-
chař/Číšník	 a	 Barman/Sommelier.	
Všechny	 tyto	 obory	 tě	 komplexně	
připraví	na	práci	v	oblasti	cestovního	
ruchu,	ale	každý	z	nich	má	svá	speci-
fika	a	nabízí	jiné	lákavé	příležitosti.	
Poj	se	na	ně	se	mnou	podívat.
	 Zaujal	tě	obor Cestovní ruch?	Věř	
mi,	že	díky	jeho	úspěšnému	absolvo-
vání	nezískáš	 jen	maturitní	vysvěd-
čení	a	 široké	možnosti	uplatnění	na	
trhu	 práce,	 ale	 také	 skvělé	 zážitky	
během	 samotného	 studia	 a	 přede-
vším	možnost	vyzkoušet	si	různoro-
dé	činnosti	spojené	s	budoucí	prací,	
stejně	 jako	 odborné	 znalosti	 nabyté	
mimo	školní	budovu,	které	se	ti	jistě	
budou	hodit.
	 V	rámci	tohoto	oboru	nabízí	škola	
širokou	 paletu	 odborných	 exkurzí		
a	terénní	výuky,	jejichž	výhodou	je,	
že	nebudeš	poslouchat	jen	strohý	vý-
klad,	ale	různé	aktivity	si	vyzkoušíš	
i	na	vlastní	kůži.	Za	všechny	můžeme	
jmenovat	konkrétní	příklad,	a	to	absol-
vování	 wellness	 programu	 v	 partner-
ském	hotelu,	kde	se	nejen	seznámíš	se	
samotným	 fungováním	 jednotlivých	
procedur,	 ale	 budeš	 mít	 také	 mož-
nost	 si	 jimi	 sám	 projít.	 Důležitou	
součástí	 tohoto	 oboru	 jsou	 také	
vlastní	 praktické	 činnosti,	 při	 kte-
rých	si	vyzkoušíš,	jaké	to	je	být	prů-
vodcem	 a	 co	 všechno	 toto	 povolání	
obnáší.	Průvodcovství	je	realizováno	
jednak	 samostatnými	 prohlídkami	
na	věži	sv.	Martina	v	Blansku	a	při-
lehlých	prostorech,	jednak	účastí	na	
veřejných	akcích,	jichž	se	škola	bu	
účastní,	nebo	je	sama	pořádá.	Tako-
vými	akcemi	 jsou	např.	Den	 s	vlaj-
kou,	Den	věží	a	rozhleden,	Vítání	sv.	
Martina	apod.	Samozřejmostí	je	také	
zajištění	praxí	i	v	dalších	institucích	
(např.	 na	 zámcích,	 v	 informačních	

školy	(např.	hotely,	zážitkové	agentury,	
aqualand…),	ve	kterých	nabydeš	zku-
šenosti	a	schopnosti	potřebné	k	výko-
nu	tohoto	povolání.	To	ale	není	zdale-
ka	vše.	Jako	animátor	se	budeš	účastnit	
školních	 akcí,	 jako	 je	 např.	 Mezige-	
nerační	klub,	Blanenský	čtyřlístek	aj.,	
v	rámci	kterých	budeš	moci	realizovat	
nabyté	 teoretické	 poznatky	 z	 výuky	
nad	rámec	„klasických“	praxí,	ale	také	
si	vyzkoušíš	různorodé	činnosti	s	růz-
nými	 věkovými	 skupinami.	 Kromě	
školních	akcí	se	budeš	také	podílet	na	
adaptačních	kurzech	pro	mladší	spolu-
žáky,	které	škola	 tradičně	pořádá	pro	
nastupující	první	ročníky.
	 Ptáš	 se,	 co	 ty	 slibované	 výuční	
obory?	V	nabídce	najdeš	hned	dva	–	
Kuchař/číšník	 a	 Barman/Somme-
lier. V	 případě	 studia	 obou	 oborů	
získáš	 teoretické	poznatky	potřebné	
pro	výkon	 tvého	budoucího	povolá-	
ní	(a	 to	a	už	se	rozhodneš	pracovat		
v	hotelu,	restauraci,	baru,	nebo	si	tře-
ba	založíš	vlastní	cateringovou	agen-
turu),	ale	především	praktické	zkuše-
nosti,	 které	 v	 budoucnu	 nepochybně	
zúročíš.	 Důležitou	 součástí	 studia	
těchto	oborů	jsou	praxe,	které	jsou	re-
alizovány	 v	 partnerských	 zařízeních	
školy	a	studentům	poskytují	veškerý	
komfort	potřebný	pro	osvojování	do-
vedností	a	praktických	technik.	Kro-
mě	 toho	 se	 ale	 také	 můžeš	 těšit	 na	
různé	 formy	 terénní	výuky,	 a	 už	 se	
jedná	o	 různé	exkurze,	výlety,	prak-
tické	 ukázky	 apod.	 Zároveň	 musím	
zmínit	 také	 možnost	 účasti	 na	 růz-
ných	školních	akcích	–	Kuchaři	si	tře-
ba	 vyzkouší,	 jak	 to	 chodí	 na	 rautu,	
nebo	 si	 přichystají	 vlastní	 slavnostní	
tabuli,	 Barmani	 mají	 zase	 možnost	
poměřit	své	síly	a	zúročit	své	zkuše-
nosti	 v	 barmanské	 soutěži	 v	 rámci	
festivalu	Blanenský	čtyřlístek.
	 Jestli	tě	zajímá	cestovní	ruch,	nebo	
tě	to	táhne	spíše	do	gastronomie,	tu-
šíš,	že	by	tě	práce	s	lidmi	nejen	bavila,	
ale	 také	naplňovala,	máš	před	sebou	
nabídku	možností,	kam	směřovat	své	
kroky	 po	 skončení	 základní	 školy.	
Zaujal	tě	obor	Cestovní	ruch,	Palubní	
stevard,	Animátor	volného	času,	nebo	
dokonce	 Kuchař/číšník	 či	 Barman/
Sommelier?	Tak	neváhej	a	podej	při-
hlášku	k	nám,	na	Střední	 školu	 ces-
tovního	 ruchu	a	gastronomie,	 s.r.o.,		
v	Blansku!	

Text: Mgr. Kateřina Pohlová
Foto: archiv školy

VOLBA JE JEN NA TOBĚ!

centrech	atd.),	které	ti	nabídnou	další	
pohled	na	to,	 jak	se	po	vystudování	
oboru	uplatnit	a	co	vše	tato	povolání	
obnáší.
	 Neprohloupíš	ani	tehdy,	pokud	se	
rozhodneš	jít	studovat	obor	Palubní 
stevard.	 Po	 absolvování	 tohoto	 stu-
dijního	oboru	tě	také	čeká	maturitní	
vysvědčení	a	stejně	tak	i	zkušenosti		
a	 zážitky,	 které	 budeš	 moci	 zúročit	
ve	 svém	 budoucím	 povolání.	 Jako	
palubní	 stevard	 absolvuješ	 odborné	
exkurze,	 např.	 ve	 vlacích	 RegioJet,	
Českých	drah	nebo	Leoexpressu,	ale	
podíváš	se	rovněž	na	letiště.	Všech-
ny	 exkurze	 tě	 vybaví	 teoretickými		
i	 praktickými	 poznatky	 vybraného	
oboru.	 Palubní	 stevardi,	 stejně	 jako	
jejich	spolužáci	z	dalších	oborů,	rov-
něž	vykonávají	praxe	v	partnerských	
institucích	školy.	V	nich	zjistí,	jak	to	

chodí	na	palubě	vlaků	i	autobusů,	co	
všechno	daná	práce	obnáší	a	naváží	
také	kontakty,	které	budou	moci	vy-
užít	 v	 budoucnu.	 Vedoucí	 praxí	 ta-	
ké	 poskytují	 žákům	 zpětnou	 vazbu		
k	jejich	práci,	což	jim	umožňuje	vy-
tvořit	prostor	pro	zlepšení	svých	do-
vedností.	Kromě	výše	zmíněného	se	
ovšem	 můžeš	 těšit	 také	 na	 možnost	
účastnit	 se	 specializovaných	 kurzů	
(mezi	 ně	 patří	 např.	 Kurz	 palubní		
komunikace),	 ve	 kterých	 tě	 lektor		
z	praxe	seznámí	s	informacemi	a	po-
stupy,	které	budeš	 jednou	k	výkonu	
svého	povolání	potřebovat.
	 Pokud	 tě	 láká	 poslední	 z	 nabíze-
ných	 maturitních	 oborů,	 Animátor 
volného času,	 ani	 zde	 studiem	 ne-
šlápneš	vedle.	Stejně	 jako	u	dalších	
oborů	se	i	jako	animátor	můžeš	těšit	
na	 praxe	 v	 partnerských	 institucích	

Žáci v roli animátorů během školních praxí a během terénní výuky
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 12. 1. DANIEL HŮLKA, 
  JIŘÍ ŠKORPÍK
  – KONCERT

 19. 1. PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
  (ŠINKOROVÁ, ŠKVRNA, ZIMA, YANNA)

 3. 2. AKT
  (DIVADLO JÁRY CIMRMANA)

pf 
2023

Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice
www.pizzeria-venezia.cz

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Tel.: 725 559 360, 516 453 977

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ
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E:  ČÍŠNÍK-SERVÍRK A

 KUCHAŘ- MINUTK ÁŘ
 BRIGÁDNÍK Y NA ROZ VOZ

PIZZERIA VENEZIAVenezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

DÁRKOVÉ KUPÓNY V PRODEJI - POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme kouzelné Vánoce! PF 2023

NABÍZÍM VÝKUP VEŠKERÝCH 
STAROŽITNOSTÍ: 

nábytek, nádobí, šperky, mince, bankovky, 
pohlednice, dobové šaty, zbraně, stříbro, zlato, 

veškeré poklady z půdy. Osobně přijedu, zajistím 
odvoz, platba ihned na místě hotově. 

KE KAŽDÉMU VÝKUPU VSTUPENKA 
NA ZÁMEK LETOVICE ZDARMA. 

V případě ceny výkupu nad 20.000 Kč nabízím 
zdarma noc na zámku Letovice v zámeckém 

apartmánu. Tel.: 602 528 912.
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PROPOJOVÁNÍ GENERACÍ 
– středoškoláci jako dobrovolníci v SENIOR centru Blansko
	 „Chtěli	byste	se	stát	dobrovolníky	v	domově	pro	seniory?“,	ptáme	se	bla-
nenských	 středoškoláků	při	 společných	besedách.	Cílem	 je	 seznámit	 tyto	
mladé	lidi	s	naším	domovem	a	zejména	je	povzbudit	k	tomu	stát	se	dobro-
volníkem	-	člověkem,	který	bez	nároku	na	honorář	a	ze	své	vlastní	vůle	ve	
svém	volném	čase	navštěvuje	naše	uživatele.	
	 Postupně	jsme	navštívili	tři	školy	–	Obchodní	akademii	a	Střední	zdra-
votnickou	školu	Blansko,	Střední	školu	technickou	a	gastronomickou	Blan-
sko	a	Gymnázium	Blansko	–	a	diskutovali	 s	desítkami	 studentů.	Chystá-	

me	se	i	do	boskovických	škol	–	na	Střední	pedagogickou	školu	Boskovice		
a	VOŠ	a	SŠ	Boskovice,	kam	dochází	 studenti	 z	 celého	 regionu,	 tedy	po-	
tenciální	dobrovolníci	pro	blanenské	SENIOR	centrum.
	 Jako	 zařízení	 se	 144	 uživateli	 a	 uživatelkami	 jsme	 vděční	 za	 každého	
dobrovolníka,	který	přijde	na	návštěvu,	na	společnou	procházku,	předčítat,	
pomáhat	s	organizací	akce	nebo	dělat	doprovod	na	výlety.	I	krátké	popoví-
dání	 a	 letmé	 pohlazení,	 stisk	 ruky	 je	 pro	 řadu	 našich	 uživatelů	 velkou	
vzpruhou	a	vybočením	z	každodennosti.
	 Například	 jedna	 z	 nových	 dobrovolnic,	 středoškolská	 studentka	 Klára,	
navštívila	uživatelku	Domova	pro	seniory,	paní	Marii	–	89	letou	seniorku,	
která	většinu	času	tráví	z	důvodu	imobility	a	zhoršeného	zdravotního	stavu	
v	lůžku	či	polohovacím	křesle,	rodina	žije	daleko,	navštěvuje	ji	zřídkakdy.	
Po	vzájemném	seznámení	si	povídaly	téměř	hodinu,	paní	Marie	dobrovol-
nici	ukazovala	své	dřívější	výrobky	z	vlny.	Setkání	pro	ni	bylo	velmi	pří-
jemné,	 hned	 druhý	 den	 po	 návštěvě	 se	 ptala,	 kdy	 za	 ní	 studentka	 Klára	
znovu	přijde.
	 Děkujeme	 všem	 studentům,	 kteří	 mají	 chu	 a	 vůli	 být	 dobrovolníkem,	
chu	a	vůli	propojovat	generace.	 Text: Martina Hynková

Foto: archiv SENIOR centra Blansko



P R O D E J
VÁNOČNÍ DEKORACE ZE DŘEVA
a DŘEVĚNÉ ADVENTNÍ SVÍCNY 
v cukrárně SLADKÉ MÁMENÍ 
Kapitána Jaroše 15
Boskovice

Příběh dřeva
Tel.: 725 574 061

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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PRODÁM
 Prodám novou, zabalenou plastovou vanu 
rozměr 90x180 cm. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 606 931 795.

 Prodám nové obrazy – různé motivy, mal-
ba na plátně. Vhodné jako vánoční dárek, 
info: 606 931 795.

 Prodám domácí sirupy. 
Více: www.simasirup.cz 
 Prodám kvalitní jablka odrůdy Gloster  
a Ontario. Nabízím také pasterizovaný mošt  
v 3 l nebo 5 l vacích. Jablka jsou z domácího 
sadu bez postřiku. Tel.: 603 945 673.
 Prodám věci na koně: hnědé průvlečky 
kombinované s kůží, vyvazovací gumu, 3x 
poutko, řetízek, nylonovou lonžovací spojku. 
I jednotlivě + poštovné. Blansko a okolí – 
možné osobní předání. Cena dohodou. 
Tel.: 723 105 913.

 Prodám psací stroj, cena 2.700 Kč. 
Tel.: 777 450 543.

 Prodám krásné akvárium v nerezovém 
rámu, rozměry 80x40x35 cm (dxšxv), cca 
100 l. Cena 490 Kč, možno i filtr, světlo, krycí 
sklo, teploměr a další. Tel.: 605 076 400.

 Prodám výborný kalvádos. Tel.: 605 076 400.

 Prodám skoro nový školní batoh světle 
růžové barvy s obrysy hnědých ptáčků. Cena 
dohodu, tel.: 606 931 795. 

 Prodám klec na papoušky 55šx70vx35h cm, 
cena 500 Kč, tel.: 602 569 423.

 Prodám kufřík na mince stříbrné barvy 
40x25 cm, 5 platíček na mince – nový, nepo-
užívaný. Cena 700 Kč, tel.: 602 569 423.

VZPOMÍNKA
Dne	14.	prosince	2022	to	budou	dva	roky	od	náhlého	
úmrtí	mého	manžela,	tatínka,	dědečka	a	pradědečka	

pana	KARLA NESRSTY	z	Blanska.

Opustil	nás	náhle	bez	slůvka	rozloučení.
Zanechal	nás	v	slzách	a	s	bolestí	v	srdcích.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Stále	vzpomínají	manželka	a	děti	s	rodinami.

VZPOMÍNKA
Je	těžké	něco	odstranit	z	naší	paměti	
když	je	to	vyryto	v	našich	srdcích…

Dne	24.	prosince	2022	by	uplynulo	26	roků	od	úmrtí	

pana	FRANTIŠKA SOBOTKY	z	Blanska.

S	úctou	a	láskou	vzpomínají	
manželka	a	dcery	s	rodinami.

Nabízíme brigádu pro výrobu 
štípaného dříví v Boskovicích. 

Info na telefonu 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

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

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

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT 

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

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

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

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, lakování skla, lišty, zámky, kliky

www.msrenova.cz
tel. 604 150 378

KOUPÍM
 Koupím mince, bankovky a staré pohled-
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky prosím 
na e-mail: stavebnipozemekokresblansko@se-
znam.cz
 Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ 
či PÁV. Děkuji za nabídku. Tel. 723 971 027.
 Koupím starší střešní krytinu asi 20–30 ks. 
Dvoufálcovanou, nutná oprava střechy. Pro-
sím, nabídněte. Tel.: 728 688 316.
 Koupím levně plastovou vanu zánovní, 
nepoškozenou. Tel.: 607 846 060.

HLEDÁM
 Kdo daruje nebo levně odprodá knížku  
o provozu auta Opel Meriva r. výr. 2004. Na-
bídněte. Tel.: 724 120 704.

DARUJI
 Daruji použitou dětskou jezdeckou helmu 
a rukavice. Tel.: 606 931 795.  
 Za odvoz daruji starší automatickou pračku 
– Boskovice, tel.: 602 569 423.                                     

SEZNÁMENÍ
 Žena 170 cm/ 85 kg/ 70 let by ráda poznala 
upřímného přítele kolem 70ti let k hezkému 
vztahu, který nechce prožít život sám. Kutil, 
zahrádkář, ne alkoholik. Jen vážně, tel.: 723 
456 229. 
 Hledám muže – kuchaře 57/160, pracující 
v Kuřimi, nyní v důchodě, stálý vztah, nastě-
hování možné. Tel.: 722 955 018.
 Hledám paní 45+ na popovídání a pose-
zení u kávy. Dle sympatií možná i něco více. 
Tel.: 728 720 698.
 Žena 41 roků, bez závazku, hledá upřímné-
ho přítele. Ve dvou jde všechno líp. 
Tel.: 720 696 317.  
 Mám 58 roků, chtěl bych se seznámit s že-
nou – nekuřačkou na pěkný a upřímný vztah. 
Pomůžeme si vzájemně se životem, ve dvou 
je to veselejší. Tel.: 774 055 362.
 Už nechcete býti sama na dlouhé zimní ve-
čery, hledáte muže  k přátelskému setkávání, 
máte ráda divadlo, kino, turistiku do přírody, 
je vám 65 až 70 roků a jste štíhlejší střed- 
ní  postavy? Pošlete SMS nebo zavolejte:  
770 638 781. Zn. Vdovec.
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SPOJUJEME LIDI 
A SVĚT KOLEM NÁS

nabor@te.com771 130 030 pracekurim.cz

  
 
  

 

OPERÁTOR
SEŘIZOVAČ, NÁSTROJAŘ
KVALITA, ENGINEERING

Jsme TE Connectivity Kuřim. 
V moderním závodě 7 km severně od Brna 
vytváříme spojení, která propojují svět.

Přesvědčte se každou první středu v měsíci
na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

5 týdnů dovolené | Navýšené mzdy   
Náborový příspěvek | Plné zaškolení
Příspěvek na dopravu | Dotované stravování

JESS
PSÍ  ÚTULEK MĚSTA BLANSK A

	 Jessie	(Yorika	Rumun	ze	Zlechova)	narozená	v	květnu	2018,	fenka	německého	ovčáka		
s	průkazem	původu	(rodokmenem)	není	chovná	a	nemá	žádné	zkoušky.
	 Fenečku	už	máme	v	útulku	měsíc	a	začíná	komunikovat,	není	zvyklá	na	česání,	mimo	
„sedni“	nic	neumí,	nechce	cizí	lidi,	na	které	ze	strachu	štěká	a	útočí,	bohužel	není	čistotná.	
Momentálně	chodí	jak	stará	psí	důchodkyně,	s	veterinářem	řešíme	další	léčbu,	zatím	dostá-
vá	Alavis.	
	 Fenka	byla	dána	do	útulku	majitelkou,	která	jí	z	vážných	rodinných	důvodů	nemohla	déle	
vlastnit.	S	chovatelem	CHS	jsem	v	kontaktu,	bohužel	Jess	si	domů	vzít	nemůže,	na	ostatní	
feny	není	zvyklá	a	chce	se	rvát.	Chovatel	je	opravdu	smutný	jak	dopadlo	jeho	odchované	
štěňátko,	měla	jsem	s	ním	půlhodinový	hovor.	
	 Jessinka	 je	na	 super	prémiových	granulích,	 tím,	 že	byla	mírně	začervená,	dostalo	 její	
trávení	trochu	šok	a	tak	se	dává	pomalu	do	pořádku.	Výhledově	ji	čeká	kastrace.	V	případě,	
že	by	se	našel	zájemce,	bude	za	ní	muset	docházet	do	útulku,	aby	si	na	něj	zvykla.	Fenka	je	
očkovaná,	čipovaná,	tetovaná,	odčervená.
Více informací: Jarmila Jurová (vedoucí provozu psího útulku) – telefon: 737 911 605

Foto: Radek Opatřil

SBÍRKA BILLA
	 Dne	 4.	 11.	 2022	 se	 po	 patnácti	 měsících	 přebírala	 sbírka	 krmiva	 od	
supermarketu	Billa.	Možná	by	se	dala	napsat	již	tradiční	sbírka,	protože	
funguje	od	roku	2014.	Tímto	děkujeme	všem	zákazníkům	a	pracovníkům	
supermarketu	Billa,	kteří	na	pejsky	nezapomínají	i	v	této	ne	úplně	lehké	
době.	Citace	od	pana	Vašína	(vedoucího	prodejny):	„Zákazníci	nakupují	
méně,	darů	je	sice	také	méně,	ale	važme	si	toho,	protože	to	není	samo-
zřejmost.“
	 Takže	palec	nahoru	a	ještě	jednou	za	pejsky	děkujeme.

Text: Jarmila Jurová
Foto: Zdeněk Grünwald



ročník XI číslo 10 prosinec 2022 www.listyregionu.cz

PŘÍSPĚVEK NAŠEHO 
ČTENÁŘE – BÁSEŇ

Kontakt: Iva Unčovská, tel.: +420 516 454 087, mobil: +420 604 810 748, e-mail: iva.uncovska@seznam.cz

Yvonne – krejčovská firma Chrudichromy
DVĚ GENERACE ŠVADLENEK UŽ PRO VÁS ŠIJÍ OD ROKU 1991

OD ZAČÁTKU S NÁMI ŠILA I PANÍ PAVLA BENEŠOVÁ, KTERÁ UŽ ROK NENÍ MEZI NÁMI.
STÁLE NA NI S LÁSKOU VZPOMÍNÁME.

Věnujeme se výrobě dámských dederonových a balněných zástěr, 
pánských trenýrek a polštářků ve tvaru zvířátek. 

Všechny výrobky jsou vyráběny v konfekčních a nadměrných 
velikostech. Vzory se průběžně a pravidelně mění.

A zase Vánoce, Lydie Modrová
Vyhlížím vločky, 
baletky v nadýchaných sukýnkách.
Chci je vidět tančit zrána 
i při měsíčku, aby 
rozsvítily ponurou krajinu.

Kratší a kratší jsou dny, 
listopad skončil. 
Zase čas adventu a Vánoc, doba ozdob
a světýlek, vůně a jehličí.

Rok se rychlostí blesku otočil. 
Sháňka po dárcích, nesmyslný shon.
Pojme si přát 
jako obrovský dar taky
štístko a něčí blízkost.

Aktuální nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 2022, nebo do vyčerpání zásob.

∅ stojánku: 31 cm
∅ kmene: až 6,5 cm

Stojan na stromek
plastový

Sada stromečků
LED
Počet LED světel: 10 ks
Barva osvětlení: teplá bílá
Rozměry: 22,5 x 20 cm
Pro vnitřní použití, 
na baterie

Napětí: 3,6 V
Otáčky: 180/min.
Akumulátor: 1,5 Ah Li-Ion
Krouticí moment: 4,5 Nm
Hmotnost: 0,36 kg

Šroubovák aku
TE-SD 3,6799,-

Deka mikrofleece
Velikost: 150 x 200 cm
Různé barvy399,-

1390,-
Bruska úhlová 
GWS 7-125
Příkon: 720 W
Otáčky: 11 000/min.
Kotouč: 125 mm
Hmotnost: 1,9 kg

Z pleteniny, s teplou podšívkou
Velikost: M–XXL

Bunda pánská
CARSON

cena od

389,-

199,-

299,-

859,-

Jedle
Nordmann
řezaná
Výška: 
100–250 cm

4

Sada plastových koulí

Lesklé, matné

Různé barvy

Balení: 40 ks

Různé velikosti v 
balení

440996

Sada plastových koulí mix

Různé barvy

Balení: 30 ks

∅ 6 cm

Cena: 499,-/bal.

441003

Ozdoby skleněné

Různé druhy a velikosti

477240

Sada slaměných 

ozdob

Různé druhy a balení

Cena od: 69,-/bal.

471605

Set sk
leněných koulí

Balení: 8 ks / Koule, medvěd a sněhulák

9 ks / Koule a sněhuláci

Cena: 139,-/set

467059

467062

Rolničky sada

Různé barvy

Balení: 12 ks

∅ 3 a 4 cm

Cena od: 79,-/bal.

441071

Zvonek plechový

s nápisem

Různé barvy

Cena: 49,-/ks

471333

Plovoucí sv
íčky

Balení: 4 ks

Barva: červená, zla
tá,

měděná, stří
brná

Cena: 49,-/bal.

456981

Svíčka kónická

drápaná

Barva: perlová, stří
brná, 

zlatá a červená

Výška: 23 cm

∅ 2,2 cm

Cena: 32,-/ks

481740

Svíčky stro
mkové

Barva: bílá, červená, zla
tá

a stříb
rná 

Balení: 12 ks

Výška: 10 cm

Cena od: 32,-

456989

Svíčka drápaná válec

Barva: perlová, stří
brná, zla

tá a červená

Výška: 10 cm

∅ 5 cm

Cena: 65,-/ks

481744

Svíčka vánoční

s potiskem

Barva: zla
tá, stří

brná 

a červená

Výška: 12 cm

∅ 6 cm

Cena: 89,-/ks

481752

Sada na lití 
olova

Balení: 6 ks mincí a naběračka

481731

279,-

229,-

cena od

75,-

DEKORACE PRO VÁNOČNÍ DOMOV

bal.

ks

Špička skleněná

Různé barvy

Rozměry: 3
0 x 8 cm

Cena: 179,-/ks

455481

 -
.   . .   :   

 

Šroubovák akumulátorový BOSCH II

Baterie 2x R03, nejsou součástí balení

Vydává zvuky jako opravdový šroubovák

Věk 3+
Cena: 329,-482206

Vrtačka aku BOSCHBaterie 3x R6, nejsou součástí balení
Vrtačka vydává zvuky a svítí
Věk 3+
Cena: 549,-482204

Pistole NERF ELITE 2.0 PROSPECT
QS 4
8 pěnových nábojů Nerf Elite
Věk: 8+
Cena: 239,-482209

Deskové hryRůzné druhyCena od: 139,-/ks454959

Pelíšky
Různé rozměry, druhy a barvy478722

cena od

499,-ks

Válecí pytelRozměry: 135 x 90 x 8 cmVrchní povrch nepromokavý, vybaven zipem478735

VHODNÉ DO EXTERIÉRU I INTERIÉRU

Nářadí kovové v dřevěném kufříku

Sada obsahuje 16 ks nářadí
Věk: 5+ 
Cena: 699,-456070 Auto SpeedyVelikost: 22 cmDoba nabíjení: 2,5 hDoba jízdy: 15 minutBaterie 2x AA (nejsou součástí balení)

Cena: 649,-482202

 
 

   

 
      

 
  

990,-

11

 .   . .      

12/2022

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání zásob.

Vážení zákazníci,
přejeme Vám 
krásné Vánoce

a úspěšný kutilský
rok 2023!

Vaše UNI HOBBY

DARUJTE TISÍCE MOŽNOSTÍ

 .   . .      

Tipy na dárky v novém
letáku na unihobby.cz

UniHobby Inzerce 12_01 Listy regionu 194x128 v253.qxp_Sestava 1  24.11.22  6:37  Stránka 1
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VÍTĚZSTVÍ 
NAVZDORY

VYLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE O KNIHU: IVO KOBLASA

NIKDY TO NEVZDÁVÁM
Ze správných odpovědí Ivo Koblasa a zástupce Listů reigonů 
vylosovali výherkyni paní HELENU KUDOVOU Z BOSKOVIC, 

která obdrží knihu s věnováním od Iva Koblasy.
K VÝHŘE GRATULUJEME.

Otázky: 1) Na kterých kontinentech Ivo závodil 
 2) Které je jeho nejoblíbenější místo, kde Ivo závodí v zahraničí 
 3) Jakou značku kol Ivo jezdí

Správné  1) Ivo Koblasa závodil v Evropě, Asii, Americe a Africe
odpovědi: 2) Jeho oblíbené místo, kde závodil, je Elzach, Německo
 3) Jezdí na kole značky Duratec

 www.ivokoblasa.cz

	 Členové	Vodní	záchranné	služby	Blansko	vyrazili	11.	11.	2022	do	da-	
lekého	Sokolova	na	závody	v	několika	disciplínách,	které	simulují	 různé	
situace	záchrany	tonoucího	a	prověřují	také	různé	plavecké	dovednosti.	
	 Jelikož	se	nacházíme	v	době,	ve	které	nemáme	kde	trénovat,	byla	naše	
účast	 bez	 velkých	 očekávání.	 I	 přesto	 si	 naši	 borci	 odvezli	 zlatý	 pohár		
ve	složení	Radek	Burian,	Jakub	Vondráček	a	Lukáš	Molek.	V	jednotlivcích	
obsadil	Radek	Burian	1.	místo	a	Lukáš	Molek	3.	místo.	I	ostatní	závodníci	
měli	velmi	pěkné	umístění.	Člověka	to	nutí	k	zamyšlení,	kam	bychom	to	
mohli	pod	jménem	našeho	města	dotáhnout,	kdybychom	měli	příležitost	se	
na	podobné	akce	připravovat.	
	 Samotný	Sokolov	byl	v	podobné	situaci,	kdy	se	 tamní	bazén	deset	 let	
rekonstruoval.	 Nyní	 město	 disponuje	 krásným,	 leč	 zcela	 obyčejným	 ba-	
zénem.	 To	 ale	 nemění	 situaci,	 že	 celá	 jedna	 generace	 přišla	 o	 možnost		
plavání	nebo	vodní	záchrany.

Text: Tereza Hoffmannová
Foto: archiv Vodní záchranné služby Blansko

Nahoře zleva: Tomáš Krikl, Zbyněk Novotný, Tereza Hoffmannová, Mar-
tin Pernica, Jan Láncoš, dole zleva: Radek Burian, Lukáš Molek, Jakub 
Vondráček
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článků a inzerce ručí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem zveřejněných materiálů. Vzhledem k použité technologii tisku může dojít k mírné odchylce barevnosti.  
Čtenáři a inzerenti, kteří poskytnou redakci k otištění osobní údaje a fotografie, výslovně souhlasí s tím, že tyto údaje budou zveřejněny v tištěné formě Listů regionu a na www.listyregionu.cz.

Další číslo vyjde 7. února 2023, uzávěrka je 26. ledna 2023.
ročník XI číslo 10 prosinec 2022 www.listyregionu.cz
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NOVÁ PRODEJNA

ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

Sportovec okresu Blansko roku 2022
	 Nominujte	 sportovce	z	okresu	Blan-
sko,	o	kterém	se	domníváte,	že	by	si	za-
sloužil	 být	 oceněn	 za	 svoje	 sportovní	
úspěchy	v	kategoriích:	sportovec	okresu,	
sportovní	 talent,	 sportovec	 s	 handica-
pem,	mládežnický	tým,	seniorský	tým,	
sportovní	 akce	 roku,	 trenér,	 osobnost	
sportu	a	sympaák	(cena	veřejnosti).
	 Pravidla	nominace	a	nominační	for-
mulář	 naleznete	 na	 webových	 strán-
kách	www.sportovecjmk.cz.
	 Nezapomeňte	 napsat	 jméno	 spor-
tovce,	bydliště,	rok	narození,	sportov-
ní	odvětví,	 sportovní	klub,	dosažené	
výsledky	 a	 kontakt	 na	 nominované-	
ho	sportovce	(e-mail,	tel.),	abychom	jej	
v	případě	postupu	do	další	fáze	soutě-
že	mohli	kontaktovat.
	 Návrh	 odešlete	 elektronicky	 přes		
http://www.sportovecjmk.cz/sporto-
vec-okresu,	nebo	na	email:	cus.musi-
lova@gmail.com	 a	 nebo	 písemně	 na	
adresu	OS	ČUS	Blansko,	Rožmitálo-
va	40,	Blansko	678	01	a	to	nejpozději	
do	6.	1.	2023.	Na	pozdější	návrhy	ne-
bude	brán	zřetel.
 Okresní sdružení České unie sportu 

Blansko, z. s.

POTŘEBUJETE INZERCI? „Ušijeme ji Vám přímo na míru“ Tel.: 606 931 795


