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Objevte sílu prOpOlisu
v našich prOduktech

… z tajemství včel a bylin

My v PURUS-MEDA věříme, že přirozené je být zdravý. K tomu vám mohou pomoci
i doplňky stravy, které pro vás ve Skalici nad Svitavou přes dvacet let vyrábíme. Naší
srdeční záležitostí jsou přípravky ze včelích produktů a bylin. Jejich sílu využívali již
ve starověku.

„Moudrost včel a bylin známe po generace.
Vraťme se k ní společně.”
Originální receptury
funkční a ověřené zákazníky
Česká rodinná firma
na trhu již více než 20 let
Pomáháme lidem
vést aktivní a zdravý život

Výrobce: PURUS-MEDA, s.r.o.
Skalice nad Svitavou 198
679 01 Skalice nad Svitavou
+420 516 499 667

Vlastní i zakázková výroba
bylinných výtažků a produktů

ZÍSKEJTE ZPĚT HARMONII TĚLA
www.purusmeda.cz

PŘIDEJTE SE K NÁM
DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME:
OPERÁTOR VÝROBY
TECHNIK SEŘIZOVAČ
SKLADNÍK
LAKÝRNÍK

Další volné pozice najdete na: www.letoplast.cz/kariera/

LETOPLAST s.r.o. I +420 724 890 833 I +420 720 984 448 I kariera@letoplast.cz I Letovice, Pražská 258
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RADOVAN KOUŘIL:

BAVÍ NÁS BÝT PRVNÍ A OSTATNÍ MOTIVOVAT
Spoluúčast pacientů je v českém zdravotnictví
jedna z nejnižších ve vyspělém světě. Lze bez
jejího zvýšení současnou úroveň zdravotnictví
do budoucna vůbec ufinancovat? Nejen o tom,
jak by pomohlo zavedení doplňkového pojištění,
jsme si povídali s generálním ředitelem Oborové
zdravotní pojišťovny (OZP) – Ing. Radovanem
Kouřilem.
Vláda se ve svém programovém prohlášení přihlásila
k zavedení dobrovolného doplňkového pojištění. Co Vy na to?
Vnímám to jednoznačně pozitivně. Podíl soukromých výdajů
na celkových výdajích na zdravotnictví je u nás jeden z nejmenších na světě. A to je jednoznačně špatně. Český systém
financování zdravotnictví je příliš majoritně postaven na veřejných zdrojích, zejména na zdrojích veřejného zdravotního
pojištění. V tom jsme poměrně unikátní. Zavedení doplňkového pojištění může zvýšit podíl soukromých zdrojů, může přinést nové dodatečné zdroje a může přispět k posílení efektivity
vynakládaných nákladů. Má to však spoustu „ale“.
Například?
Tak za prvé, je nutné si uvědomit, že zdravotnictví je schopné spotřebovat jakékoliv množství peněz. Z toho vyplývá, že
jich nikdy nebude dostatek. Zdravotnictví může být zadarmo,
může být dostupné a může být kvalitní. Ale nikdy nemohou
platit všechny tři podmínky současně. Připojištění v konečném
důsledku může přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti a může, jak jsem již zmínil, přinést dodatečné zdroje, což
nepřímo znamená, že nebude vše zadarmo - tedy hrazeno
z veřejných peněz. A v tom právě vidím problém.
V čem konkrétně?
České prostředí je obecně na zdravotnictví a možnosti
úhrady ze soukromých zdrojů velmi citlivé. Současný stav není
ale udržitelný a já se obávám, že bez navýšení podílu soukromých zdrojů na celkových výdajích na zdravotnictví alespoň
na úroveň obvyklou ve většině vyspělých evropských zemí se
v budoucnu zkrátka neobejdeme.
Co je tedy nutné pro zavedení doplňkového pojištění udělat?
První podmínkou je pro připojištění a s ním spojené produkty
vytvořit prostor. A ten tady dnes není. Pokud by byl, připojištění by již dávno existovalo. Pojišťovnám, myslím „komerčním“,
ne zdravotním, v tom nic nebrání. Bylo by tedy nutné omezit
nárok z veřejného zdravotního pojištění a vytvořit prostor pro
připojištění. A v tom jsem skeptický.
Snaží se OZP jako zdravotní pojišťovna jít připojištění
naproti?
Ze zákona nemůžeme vůči našim pojištěncům, kteří ke svému
zdraví nepřistupují zodpovědně, nebo si ho dokonce vědomě
poškozují, uplatňovat žádné sankce nebo negativní pobídky.
Co však můžeme udělat, a jako jediná zdravotní pojišťovna
jsme s tím už začali, je jít cestou bonusů, které mohou motivovat naše pojištěnce k žádoucímu chování.
Letos OZP naplánovala přispět na preventivní programy
nejvyšší částkou ze všech zdravotních pojišťoven v přepočtu
na jednoho pojištěnce a současně podmínila nárok na benefity

tím, že budou pojištěnci přistupovat ke svému zdraví zodpovědně a budou absolvovat běžné preventivní prohlídky.
A s jakým výsledkem?
Musím přiznat, že z počátku jsme měli trošku obavy z toho,
jak naši pojištěnci tento přístup přijmou. Přece jen ostatní
pojišťovny žádné takové podmínky pro čerpání preventivních
programů nevyužívají. A byli jsme docela mile překvapeni. Zdá
se, že naši pojištěnci na ta pravidla přistoupili. Zájem o čerpání příspěvků v průběhu prvního pololetí je u klientů rekordní
a dokládá, že se OZP trefila do jejich očekávání.
NICOL LENERTOVÁ

Ing. Radovan Kouřil působí ve zdravotnictví
od roku 1996. V současné době zastává
funkci generálního ředitele Oborové zdravotní
pojišťovny (OZP). Do roku 2010 vykonával funkci
finančního ředitele Hutnické zaměstnanecké
pojišťovny (dnes Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna). V letech 1997 až 2010 zastával
funkci vedoucího ekonomické sekce Svazu
zdravotních pojišťoven. Dále působil jako
předseda představenstva Vitalitas pojišťovny
a.s., člen představenstva Letiště Ostrava, a.s.
a finanční ředitel Air Ostrava, s.r.o.
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ŠÁRKA STRACHOVÁ:

ZAŽÍVÁM NEJKRÁSNĚJŠÍ OBDOBÍ V ŽIVOTĚ

Mistryně světa ve slalomu, bronzová medailistka z olympijských her, spolukomentátorka České
televize, předsedkyně Českého klubu fair play, ale také šťastná maminka a zakladatelka kliniky
celostní terapie a sportu VO2Max. To je Šárka Strachová, která vystoupí jako jeden z hostů už 10. září
na Sirius Festivalu MyFace v Brně.
Šárko, jak se máte?
Mám se skvěle. Myslím, že zažívám zatím nejkrásnější období
v životě.
Co Vám v poslední době udělalo největší radost?
Těch příležitostí k radosti je víc. Na prvním místě je určitě naše
dcera. A potom čas, který můžeme jako rodina trávit spolu, má
práce, projekty, na kterých pracuji a které se daří realizovat.
Pak celá řada obyčejně neobyčejných každodenních drobností

4

Jak jde dohromady práce, Vaše další aktivity a rodina?
No, někdy je to pěkný kalup … I když si čas na práci mohu
víceméně organizovat sama, je to v podstatě práce na plný
úvazek, a tak to všechno skloubit dohromady dá občas docela
zabrat. Rodinu a dceru mám ale stále na prvním místě. Je
to období, kdy se rozhodně nenudím, ale jsem za to ráda.
Občas jsem unavená, ale pokud děláte to, co vás baví
a naplňuje, tak odpočinout si a načerpat novou energii zvládáte
velmi rychle.
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Asi těžká otázka, ale přesto… Půjde malá ve Vašich šlépějích?
Už teď je vidět, že dcera je velmi pohybově nadaná. Dáváme
jí možnost vyzkoušet různé sporty a pohybové aktivity.
S manželem rádi sportujeme hlavně venku na vzduchu.
Určitě chceme, aby sportovala, protože je to něco, co je pro
naše tělo přirozené, a všichni pohyb potřebujeme. Ráda
bych, aby si sama přišla na to, co jí jde, co ji baví. A nemusí
to být samozřejmě jen sport. Ani já, ani manžel nemáme ale
rozhodně ambice směrovat ji do vrcholového sportu.
Většina lidí Vás zná jako úspěšnou lyžařku, spolukomentátorku České televize, předsedkyni Českého klubu fair play,
ale ne všichni vědí, že jste i zakladatelkou kliniky celostní
terapie a sportu VO2MAX. Čemu se tam věnujete?
Jsme nestátní zdravotní zařízení, které jsem založila již v roce
2017 a od konce kariéry se mu věnuji naplno. Věnujeme se
obecně našemu zdraví. Pokud to mám říct velmi zkráceně,
nabízíme služby z oblasti fyzioterapie, funkční medicíny
a psychoterapie. To vše v celostním pojetí a vzájemném
propojení, pokud o to klient projeví zájem. Mezi naše dvě
užší specializace patří dětská fyzioterapie od kojenců až po
dospívající a dále gynekologická fyzioterapie.
Dá se specifikovat, co jsou největší problémy dnešní doby
a jak jim předcházet?
Opět velmi obecně řečeno největšími problémy dnešní doby
je sedavý styl života, tedy nedostatek pohybu, ať už u dětí,
nebo dospělých, stres a potom fenomén řešit vše různými léky
a pilulkami a potlačovat tak stále dokola pravou příčinu obtíží.

Upřímně, nechybí Vám někdy lyžování, kolotoč světových
pohárů, mistrovství, olympiády?
Opravdu nechybí. Strávila jsem v něm tolik let, a to velmi
intenzivně. Když někdy na sociálních sítích zahlédnu fotky
mých bývalých kolegyň například z letních lyžařských kempů,
tak si spíše oddechnu, že toto mám již za sebou a mohu se
věnovat něčemu zcela odlišnému.
Ono to není jen to „pozlátko“ na stupních vítězů, které vidí
fanoušci…
Tak to každopádně není. Ale to snad už si většina diváků
a fanoušků uvědomuje. Přece jen zrovna sociální sítě dovolily
nahlédnout do životů velmi blízko i řadě sportovců, vzniklo
a vzniká mnoho sportovních dokumentů … Navíc na stupně
vítězů se dostane jen malý zlomek těch, kteří o to usilují.
Který moment ve Vaší kariéře byl ten nejsilnější?
Mezi ty nejsilnější určitě patří bronz z olympijských her 2010,
bronz z mistrovství světa v roce 2015 a pak i poslední závod mé
kariéry v březnu 2017.
Když si chcete od všeho odpočinout. Kam odjedete, co děláte?
Musela jsem se naučit odpočívat tzv. za pochodu. Na to někam
odjíždět není čas ani prostor. Nejlepší odpočinek je – vědomě
aspoň na chvíli spočinout v přítomnosti. Výborně na to funguje
uvědomění si vlastního dechu, svého středu. A pak ještě skvěle
funguje dostatečný spánek. Když jsem opravdu unavená, jdu
spát s dcerou už třeba kolem osmé večer. Usneme společně
v jedné posteli a to je ten NEJ odpočinek.
PAVEL ŠMERDA
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NAVŠTÍVILI JSME

BLÍŽÍ SE DRNOVICKÉ JABLKOBRANÍ

OBEC CHYSTÁ STAVBU NOVÉ ŠKOLY

V Drnovicích to stále žije. Kulturou, sportem, pracuje se na několika investičních akcích, další se
připravují. Chystá se i další ročník stále oblíbenějšího Drnovického jablkobraní a spousta dalších akcí.
Více prozradila starostka obce Lenka Růžičková.
Paní starostko, co je nového v Drnovicích?
Určitě bych zmínila dokončení velkého projektu – Intenzifikace ČOV. Koncem srpna bude předaná stavba a bude zahájen
zkušební provoz. Druhou významnou a historicky nejnákladnější akcí je Vodovod Marek, která bude stát 143 milionů Kč.
Společně s městysem Lysice a obcí Voděrady finišujeme s projektem, který zajistí dostatek pitné vody pro další generace.
Začátkem září budeme žádat SFŽP o dotace, čímž vrcholí přípravy na poli dokumentů, které trvaly bezmála tři roky. Brzy
nás čeká výběr nejlepší architektonické studie na novou školu, což jsou tři obrovské projekty, které zabezpečí komplexní
strategický rozvoj Drnovic daleko do budoucna. Dokončili jsme
rekonstrukci komunikace ve dvou ulicích, vybudovali odstavné
parkoviště u sokolovny, opravili chodníky, dva historické kříže, střechu zahradnictví, postavili workoutové hřiště a udělali
spoustu dalších drobných záležitostí.

6

Už jste to zmínila. Dokončujete stavbu ČOV, chystá se velký
projekt vodovodu Marek. Tedy nákladné, nutné, ale upřímně
řečeno, politicky nepříliš populární akce. Mám pravdu?
Je to tak. Lidé tyto věci moc nevnímají. Je atraktivní postavit
nové hřiště, cyklostezku, různé odpočinkové zóny přímo uvnitř
obce, ale nemůžeme si to teď dovolit. V rámci péče řádného
hospodáře nechci obec dále zadlužovat a dělat jen líbivé věci.
Blíží se konec Vašeho prvního volebního období v čele
Drnovic. Jaké ty čtyři roky byly a co z toho, co se Vám podařilo, Vám dělá největší radost?
Poslední roky byly opravdu náročné, ale samozřejmě nejen
pro mě, ale pro všechny. Potkaly nás velmi nepříjemné události: covid, válka na Ukrajině a následně zdražování. Občané se museli a stále musí s těmito těžkostmi vypořádávat.
Vedení obce proto musí vyvážit jak stránku investiční, kdy obec
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NAVŠTÍVILI JSME
buduje, tak stránku sociální, která by v žádném případě neměla být opomíjena. Velmi se snažím s lidmi komunikovat, být jim
nablízku a v případě potřeby pomoct nebo poradit. Také pořádáme spoustu kulturních a společenských akcí, kde se lidé
mohou potkat a uvolnit. Myslím, že to teď všichni potřebujeme.
Nejvíce hrdá jsem v tomto směru na Jablkobraní. Akci, kde
se lidé pobaví, posedí spolu, popovídají si, dají si něco dobrého, navíc akce probíhá za velkého přispění všech spolků, čímž
rozvíjíme mezispolkovou spolupráci, a má charitativní podtext.
Mám upřímnou radost z postavení ČOV a získání dotací na ni,
stejně jako z kulturně-společenských akcí a sociálního zázemí
v obci, což musí jít ruku v ruce, aby byli lidé spokojení a dobře
se jim tady žilo.
Je něco, co se Vám naopak nepovedlo?
Souvisí to také s akcemi. Ne každá se vydařila, úplně se
nepovedlo omladit místní spolky. Mladým lidem se moc
nechce zapojovat do dění na obci a nedaří se mi to změnit.
Z investičních akcí bych asi jmenovala rekonstrukci starého
koupaliště, ze kterého by měla vzniknout přírodní retenční
nádrž zasazená do krajiny pod lesem. Projekt je hotový, ale
nestihli jsme před dvěma roky dotaci a další výzva zatím
nebyla vypsaná.
Jaké máte další záměry a plány, co byste v Drnovicích chtěli
opravit, vybudovat, kam je posunout?
Připravený je projekt pěší lávky u mostu s černými sochami,
oprava mostu v Kuzině, rekonstrukce ulice nad obchodem
s chovatelskými potřebami, výměna veřejného osvětlení
za LED světla, dokončení klidové zóny s dětským hřištěm,
oprava zdi hřbitova, opravit střechu v Lidovém domě. Chceme
dát fotovoltaiku na ČOV a trochu ušetřit na drahém provozu
a zasíťovat obec optickým kabelem.
Zmínila jste se o architektonické studii na novou školu. To zní
velmi zajímavě. Můžete být konkrétnější?

Přílivem nových obyvatel je kapacita nejen základní, ale
i mateřské školy nedostačující. Vzhledem k mé původní profesi
považuji školství a školy jako takové za naprostou prioritu obce.
Jelikož rekonstrukce školky znamenala jen několik málo míst
navíc, potýkáme se už nyní s nedostatkem, i přesto že přijímáme
pouze drnovické děti. Jediným možným řešením je výstavba
nové základní školy, která by vyhovovala dnešním požadavkům
na prostor a bezpečí dětí. Součástí bude tělocvična a sportovní
zázemí. Stávající ZŠ má kompletně zrekonstruované přízemí
(jídelna, šatna, WC, kuchyň). Nabízí se proto využití těchto
prostor pro rozšíření MŠ ve chvíli, kdy bude postavena nová
základní škola. V případě, že se podaří dokončit tři základní
pilíře infrastruktury obce, nezbytné pro spokojené žití našich
občanů, kterými je ČOV, voda a škola, mohou se Drnovice
rozvíjet. Momentálně – co se týká nové školy, spolupracujeme
s architekty. Budova bude vedle bývalého statku a chceme,
aby i urbanisticky splňovala veškeré požadavky a zapadla do
rázu obce. Výběr studie a následně projekt už bude na novém
zastupitelstvu, které vzejde po zářijových volbách.
Už první polovina roku byla v Drnovicích bohatá na nejrůznější akce, nyní jsme ve druhé polovině. Na co byste nás
pozvala?
Určitě na Jablkobraní, které bude druhou sobotu v říjnu.
Určitě se v závěru roku uskuteční tradiční vánoční jarmark,
rozsvícení vánočního stromu a mikulášská besídka.
Samostatnou kapitolou je další ročník Jablkobraní. Jaké letos bude a na co se můžeme těšit?
Návštěvníky Jablkobraní čekají opět zajímaví hosté, dobré
jídlo, pití, hudba a možnost zakoupit si regionální potraviny.
Těšit se mohou na zpěváka Bohuše Matuše, kapelu Nell
a děti z drnovického pěveckého sboru. Se svojí kulinářskou
show se představí kuchař Oskar Klanert. Celou akci bude
opět moderovat Tereza Pufferová, kterou znají diváci České
televize z Dobrého rána. Zájemci se mohou zapojit do soutěže
o nejlepší štrúdl a kalvádos. Bude možné navštívit mateřskou
školu nebo v moštárně ochutnat zabijačkové speciality při
poslechu harmoniky. Nezapomněli jsme ani na děti. Pro ně
bude připraven skákací hrad a dětský koutek. Kdo přijde,
určitě nebude litovat!
Co říct na závěr?
Vzhledem k výše popsaným událostem, které naši společnost
potkaly, vypůjčím si citát mého pedagogického vzoru
J. A. Komenského: „Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla
namísto násilí LÁSKA, namísto hádek VÍRA, místo roztržek
SNÁŠENLIVOST.“ Nic jiného si ani já nepřeji! PAVEL ŠMERDA

Na Jablkobraní letos vystoupí Bohuš Matuš i kapela NELL.
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KLÁRA KRENŽELOKOVÁ:

KRIZOVÝ INTERVENT JE PROSTŘEDNÍKEM
MEZI LÉKAŘEM A RODINOU

Krizová intervence. Slyšíte toto slovní spojení poprvé? Co se za ním skrývá, to nám dnes ozřejmí
zkušená interventka Nemocice Boskovice Klára Krenželoková.
Mohla byste seznámit čtenáře s prací
krizového interventa? Co vlastně dělá
a komu může pomoci?
Práce krizového interventa spočívá
v péči o lidi sekundárně zasažené
nějakou krizovou událostí (autonehoda,
vážné onemocnění, náhlé úmrtí apod.).
Sekundárně zasaženými lidmi jsou tedy
např. příbuzní a blízcí, ale také svědci
nebo viníci těchto krizových událostí.
Existují dva typy interventů. Prvním
typem jsou interventi záchranných
složek. Takový intervent pracuje přímo
v terénu. V praxi to funguje tak, že je
kontaktován z dispečinku a zasahuje
přímo na místě události. Taková
okamžitá pomoc může svým způsobem
nahradit utišující léky a předejít
nutnosti docházení k terapeutovi
nebo psychologovi. Intervent dodává
postiženému tolik potřebný pocit, že na
to v tu chvíli není sám.
A druhý typ?
Druhým typem je nemocniční intervent.
Ten pracuje v nemocnici. Intervence tak
neprobíhá v terénu, ale na nemocničních
odděleních nebo v čekárnách. Jedná
se hlavně o oddělení urgentního
příjmu (ARO, JIP), ale také velmi často
o porodnicko-gynekologická oddělení.
Intervence se však vždy musí provádět
se souhlasem sekundárně zasaženého,
musíme respektovat, že ne každý chce
u tak těžké situace někoho cizího.
S jakými případy se nejčastěji setkáváte?
Já pracuji jako nemocniční intervent.
Nejčastěji řeším případy náhlých úmrtí,
potratů v pokročilém stadiu těhotenství
a sdělování závažných diagnóz (onkologická onemocnění apod.). Intervent tak
mimo jiné ušetří i čas ostatnímu zdravotnickému personálu, který se může
věnovat jiným úkonům a pacientům.
Intervent může být také jakýmsi prostředníkem mezi rodinou a lékaři během
nějaké závažné operace, může předávat informace nebo trávit čas s rodinou
v čekárně, pomoci jim se zajištěním
základních potřeb (jídlo a pití). I tohle je
součást náplně práce interventa.
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Jak taková krizová intervence vlastně
probíhá?
Důležité je vytvořit si trošku zázemí, pokud je to možné. Je dobré si zasažené vzít
do nějaké klidné místnosti, nebo alespoň
zařídit, aby byli v pokoji sami. Intervence
probíhá se souhlasem sekundárně zasaženého. Při mém příchodu se představím a nabídnu možnost otevřeně mluvit
a na cokoli se zeptat, jsem tam zkrátka
pro ně. Většinou chtějí a potřebují mluvit,
někdy se stane, že se prostě mlčí, ale to
rozhodně není chyba. Celý proces může
trvat jen deset minut nebo i několik hodin. Může se stát, že příbuzných vyžadujících intervenci se postupně objeví více
a intervent musí ošetřit všechny. Akutní
stresová situace může mít u různých
osob odlišné projevy, každý reaguje na
stres jinak. Někdo brečí, někdo se zlobí,
někdo mlčí. Nelze obecně říci, jaký typ
reakce vyžaduje větší intervenci.
Je přípustné krutou pravdu nějak
zaobalit?
Ne, určitě vždy mluvit pravdu, pokud ji
znáte, nelhat a nevzbuzovat falešná očekávání a naděje. Samozřejmě, že často
neumíme zodpovědět všechny otázky,
pak to ale musíme přiznat.
I když se jedná o děti?
To je specifická skupina, ale i v tomto případě platí, že je nutné sdělovat pravdu.
Když zemře někdo blízký, třeba tatínek,
nemusíte popisovat všechny detaily jeho
smrti (obzvláště když je tragická). Přesto
trpělivě, jasně a pravdivě odpovídat na
všechno, na co se ptají. Nevhodné jsou
věty typu Šel do nebíčka, Dívá se z mráčku… Nejhorší je říct, že odešel, to si děti
mohou domýšlet různé příběhy, jako
např. že tatínek někde je a že by se mohl
vrátit. Dítě v každém věku vnímá smrt
jinak. Tyto rozdílnosti ve vnímání smrti
u dětí v závislosti na věku je potřeba při
intervenci zohledňovat. Děti jsou velmi
vnímavé a potřebují znát pravdu. Citlivě sdělenou, ale pravdu. A klidně pořád
dokola, mít tu trpělivost a nehalit to do
pohádek. Nejhorší je nic jim neříct. Děti
poznají, že se něco děje. Někdo uvažuje,
jestli je vzít na pohřeb. Určitě jim alespoň
nabídnout tu možnost, aby neměly pocit,
že jsou vynechané z toho procesu. Snažíme se, aby netrpěly, aby nebyly smutné…
Ale ony potřebují být smutné, to je normální, že člověk pláče. Vždycky nechat
projít emoce.

Jak se liší práce klinického psychologa
a krizového interventa?
Krizový intervent nemusí být psycholog,
jsou to speciálně školení zdravotníci,
většinou ze záchranné služby, z urgentních příjmů, ale například i porodní
asistentky. Na rozdíl od psychologa poskytuje tu první psychickou pomoc. Tedy
ne psychologickou. Někdy třeba jen podají kapesník, dají napít. Psycholog na
to už pak navazuje, to už jsou opakovaná
sezení a ta práce už je samozřejmě jiná.
My tam jsme pro tu chvilku, ale tím to
pro nás končí.
Nezajímá Vás, jak to všechno dopadlo?
Snažím se, aby to tak nebylo. Prostě
jakoby zavřít dveře a pustit to. Někdy to
moc nejde. Člověk ale musí provádět
nějakou psychohygienu, vytvořit si
nějaký rituál. Projet se na kole, sejít
se s kamarádkou. Naštěstí tím, jak je
nemocnice malá, nemám do měsíce
čtyři nebo pět případů. Jsou období, kdy
mám tři za týden a pak se třeba půl roku
nic neděje. Takže v mém případě se to
dá zvládnout. Přesto pokaždé když jdu
k intervenci, mám úplně stejný pocit,
jako bych tam šla poprvé. Člověk nikdy
neví, do čeho přijde, jak budou zasažení
reagovat, na co se kdo bude ptát, jestli
budu schopná odpovědět. Nakonec to
vždy nějak vyplyne ze situace. Většinou
je poznat, že moje intervence lidem
pomohla a mám pozitivní zpětnou vazbu.
Co bylo na počátku Vašeho zájmu o krizovou intervenci?
Úplná náhoda. Krátce po nástupu do
nemocnice jsem navštívila kurz bazální
stimulace s praxí v ostravské městské
nemocnici. Tam jsem zaslechla vyprávění
jedné ze sester, která se právě vrátila

z kurzu krizové intervence. Velmi mě to
zaujalo, po návratu jsem této sestřičce
napsala a ona mě odkázala na organizaci
SPIS. Pak už šlo jen o to, aby mi tady
v nemocnici povolili kurz absolvovat
a aby to podpořili. Kurz jsem dokončila
na konci roku 2016 a od roku 2017 jsem
teprve začínala oficiálně pronikat do
praxe.
Jaké vlastnosti by měl mít krizový
intervent?
Měla by tam být velká dávka empatie
a pokory. A jinak si myslím, že všichni
zdravotníci mají podobné rysy, chtějí
pomáhat lidem a být užiteční. Nějak je to
naplňuje… Pokud chcete dělat ještě něco
navíc, jste vnímaví a umíte mluvit s lidmi,
můžete se do kurzu přihlásit. Jde jen o to
chtít.
Nějaká rada pro taková těžká životní
období?
Myslím si, že by na sebe člověk neměl
klást přehnané nároky v tom, že to
musí zvládnout sám, že nesmí brečet.
Nechat ten smutek projít se všemi
fázemi truchlení, aby pak mohl jít
nějakým způsobem dál. Nezapomenete
na to nikdy, ale naučíte se s tím nějakým
způsobem žít. Říká se, že truchlení
končí po jednom roce, protože trvá,
než tím vším člověk projde. Jsou třeba
první Vánoce, první Velikonoce bez toho
blízkého. Člověk se nemůže s nikým
srovnávat. Každý jsme jiný, každý máme
jiné prožívání, někdo se otřepe rychleji
a má rád, když udělá tlustou čáru
a začne nový život, někdo potřebuje víc
času, je to individuální. Prostě myslet na
sebe, poslouchat svoje tělo a svou hlavu.
A nebát se říct si o pomoc.
MAGDALENA KRÁLOVÁ

Jsou ještě nějaká důležitá pravidla?
Je pár vytipovaných vět, které by se
sekundárně zasaženým říkat neměly,
protože mohou zásadně narušit proces
truchlení. Jsou to věty, které často
používají všichni, jako: „To bude dobrý.
Čas to spraví. Vy jste mladí, uděláte si
další miminko. Vím přesně, jak se cítíš.“
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FILIP VÍTEK:
TOMU, KDO SE UCHÁZÍ O MÍSTO SENÁTORA,
DOPORUČUJI EXPEDICI V HIMALÁJÍCH
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Vášnivý cestovatel, který se rozhodl prozkoumat český Senát. Tak by se dal charakterizovat nejmladší
kandidát o senátorské křeslo v našem regionu Filip Vítek. Ten se netají tím, že je v nejlepších letech
a do významné funkce prý vloží novou chuť a energii. Inspiraci nasbíral také při svých cestách
v zahraničí. Jak sám říká, „funguje to u řady sousedů, bude to fungovat i u nás“.
Na začátek otázka trochu k zamyšlení. Kdo byl Filip Vítek
před deseti lety a kdo je teď?
Rozhodně muž, který měl o dost méně vrásek a jen o trochu
víc vlasů (smích). Taky si nemyslel, že bude kandidovat do
Senátu. Ale teď vážně. Když mi bylo 32, tak jsem měl rok po
svatbě a chystal se s manželkou stěhovat. Teď je mi o deset víc
a musím říct, že se čtyřicítkou přišel pocit rovnováhy a životní
a pracovní spokojenosti.
Z vrcholků hor jste se rozhodl vstoupit do politiky. Co Vás
k tomu vedlo?
Když nad tím přemýšlím, tak hory jsou pro budoucího senátora
vlastně skvělá průprava. Každému, kdo se uchází o takovou
funkci, bych doporučil třeba expedici v Himalájích. Mnohokrát
jsem si otestoval své chování v extrémních situacích, které
byly hodně na hraně. Hory vás také naučí výdrži, nedovolí vám
polevit, i když cíl je v nedohlednu. Do Senátu kandiduji, protože
jsem byl celý život občansky aktivní člověk. Vždy jsem se snažil
ozvat, když se mi něco zdálo nefér. A mám dojem, že v politice
teď nastal čas na změnu stylu.
Motto Vaší politické kampaně je „Nová energie do Senátu“.
Co si pod tím máme představit?
Mezi senátory v drtivé většině vidíte jen starší muže, jednoho
vedle druhého. Občas starší dámu. Jejich životní zkušenost
je úplně jinde než u lidí, kterým je nyní kolem čtyřiceti let
a kteří řeší školky, školy, bydlení a třeba dopravu do práce.
Já mám velký respekt před staršími a zkušenějšími, ale
v tomto případě by to chtělo naředit. Je mi teď 42 a mám tu
správnou energii, kterou chci dát veřejné službě.
Jste vášnivý cestovatel a nepochybně velký milovník přírody. Inspirujete se na svých cestách, jak pomoci krajině u nás
doma v Česku?
Pro příklady dobré praxe nemusím vůbec chodit daleko, stačí se podívat přes hranice do Rakouska nebo na celou řadu
jihomoravských zemědělců. Ti už pochopili, že lesy sežrané
kůrovcem, vyschlá půda nebo málo vody nám nic dobrého
nepřinesou. Myslím, že my Češi jsme velcí milovníci přírody,
ale nikdo nás nenaučil o ni pečovat. Až poslední léta, která
s sebou přinesla extrémní počasí, nám ukázala, že to musíme
změnit. A sakra rychle, protože na stavu přírody a krajiny jsme
závislí všichni. Určitě je úplný základ výsadba stromů, zeleně,
zadržování vody v krajině a rozšíření ochrany půdního fondu.

starostování. Stejně tak moc dobře vím, že nemám patent na
rozum. Proto chci být v každodenním kontaktu jak s obyčejnými lidmi, tak s experty na konkrétní problematiku. Budu se
rozhodovat na základě dat a zároveň s pokorou a ohledem na
lidi z našeho regionu.
Chcete pomoci starostům a obyvatelům malých obcí. V čem
konkrétně?
Z vlastní zkušenosti vím, jaké je to žít na maličké obci a co
všechno musí starosta zastat. Stát by jim jejich práci měl spíš
usnadňovat, a ne házet klacky pod nohy. To se týká zejména
zbytečné byrokracie, ale i určité nedůvěry. Vnímám, že aktuálně se ministerstvo pro místní rozvoj snaží právě toto zlepšit
a já bych rád pomohl zorganizovat mimo jiné velké setkání,
kde se budou moci starostové z našeho regionu setkat se zástupci ministerstva.
Post senátora s sebou nese časové vytížení. Nebudete mít
méně času na rodinu?
Práce senátora je nepochybně časově náročná, proto nechápu, jak ji někdo může dělat při dalším náročném povolání. Co
se týče skloubení pracovního a rodinného života, tak to budu
dělat jako každý rodič, který má malé děti. Zkrátka po práci
je čas na odpočinek a v mém případě to bude znamenat čas
s rodinou a v přírodě.
Co pro Vás znamená místo, kde žijete?
Netajím se tím, že jsem původem Brňák, kterého tento region
přijal už jako teenagera. A i proto jsme se s ženou Darčou před
lety rozhodli žít právě v Kunicích u Kunštátu. Zdejší kraj považuji za skvělé místo k životu. I proto jsem zde založil rodinu
a postavil dům. A nyní bych mu něco rád vrátil.
Na závěr prosím jmenujte jeden problém, který podle Vás
nejvíce zatěžuje náš region a jeho řešení.
Vím, že chcete slyšet položku „silnice“ nebo „školky“, ale to
vám neřeknu. Každý problém má řešení, ale největší problém
je, když chybí vůle a odvaha k jeho řešení. Takže za mě jsou nekompetentní politici, kteří s každou volební kampaní přichází
se stejnými tématy a sliby. Já to mám srovnané jinak a věřím,
že pro to nadchnu i voliče z našeho regionu. JAKUB DOSEDLA

Ruku v ruce se životním prostředím jdou také plasty.
Nedávno jsem byl na dovolené na Slovensku, kde je nově
zálohují. Je toto cesta, kterou byste se rád vydal?
Určitě ano. Nejen na Slovensku, ale i jinde se ukazuje, že zálohování prostě funguje. Konkrétně Slováci díky tomuto systému recyklují o mnoho více. A praxe dokládá, že zálohování
PET lahví a plechovek znamená i méně pohozeného odpadu
v přírodě nebo na ulici, protože je často někdo posbírá a vrátí.
Takže ano, pojďme do toho.
V čem si myslíte, že je Vaše hlavní přednost vůči ostatním
kandidátům?
Průměrný věk senátora je skoro 60 let. Typicky jsou to lékaři na penzi, dlouholetí komunální politici, kteří si chtějí v Senátu v klidu užít poslední roky. Tohle není můj styl. Vnímám,
že jsem v tom nejproduktivnějším období svého života, a práci
senátora chci dělat poctivě a naplno. Ne jako bokovku třeba při
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ZDENĚK WETTER:

PSI, TI MOHOU BÝT ČERNOBÍLÍ,
ALE NAŠE ŽIVOTY TAKOVÉ NEJSOU
12
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Dlouholetý starosta malebného městečka Kunštát chce obsadit další křeslo. Tentokrát to senátorské.
Zdeněk Wetter je nejen zkušeným regionálním politikem, ale také veterinářem. Za dobu svého
působení na městském úřadě má podle svých slov k lidem blíže. Řeší každodenní záležitosti a jeho
motto zní: „Slíbím, jen co reálně mohu splnit.“
Pane Wettere, na začátek se Vás zeptám. Jaká je Vaše motivace stát se senátorem za náš region?
Znám problémy a starosti občanů, kolegů starostů a podnikatelů. Jako senátor mohu být užitečný v rozsáhlejších a závažnějších potřebách senátního obvodu a mohu zasahovat na
úrovni legislativy daleko účinněji. Je tu i výhoda lepšího přístupu k informacím a institucím, které mohou být užitečné ve
prospěch občanů každé obce či města.
Nominovala Vás nejstarší česká politická strana. Váhal jste
nad nabídkou ČSSD?
Vzhledem k tomu, že se se spoustou senátorů a senátorek
znám osobně a mám ucelenou představu o jejich práci a časovém vytížení, zvažoval jsem, co to bude znamenat pro moje
soukromí a hlavně rodinu. Samozřejmě jsem bral v potaz i svůj
věk a zdravotní kondici. A vzhledem k tomu, že obhajuji svou
pozici na městě, musel jsem si udělat představu o možném
skloubení práce v Senátu a v zastupitelstvu města. Po všech
úvahách a po velké rodinné poradě jsem se rozhodl jít do toho.
Takže ani tak neváhal, jako spíše odpovědně zvažoval. A nabídku přijal.
Co můžete za „novou“ sociální demokracii voličům slíbit
a s jakým programem do voleb jdete?
ČSSD prošla bouřlivým obdobím a zejména minulé vedení
zanechalo na této značce spoustu šrámů a oprávněnou
nedůvěru voličů. Věřte, že současná sociální demokracie
už nebude dělat žádné programové ústupky. Strana byla
založena na principech solidarity silnějších se slabšími,
bohatších s chudšími, na podpoře nízko a středně příjmových
skupin obyvatel, seniorů, rodin s dětmi, samoživitelek,
živnostníků. Současná pravicová vláda ovšem těmto lidem
prakticky nepomáhá a nechala je bez pomoci. Ptáte-li se na
program, tak i s tímto jdu do voleb. Předně se musí vyřešit tyto
problémy. Pak mohou přijít na řadu další programová témata,
která jsou pro mne zejména zdravotní a sociální služby a jejich
dostupnost, podpora bydlení, doprava a ochrana životního
prostředí, podpora měst a obcí. Mým mottem je: „Slíbím, jen
co reálně mohu splnit.“ Ovšem aktivní senátor má možnost
i do těchto oblastí zasahovat a řešit je.

let jsem veřejně známou osobou jako představitel krásného
městečka. Jsem přesvědčen, že můj životní příběh, zkušenosti
a názory jsou hlavním důvodem, proč si troufám předstoupit
před občany a požádat je o důvěru.
Jste zkušeným starostou, v čele Kunštátu jste už třetí
volební období. Jak Vám právě tohle může pomoci při práci
v Senátu?
Troufnu si říci, že díky starostování mám k lidem blíže. A znám
jejich problémy. Můžete mít v obci krásný plavecký bazén,
nádherné náměstí, ale když nebudete mít peníze na základní životní potřeby, nájem či hypotéku, tak se i život v krásném městě či obci vytrácí. Jako starosta se setkávám osobně
s představiteli vlády, ministerstev a dalších institucí a úřadů.
Dokážu vysvětlit a obhajovat zájmy lidí a samosprávy. Vím,
co nejvíce potřebují. Nejen během starostování, ale i za své
praxe veterinárního lékaře jsem poznal nekonečnou pestrost
v životě běžných občanů. Naučil jsem se tolerovat různorodost
názorů a poznal jsem, že i rozdílný pohled na věc je někdy daný
pouze jiným úhlem pohledu. Víte, třeba psi, ti mohou být černobílí, ale naše životy takové nejsou.
Prozraďte mi na závěr, co Vás baví, při čem si nejvíce odpočinete, co naplňuje Váš volný čas?
Po dědovi jsem zdědil stolařskou dílnu a ovocný sad. A od
malička jsem nejen o prázdninách poznával kouzlo zpracovávaného dřeva. Vydrželo mi to dodnes a rád relaxuji mezi hromadou pilin a hoblin při výrobě nábytku, zahradního doplňku
či něčeho jen tak pro radost. A k tomu stromy a odpočinková
zahrada, které potřebují celoročně spoustu práce a péče. Tam
sbírám síly. A samozřejmě k tomu potřebuji svoji rodinu. Aby
mne chválila, tolerovala, shovívavě trpěla, ale byla hlavně se
mnou. Bez ní a její podpory bych dnes nebyl tím, kým jsem.
JAKUB DOSEDLA

Ve svém volebním programu zmiňujete také životní prostředí. Nedávno jsem byl na dovolené na Slovensku. Zde nově
zálohují plasty. Je toto cesta, kterou byste se rád vydal?
Jakákoliv ochrana našeho životního prostoru je vždy nákladnější než jeho ničení. Jako nejlepší cesta ke snížení škodlivého a nebezpečného odpadu je nevytvářet jej. Ale to je utopie
a my se musíme bavit o kompromisech. Zálohování a vracení
obalů znamená zvýšené nároky na personál, prostor, dopravu a recyklační proces navrácení do výroby. Vždy je potřeba
brát v úvahu nejen ekonomické výhody, ale i celkový proces
znovuzatížení. Bez plastů se neobejdeme, ale osobně preferuji návrat ke sklu a papíru. Ono to chce přetransformovat náš
vztah a osobní odpovědnost proti spěchu a pohodlí. To je zcela
zásadní.
V čem se od ostatních kandidátů lišíte a proč by lidé měli dát
hlas právě Vám?
Netroufnu si srovnávat zejména proto, že nejvíc toho vím
o sobě a přílišná sebekritika vůbec není zdravá zvláště
ve volbách. A proč dávat hlas právě mně? Dvacet let mne
veřejnost mohla poznávat coby veterináře v terénu. Dvanáct

Zadavatel: ČSSD, Zpracovatel ČSSD
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VOLBY

SENÁTORKA VÍTKOVÁ: VYJEDNALA JSEM
ČTYŘPRUH V SEVERNÍM ÚSEKU SILNICE S73

Ministerstvo dopravy ustoupilo od plánovaného 3pruhu
Kolem šířkového uspořádání nové silnice
43, dnes označované jako S73, se mluvilo
hodně. Senátorka Jaromíra Vítková po
zjištění, že Centrální komise Ministerstva
dopravy schválila v úseku Svitávka –
Moravská Třebová variantu třípruhovou,
která je méně bezpečná, začala jednat ve
smyslu prosazení čtyřpruhu. Díky jejímu
velkému úsilí se to nakonec podařilo.
„Uložil jsem generálnímu řediteli ŘSD
ČR, aby silnici S73 v úseku MÚK Svitávka
– MÚK Borušov ŘSD připravovalo
a realizovalo ve čtyřpruhovém šířkovém
uspořádání v kategorii S26,0/130,“ sdělil
ministr dopravy Martin Kupka.
„V dubnu loňského roku Centrální
komise Ministerstva dopravy schválila
aktualizaci technicko-ekonomické studie
s variantou vystřídaného 3pruhu v úseku
Svitávka – Moravská Třebová, přesněji
řečeno po Borušov. Od té doby jsem se
snažila jednat jak s ministerstvem, tak
s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně
přehodnocení kategorie třípruhové na
čtyřpruhovou,“ uvádí senátorka Vítková.
Rok a tři měsíce od rozhodnutí Centrální
komise se pozitivní výsledek úsilí
senátorky Vítkové dostavil. Většina lidí již
vzdala veškeré naděje. Senátorka Vítková
za tu dobu uspořádala dvě besedy v Černé
Hoře, zúčastnila se nespočet jednání,
napsala řadu dopisů a připojilo se k ní
celkem 37 obcí, 19 podnikatelů.
„Důležitá podpora byla od hejtmana
Jihomoravského kraje a Policie ČR,
která z pohledu zajištění bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu preferovala uspořádání komunikace s režimem

Senátorka Vítková s generálním ředitelem ŘSD u tělesa dálnice nedaleko Bačova.

jízdních pruhů 2+2 v celém úseku Brno –
Moravská Třebová. Silnice nám bude
sloužit desítky let, doprava se stále zvyšuje, je kladen důraz na rychlost přepravy. Silnice S73 je páteřní komunikace
pro kamionovou dopravu a propojení D1
a D35 je potřeba v adekvátní kapacitě.
Zvýšíme tím i životní úroveň. Také situace
v obcích na stávající I/43 se výrazně zlepší,“ sděluje senátorka.
Díky čtyřpruhovému uspořádání se zvýší
rychlost přepravy osob i materiálu, sníží
se tím náklady, ušetří se čas a to vše

znamená větší flexibilitu pro podnikatele
a firmy. Právě díky velkému tlaku
senátorky Vítkové se ministr dopravy
rozhodl usnesení Centrální komise MD
ČR přehodnotit.
„Musím také poděkovat generálnímu
řediteli ŘSD Radku Mátlovi za argumentační podporu v prosazení čtyřpruhového uspořádání. Nakonec se moje
úsilí vyplatilo a to považuji společně se
starosty obcí za velký úspěch pro náš
region,“ dodává senátorka Jaromíra
Vítková.
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VOLBY

KOALICE SPOLU V BOSKOVICÍCH
CHCE ZÍSKAT MINIMÁLNĚ DESET MANDÁTŮ
Do komunálních voleb v Boskovicích jde stejně jako v loňských sněmovních volbách společně koalice
SPOLU, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Lídrem kandidátky je současná místostarostka Michaela
Žejšková.
Dovolte na úvod otázku, která se přímo
nabízí. Proč jste se rozhodli jít v Boskovicích do voleb společně?
Protože nám stávající koalice funguje
dobře, spolupráce je na kvalitní úrovni.
Nezastírám, že jsme se inspirovali i celostátním modelem, který byl úspěšný
v loňských parlamentních volbách.

16

Je otázka, jak na to zareagují voliči.
Rozhodne se samozřejmě až 23. a 24.
září. Ale máte už teď nějaké ohlasy od
lidí?
Máme pozitivní zpětnou vazbu. Lidé
kvitují hlavně to, že naše společná
kandidátka je vytvořena ze schopných
osobností.

Kdo kromě Vás se tedy objeví na kandidátce SPOLU?
Například současný starosta Jaroslav
Dohnálek nebo lídr KDU-ČSL Michal
Knödl. První desítka je obsazená tak,
abychom tam měli jak zkušené politiky,
tak mladší nové kandidáty.
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VOLBY
Do komunální politiky v Boskovicích
jste vstoupila před rokem a půl. Představte se, prosím, trochu více voličům.
V Boskovicích žiji od svých osmi let, studovala jsem tady gymnázium, pak jsem
odešla na práva do Brna, ale od roku
2005 jsem zpátky v Boskovicích. Hlavní,
čemu jsem se věnovala a stále věnuji, je
administrace veřejných zakázek.
Když jste dostala nabídku vést koalici
SPOLU, kývla jste na to hned?
Jednoznačně ano jsem určitě hned
neřekla, chvíli jsem tuto nabídku
zvažovala zejména z osobních důvodů.
Každopádně je to pro mě velká výzva, tuto
nabídku vnímám jako důvěru koaličních
partnerů, jako ocenění dosavadní
spolupráce. Myslím, že už jsem získala
nějaké zkušenosti, rok a půl práce ve
vedení města mě posunulo vpřed. Zjistila
jsem, co obnáší práce starosty a dokážu
si tak představit, jak se k věcem budu
stavět já.
S jakým výsledkem budete po volbách
spokojeni?
Je pravda, že pořád analyzujeme, počítáme, zvažujeme různé možnosti… Víme
o dalších kandidátkách. Pro nás úspěšné číslo bude minimálně deset mandátů, to bychom považovali za úspěch, když
to bude ještě lepší, jenom dobře.

mi, abychom vybrali energeticky vhodné možnosti. Chceme pro občany, kteří
odebírají teplo od města, udržet přijatelné ceny. V oblasti zdravotnictví budeme
dál pracovat na tom, aby si nemocnici
převzal kraj.
Takřka evergreenem je stavba nové
sportovní haly. Podaří se už v tomto
směru v následujících čtyřech letech
konečně něco udělat?
Budeme zadávat ke zpracování novou
projektovou dokumentaci. Pak nás čeká
podání žádosti o dotaci, a pokud budeme
úspěšní, můžeme se pustit do stavby.
Rádi bychom to zvládli v následujících
čtyřech letech, avšak hlavní, co nás
může zabrzdit, jsou finance. Musíme
doufat, že veřejné zdroje nevyschnou.
Co se týká místa haly, tam žádné změny
už nebudou, pouze se chceme v projektu
ještě více zaměřit s ohledem na současnou situaci na energetickou náročnost.
Dalším velmi dlouho diskutovaným
tématem je nová knihovna.

Tady žádáme o dotaci, pokud to vyjde,
půjdeme do stavby nové budovy podle
architektonického návrhu, pokud ne,
budeme zvažovat rekonstrukci stávající
budovy ZZN s nižším rozpočtem.
Život není jen o práci. Jak nejraději
odpočíváte, relaxujete, co ráda děláte?
Celý život je pro mě určující sport.
A tak to je i teď a věřím, že bude i do budoucna.
Pokud vše vyjde a Vy se stanete
starostkou města, jaké jsou Vaše silné
stránky, na co budete sázet?
Věřím ve svou komunikativnost a pracovitost.
Kde byste ráda viděla Boskovice v roce
2026?
Ve stavu tak dobrém, jako jsou teď,
a snad ještě lepším. Tedy především
s vyřešením dlouholetých potíží (sportovní hala, doprava), které je trápí. Pak
se nám zde bude žít ještě mnohem líp.
PAVEL ŠMERDA

Koalice se tvoří až po volbách, ale můžete už teď deklarovat, s kým si nedovedete představit spolupráci?
Vymezit se určitě můžeme vůči KSČM,
SPD a Trikoloře, to jsou varianty, o kterých nemůže být ani řeč. V dalších
případech si nechci zatím nikde „zavírat dveře“ a uvidíme, jak to bude
po volbách.
Co pro Vás znamenají Boskovice?
Boskovice jsou pro mě ideální místo
k životu ze všech možných úhlů. Máme
tady vše, co člověk k životu potřebuje
z hlediska zdravotnictví, školství, rodiny,
infrastruktury, pracovního uplatnění. Je
to ideální místo v nádherné krajině.
Co je podle Vás největší devíza, přidaná
hodnota města, co je tam naopak potřeba vylepšit?
V kladném slova smyslu určitě to, co
jsem zmínila v předchozí odpovědi, na
druhé straně je velký problém doprava, čekají nás minimálně v první polovině volebního období energetické výzvy.
Uvidíme, jaký bude další vývoj.
S jakými plány půjdete do nového čtyřletého období, jaké výzvy na Vás čekají?
V dopravě chceme určitě vyřešit okružní křižovatku u pošty, která má výrazně
napomoci průtahu městem, z pohledu
energetiky budeme řešit, co s kotelna-

BOSKOVICE
PŘÍJEMNÉ PRO ŽIVOT,
PODNIKÁNÍ, ZÁBAVU
I NÁVŠTĚVU
BOSKOVICE
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RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST,
KTERÁ POSOUVÁ SVÉ HRANICE.
Firma Výtahy Brno se sídlem v našem druhém největším městě působí na českém trhu již 20 let.
Za tu dobu zrealizovala tisíce projektů napříč Českou republikou. Jejich výtahy se ale můžeme svézt
i na Blanensku a Boskovicku. Manažer Jakub Dvořák nám v rozhovoru mimo jiné prozradil jejich
nejzajímavější projekty i to, co chystají do budoucna.
Pane Dvořáku, Vaše firma působí v tuzemsku už dvě desetiletí. Můžete ji čtenářům MyFace představit?
Jsme ryze českou výrobní společností a naší hlavní činností
jsou návrhy, výroba, dodávka a montáž vyhrazených zdvihacích
zařízení. Zakládáme si především na kvalitně odvedené
práci a snažíme se o poskytování služeb na precizní úrovni.
Naším cílem je kvalitní firemní kultura a vnitrofiremní
vzdělávání, které posunuje hranice a odbornost všech našich
zaměstnanců.
Jaké největší projekty jste za tu dobu zrealizovali?
Není lehké vypíchnout největší projekty, ale mezi ty zajímavé
se řadí například kompletní realizace výtahů v nemocnici Nové
Město na Moravě, včetně speciálního výtahu k heliportu. Dále
výtahy v nemocnicích u sv. Anny v Brně, v Dětské nemocnici
FN Brno nebo u Milosrdných bratří.
Máte své klienty i na Blanensku a Boskovicku?
Konkrétně v Blansku stavíme převážně nákladní výtahy
v průmyslových objektech, jako jsou Metra Blansko a osobní
výtahy v bytových domech. V Boskovicích se již 11 let podílíme
svojí činností na výstavbě bytových domů Terasy Na Výsluní.
Také jsme realizovali dodávky a výměny výtahů na zámku
v Šebetově pro Sociální služby Šebetov.

V čem se Vaše výtahy liší od konkurence?
Já věřím, že hlavně kvalitou. Zaměřujeme se na dlouhou
životnost, bezpečný bezporuchový provoz a minimální investice
do náhradních dílů po dobu provozu.
Proč bych si měl do domu/firmy pořídit zrovna Váš výrobek?
Díky tomu, že jsme lokální česká firma, tak známe prostředí
celkové výstavby v našem regionu. Naše výtahy jsou
přizpůsobeny těmto podmínkám, a proto můžeme nabídnout
parametry, které jiné firmy nedokážou.
Co je pro vás nejdůležitější ve vztahu k zákazníkům?
Důležitým faktorem je komunikace a přístup. Naše práce je
vždy výsledkem celého týmu. Proto u nás nemáme zavedenou
úplně standardní hierarchii, ale spíše se snažíme o celkovou
týmovou práci.
Co připravujete v budoucnu nového?
Aktuálně pracujeme na nových designech a estetice provedení
výtahových klecí a také na zefektivnění výroby.
JAKUB DOSEDLA

18
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ZAUJALO NÁS

HANA HRBKOVÁ: SPORTUJI,
ABYCH MOHLA JÍST VŠECHNO
Běhá okresní ligu, účastní se závodů Gladiator
race, jezdí na koni, věnuje se se svým pejskem
canicrossu a dogtrekkingu. Především ale skvěle
peče. Hana Hrbková z Karolína se stala na akci
Lysice se baví vítězkou soutěže O lysickou buchtu.
Hanko, máte docela hodně zájmů. Co Vás baví nejvíce?
Nejvíce mě baví ježdění na koni. Jezdím od malička. Dříve
jsem se účastnila i parkurových závodů. Teď chodím ke koním
hlavně relaxovat a projet se do přírody (úsměv).
Jak jste se dostala k pečení?
K pečení dortíků, zákusků jsem se dostala tak nějak ze zvědavosti a pak ve škole při oboru kuchař-číšník. A jelikož je
pečení často i o trpělivosti, kterou tedy moc nemám, tak si při
tom občas vyzkouším, jak se dokážu ovládat (smích).
Určitě se i Vám vždycky všechno nepovede.
Asi tuším, na co narážíte. Trošku u toho pak nadávám. Naštěstí se to nestává moc často (smích).
Gratuluji k vítězství v soutěži O lysickou buchtu. Proč jste si
do soutěže vybrala právě Mini cheesecake?
Chtěla jsem původně dělat mrkvový koláč, ale pak jsem si řekla, že udělám něco jiného. V dnešní době docela frčí cheesecaky. Ty moje jsem vykrájela pro větší zajímavost do malých
dortíků.
Byla to Vaše první podobná soutěž?
Ano a hned vítězná (úsměv). Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit.
Přihlásila jste se sama?
Kdepak. Přihlásila mě maminka mojí kamarádky.
Experimentujete ráda?
Hodně se při pečení inspiruji na Instagramu, kde jsou občas
jen fotky a není tam recept. Takže často peču jen podle fotky
a zkouším, co tam dát, v jakém množství, čeho přidat…, aby to
bylo co nejlepší.

FOTO Pavel Kupka

Možná otázka, která měla zaznít na úvod. Jaký je vůbec Váš
vztah ke sladkému?
Žiju hlavně z cukru (smích). Pořád jím sladké, čokolády. Na
druhou stranu hodně sportuji, abych mohla jíst všechno
(úsměv).
Co máte nejraději?
Z čokolád určitě Kinder vajíčko. Už mám doma docela velkou
sbírku hraček (smích). V cukrárně ráda ochutnávám něco nového. Záleží i na vzhledu.
Nechtěla byste se pečením jednou třeba živit, mít vlastní
cukrárnu?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela, cukrárnu asi ne.
V soutěži O lysickou buchtu jste vyhrála let balónem.
Nebojíte se výšek?
Výšek se nebojím, miluji výhledy. Udělalo mi to obrovskou
radost. Let balónem byl jeden z mých snů, které jsem si na
začátku letošního roku napsala do seznamu svých přání
(úsměv).
PAVEL ŠMERDA

Mini cheesecake podle Hany Hrbkové

FOTO Pavel Kupka

Složení: Bebe sušenky 150–200 gramů
Máslo 80–100 gramů
Mascarpone 500 gramů
Smetana ke šlehání 250 ml
Čokoláda na vaření (50–70 %) 300 gramů
Poleva: smetana ke šlehání 140 ml, čokoláda na vaření 100 gramů
Postup: sušenky rozdrtíme s rozpuštěným máslem, zamícháme
a vtlačíme do formy vyložené pečicím papírem, 300 gramů čokolády
rozpustíme, potom vmícháme do směsi rozmíchaného mascarpone
se šlehačkou a nalijeme do formy, dáme do lednice.
Mezitím si uděláme polevu. Nad párou ve šlehačce rozpustíme 100
gramů čokolády, a až se vše spojí, zalejeme směs ve formě, nazdobíme
dle fantazie (maliny, máta, šlehačka, ostružiny…) a necháme odležet.
Recept je na dortovou formu o průměru 23 cm.
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ZDRAVÍ

ZAKLADATELKA FPOHYBU
NELA ĎOPANOVÁ:

CHCEME ZMĚNIT POHYBOVOU KULTURU

Pohyb je důležitý a patří i do pracovní doby. To české i zahraniční zaměstnance učí pohybová specialistka
a zakladatelka projektu Fpohybu Nela Ďopanová. Změnit své pohybové návyky a tím získat nejen
fyzickou, ale i psychickou pohodu zní jako lákavý cíl. Není ale tak snadné toho dosáhnout, a proto
Fpohybu ukazuje firmám i jednotlivcům, jak na to.
Zakladatelka projektu Nela Ďopanová se od narození potýká s rozštěpem páteře, který právě díky
pohybu a vnímání těla rozchodila. Své bohaté osobní zkušenosti, které získala v průběhu let, se
rozhodla přetavit ve vlastní byznys a pomáhat tak dalším lidem.
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ZDRAVÍ
Čím přesně se Fpohybu zabývá a jaká je
Vaše cílová skupina?
Smyslem Fpohybu je přirozenou a jednoduchou cestou zahrnout pohyb do
pracovního dne člověka. Žádná posilovna ani žádný sport totiž nikdy nepřinesou tolik, jako když se naučíme vnímat
své tělo a svůj pohyb v průběhu dne.
Prostřednictvím dlouhodobých programů, motivačních přednášek a individuálních konzultací se snažíme vytvořit
změnu pohybové kultury v ČR a ve světě.
Naším cílem je poskytnout návod, jak
předcházet bolestem těla a nedostatku
energie a jak je řešit, aby si zaměstnanci
čas strávený v práci užili, byli produktivnější a cítili více energie. Zdravé tělo
má totiž vliv nejen na kvalitu života, ale
i na pracovní výkon. Primárně se zaměřujeme na sedavce, ale pracujeme i pro
zaměstnance ve výrobě či skladu nebo
pro řidiče.
K založení Fpohybu vás motivovalo
vaše vlastní zdraví a bohaté zkušenosti
s fyzioterapií. Kdy ale přišel ten rozhodující moment, kdy jste si řekla, že založíte vlastní firmu s tímto zaměřením?
Nepamatuju si úplně jeden stěžejní moment mého rozhodnutí. Viděla jsem příležitost něco změnit k lepšímu, vytvořit
novou hodnotu a náročné pro mě tehdy
bylo rozhodnout se, jestli se vydám cestou neziskovky nebo firmy. Rozhodla
jsem se pro firmu, a protože jsem ještě studovala vysokou školu, nijak jsem
nespěchala. Dala jsem dohromady tým,
vytvořili jsme program, s ním jsme šli do
dvou firem a zkoušeli jsme si to u nich po
dobu dvou měsíců zadarmo. Po skončení
jsme sesbírali zpětnou vazbu, a protože
byla velmi pozitivní, začali jsme shánět
první platící klienty. Kvalita programů je
pro nás od začátku velmi důležitá, díky
čemuž se hned zkraje klienti nabalovali
díky doporučením a našim známostem.
Po ukončení vysoké školy už bylo Fpohybu „zajeté“ s platícími klienty, takže
jsme v krasojízdě pokračovali dál na
plný úvazek.

jak pracovat s tělem i během pracovní
doby, můžeme být produktivnější a cítit
se dobře ve svém těle.
V jednom z rozhovorů jste řekla, že by
člověk měl být spíš pohybovým generalistou než specialistou.

Jak velký je váš tým?
Náš tým tvoří zhruba 17 lidí. Pět z nich
se podílí intenzivněji, zbytek dle potřeby
práce.

Jak moc je těžké osvojit si zdravé pohybové návyky pro někoho, kdo je dosud
ignoroval?
To záleží na vůli, potřebě a vytrvalosti
jednotlivce. Jestli to někdo zkusil několikrát a nikdy u toho nevydržel dlouhodobě, doporučuji začít se zdánlivým
málem, z toho mála si udělat návyk
a postupně přidávat. Vytvořit si návyk
trvá zhruba 21 dní. Ale aby ho náš mozek začal vnímat jako každodenní rutinu, jako je třeba čištění zubů, je důležité
vytrvat 3 až 6 měsíců. A to už je výzva.
Někomu může dobře fungovat, když se
domluví s někým blízkým na stejné aktivitě a vzájemně se na cestě budou podporovat.

S jakými problémy se u klientů nejčastěji setkáváte?
Hned se nabízí odpovědět, že nejčastěji zaměstnance trápí například bolesti
zad, hlavy a karpální tunely. Za mě je
tím hlavním problémem příčina těchto
bolestí a tím je většinou přístup a vnímání pohybu. Často se setkáváme také
s neschopností se soustředit a zvýšenou
mírou stresu. Tělo a mysl jsou propojené nádoby, takže jedním můžeme ovlivnit druhé a naopak. Když se naučíme,

Co to přesně znamená?
Věnovat se různé škále pohybu. Naše
tělo má úžasnou schopnost, že nás dělá
lepší a lepší v aktivitě, které se pravidelně věnujeme. Stávají se z nás tedy
specialisté na daný pohyb. Když se budu
pravidelně věnovat například hokeji,
moje tělo se postupně adaptuje na tento jednostranný dynamický pohyb v náklonu na jednu stranu. Tím ale přetížím
jednu část těla a tělo mi to pak oznámí
prostřednictvím svalové nerovnováhy,
případně i bolesti. Myslím, že není nutné
snažit se být za každou cenu pohybovým
generalistou. Jen se občas zamyslet nad
tím, že jestli se chci na nějaký sport specializovat, je potřeba jej dobře kompenzovat. Dělat tedy dostatek jiných aktivit,
díky kterým vracím své tělo do rovnováhy, aby bylo bez bolesti.

Čím by takový člověk měl nejlépe začít?
To je těžká otázka. Důležitá je za mě
určitě vnitřní motivace. Když budeme
poslouchat svoje tělo, většinou nás upozorní, že je potřeba nějaká změna a pak
už je to o tom, jak každý z nás zareaguje.
Někdo začne tím, co ho bude bavit nebo
se půjde poradit za odborníkem, co by
pro jeho tělo bylo nejvhodnější. Určitě
není na škodu začít nejpřirozenějším
pohybem, což je chůze.
Myslíte, že je v dnešní době v Česku
„běžné“ navštěvovat fyzioterapeuta,
pokud máme problém?
K tomu nemám dostatečná data, ale
podle mého se to bude lišit ve městě a na vesnici. Stále je větší tendence
v případě bolestí nebo tělesné nepohody jít nejdříve za doktorem, přitom by
v mnoha případech návštěva fyzioterapeuta mohla být efektivnější.
Podle čeho se posuzuje „kvalita“ fyzioterapeuta? Podle čeho člověk pozná, ke
komu má jít?
Důležité je najít si fyzioterapeuta, který
je ochotný, srozumitelně komunikuje,
hledá řešení problému, dívá se a hledá
souvislosti. Prostě přistupuje k člověku
a tělu komplexně, to je dle mého dobrá
volba.
Co považujete za svůj největší úspěch?
Kvalitu svých vztahů a to, že u mě převažuje hezký pocit ze sebe sama, když
večer usínám.
VERONIKA KOTKOVÁ
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FOTOREPORTÁŽ

DĚTSKÝ DEN SKLÁREN MORAVIA

FOTO Klára Mrvová a Pavel Šmerda
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DRAGO SUKALOVSKÝ CHCE ZE
SENÁTU POMÁHAT REGIONU
24

MyFace – září/říjen 2022

MF_09-10_22_2.indd 24

02.09.22 8:40

VOLBY

Starosta Kuřimi, ale také předseda výboru pro územní plánování a investice Jihomoravského kraje
Drago Sukalovský se rozhodl vstoupit znovu do boje o Senát. Co ho k tomu vedlo, jak a v čem chce
pomáhat regionu a mnoho dalšího prozradil v našem rozhovoru.
Pane starosto, co Vás vedlo k tomu, že
budete kandidovat do Senátu?
Politikou komunální a regionální se
aktivně zabývám už dvacet let. Začínal
jsem jako řadový zastupitel v Kuřimi,
poté jako radní a nyní končím třetí volební období jako starosta. Deset let jsem
také krajský zastupitel, momentálně
působím jako neuvolněný předseda výboru pro územní plánování a investice.
Za ta léta jsem zjistil, že pracovitostí, cílevědomostí a tahem na bránu dokážete
udělat mnoho užitečného, něco postavit,
zrekonstruovat, prosadit třeba nejlepší trasu dálnice. Jedno ale nedokážete. Stále hrajete podle pravidel, která
stanovil někdo jiný. A ta pravidla leckdy
vaše úsilí maří, neumožní, aby důležité
věci byly udělány nejlepším způsobem
a co nejrychleji. Typickým příkladem,
kterému jistě na Blanensku, Boskovicku
a Kuřimsku každý porozumí, je chybějící
dálnice D43. Všichni vědí, jak je pro region důležitá, kudy by měla vést, aby byla
co nejefektivnější. Všichni vědí, že její
absence nás všechny stojí neuvěřitelné
peníze za čas strávený v kolonách, že
je brzdou rozvoje regionu. Všichni vědí,
že její neexistence stojí zbytečné životy
při dopravních nehodách. Platné zákony ovšem umožňují dobře organizované
a vlivné malé skupině lidí čistě z důvodů
osobního prospěchu přípravu dálnice
blokovat. Řešením však nejsou petice,
besedy či dopisy ministrům, ale změny
zákonů. A s tím nic jako starosta či krajský zastupitel nenaděláte. A není to jen
D43, ovšem ta je pro nás exemplárním
případem.
Dají se podle Vás pozice starosty města
a senátora kumulovat a v čem vidíte výhody spojení těchto dvou funkcí?
Příklady úspěšných senátorů a současně starostů ukazují, že dají. Jmenovat
mohu třeba starostu Chrastavy Michaela Canova, Moravského Krumlova Tomáše Třetinu či primátora Mladé Boleslavi
Raduana Nwelatiho. Největší výhodou
je, že se z vás nestane „Pražák“, který
všechny problémy poměřuje optikou
hlavního města. I nadále máte dokonalý
přehled o tom, jak žijí lidé v regionech,
které třeba nepatří k nejbohatším, mají
úplně jiné problémy a lidé v nich nepřemýšlejí, jestli stráví dovolenou na Bali,
nebo v Kostarice, ale jak zaplatí účty
za energie. Má to samozřejmě i výhodu
pro daný region. Pokud znáte dobře jeho
problémy, můžete je také lépe řešit.

tedy nebudete mít vůbec jednoduché.
Čím chcete oslovit lidi, proč by měli dát
hlas právě Vám?
Je pravda, že senátní obvody někdy postrádají logiku. Ale realita je taková a je
nutno se s tím poprat. Nicméně si troufnu tvrdit, že všechny tři regiony mají
řadu společných problémů. Neexistující
D43 a dennodenní kolony na silnicích
do Brna a z Brna jsem již jmenoval. Trpí
tím nejenom Kuřim, ale i Lipůvka, Blansko a konec konců i vzdálenější města
a obce. Další je třeba nedobrý stav silnic,
především v okrajových oblastech obvodu. Své o tom vědí třeba na Velkoopatovicku, u Krhova nebo Bořitova, ale i na
Tišnovsku či Křtinsku. Chybějí obchvaty
obcí či kulturní, společenská a sportovní infrastruktura. Navíc je přede dveřmi
jeden naprosto zásadní problém, který
je stejný pro celý volební obvod – a to
jsou z řetězu utržené ceny především
elektřiny a plynu a od nich odvozené
rostoucí ceny potravin a dalších základních potřeb. Chtěl bych voliče přesvědčit, že jsem člověk, za nímž je vidět kus
udělané práce. Který dokáže problémy
analyzovat a především řešit. Který ví,
proč do senátu kandiduje a čeho v něm
chce dosáhnout. A konečně je také přesvědčit o tom, že problémy svých voličů
dobře znám a nehodlám na ně v Praze
zapomenout.
Vím, že jste velmi oblíbený, a troufnu si
říct, že i úspěšný starosta. Na co z toho,
co se pod Vaším vedením podařilo v posledních letech v Kuřimi realizovat, jste
nejvíce hrdý, z čeho máte radost?
Děkuji za lichotku. Za tři volební období, po které jsem v Kuřimi starostou, se
myslím povedla řada věcí. Pochopitelně
to není pouze mojí zásluhou, bez dal-

ších lidí na svém místě, bez kolegů místostarostů a zastupitelů, bez pracovitých
a schopných úředníků by se nepodařilo
zdaleka tolik věcí. Říct ale, na co jsem
nejvíc hrdý, to je opravdu těžké. Jsem
hrdý hlavně na to, že se z Kuřimi stalo
dobré místo pro život. Důležitou částí tohoto místa jsou i různé stavby, které se
podařilo uvést do života. Jmenovat mohu
třeba novou sportovní halu, zrekonstruovaný kulturní dům, opravené a rozšířené základní a mateřské školy, nový klub
seniorů, nízkoprahové centrum pro děti
a mládež, nové cyklostezky na Lipůvku či
do Moravských Knínic, zrekonstruované
ulice, opravená vodárenská infrastruktura a mnoho dalšího. Investovali jsme
do akvaparku. Momentálně rekonstruujeme autobusové nádraží, kde přibude
i nové parkoviště a zázemí pro cyklisty.
Připravujeme další cyklostezky do Brna
a Čebína. Podařilo se nám také dohodnout se s privátními a státními investory,
takže máme kompletně zrekonstruovanou železniční stanici včetně nádražní
budovy, nebo – a na tuhle dohodu jsem
opravdu hrdý, také nový zimní stadion,
který město podpořilo jak při stavbě, tak
jej podporuje při provozu. Velkou radost
mám z dlouholetého vyjednávání s ředitelstvím silnic a dálnic ve věci úprav na
stávající svitavské silnici. Jeho výsledkem je celá řada úprav problematických
a nebezpečných úseků, a především
výstavba nových mimoúrovňových křižovatek u Kuřimi. Budou tři, u Podlesí,
Prefy a pod Lipůvkou, a i když špatnou
dopravní situaci nevyřeší úplně, to dokáže až nová dálnice a jižní obchvat Kuřimi,
významně ji zlepší. Pokud jde o mé působení na kraji, pak jednoznačně největší radost mi udělalo schválení krajského
územního plánu a jeho následná aktua-

Velká část volebního obvodu je na
Blanensku a Boskovicku, z Kuřimi to
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lizace, která určila snad definitivní trasu
a podobu dálnice D43 a umožnila ŘSD
zahájit přípravu stavby.
Senát, to už je nejen o místních, ale
hlavně i regionálních tématech. Co
podle Vás nejvíce trápí region Blanenska, Boskovicka a Kuřimska?
O největších problémech, především
dopravních, jsem se již zmínil. Samozřejmě každá obec či region mají svoje
„malé“ problémy. Třeba havarijní stav
sokolovny v Lysicích, potřeba nové základní školy v Drnovicích, autobusové
nádraží v Kunštátě, výstavba nové tělocvičny a kulturního zařízení v Černé
Hoře, sportovní hala či nová knihovna
v Boskovicích, stav náměstí a kulturního
domu v Letovicích, rekonstrukce letního
kina v Rájci-Jestřebí, veřejná doprava
např. na Velkoopatovicku a mnohé další.
Co s tím v případné pozici senátora,
ale také předsedy výboru pro územní
plánování a investice Jihomoravského
kraje chcete dělat? Jde to vůbec?
Musím říci, že pokud bych se senátorem skutečně stal, rozhodně bych nemohl pokračovat jako krajský zastupitel,
či dokonce předseda výboru. To už by
se opravdu stihnout nedalo. Nicméně
z pozice krajského zastupitele a předsedy výboru jsem se snažil udělat co
nejvíce především pro schválení trasy D43 a podporu přípravy této stavby.
Snažil jsem se do procesu schvalování
a následných soudních pří, neboť trasa
D43 byla opakovaně napadena u soudů
skupinou odpůrců, zapojit co nejvíce
starostů z regionu Kuřimska, Blanenska
a Boskovicka. Čtenáři se klidně svého
starosty mohou zeptat. Tato podpora
hrála a hraje důležitou úlohu a já za ni
všem kolegům a kolegyním na radnicích
velmi děkuji.
Z pozice senátora jde zmíněné problémy
řešit především při tvorbě a změnách
zákonů, aby odpovídaly skutečným potřebám společnosti. Nutně například
potřebujeme daleko lepší zákon o některých stavbách, především dálnice či

železnic, který by významně zkrátil dobu
potřebnou na přípravu a znemožnil by
různým obskurním figurkám a spolkům,
kterých jsou tu desítky či stovky, brzdit,
či zcela znemožnit důležité stavby. Nikoliv se k nim v patřičné fázi přípravy vyjádřit, tohle právo musí zůstat. Nelze ale
připustit, aby stále stejné argumenty,
již jednou v procesu přípravy či soudem
vyvrácené, padaly opakovaně při všech
stupních přípravy. Aby se stále dokola
stejnými připomínkami museli zabývat
úředníci či soudy v procesu schvalování
územních plánů, při zjišťování dopadu
dané stavby na životní prostředí, poté při
územním řízení a znovu při stavebním
řízení.
Úlohou senátora je také být ve stálém kontaktu s lidmi a znát jejich skutečné problémy. Tyto znalosti by pak měl
senátor uplatnit především při schvalování zákonů. A samozřejmě může
senátor hrát důležitou úlohu při řešení
různých záležitostí obcí, napomáhat jim
v jednáních s centrálními úřady či státními firmami či institucemi. I to je práce
senátora.
Jak vidíte svoje soupeře v boji o senátorské křeslo? Nebo se soustředíte jen
sám na sebe?
Myslím, že moje hodnocení ostatních
kandidátů není důležité ani zajímavé.
Každý z kandidátů je výraznou osobností, má svoje klady i zápory, své představy o výkonu funkce. Jejich hodnocení je

Sportovní hala v Kuřimi FOTO BoysPlayNice
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čistě na voličích a já jim přeji šťastnou
volbu.
O volby do Senátu je tradičně menší
zájem než o ty ostatní. Jak moc
může podle Vás nižší účast zamávat
s výsledky?
Letos jsou senátní volby ve stejném termínu s volbami komunálními. To znamená, že v prvním kole nebude účast
až tak nízká a že volbu senátní v prvním
kole ovlivní volba komunální. Jednoduše řečeno, voliči často volí v senátních
volbách kandidáta ze strany, kterou volí
ve volbách komunálních. Účast ve druhém kole bude jistě podstatně nižší, tam
rozhodne věrnost a disciplinovanost, což
jsou vlastnosti především dlouholetých
voličů tradičních stran.
Už teď řada lidí zažívá kvůli vysokým
cenám energií, benzínu, potravin…
velmi složité období a podle všeho to
může být a asi i bude ještě horší. Jak se
to může projevit v jejich hlasování, případně vůbec chuti jít k volbám?
To
úplně
nedokážu
odhadnout.
Myslím, že v takto složité situaci jsme
v polistopadovém období poprvé. Takže
uvidíme. Rozhodně by ovšem tato
složitá situace měla nahrávat spíše
kandidátům nevládních, či dokonce
protisystémových stran, neboť pokles
obliby vlády a vládních stran je evidentní.
Nicméně senátní volby jsou volbami, kde
důležitou roli hraje osoba kandidáta,
pro mnoho lidí důležitější než stranická
příslušnost. Doufám tedy, že i v tomto
případě tomu tak bude a voliči zhodnotí
osobnost kandidáta, jeho dosavadní
práci a úspěchy.
Kdybyste měl v pěti, šesti větách oslovit případné nerozhodnuté voliče, co
byste jim řekl?
Oslovil je, aby šli k volbám a volili číslo
5, tedy moji osobu. Že jim nabízím svoje
zkušenosti, pracovitost, slušnost, a především výsledky v komunální a krajské
politice. Že znám jejich problémy a rozhodně na ně „v Praze“ nezapomenu a že
své volby nebudou v budoucnu nikdy
litovat!
PAVEL ŠMERDA
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IVO KOBLASA: NIKDY TO NEVZDÁM
Nikdy se nevzdám. To je kniha, která je věnovaná hendikepovanému cyklistovi Ivo Koblasovi z Černé
Hory, ale i jeho dědečkovi, válečnému veteránovi Emilu Bočkovi.
Jan Rupp

Ivo Koblasa:
Nikdy to nevzdávám
Jan Rupp

Ivo Koblasa:
Nikdy to nevzdávám

porpák
i ty
em,
nize
čka,
ůli,

ZAUJALO NÁS / PR

potom se z ní stalo něco více konkrétního. Pan Koudelka
tento nápad konzultoval s panem Kumrem, šéfredaktorem
v Albatros Media, toho tento námět natolik zaujal, že jsme
se pustili do konkrétnějších kroků. Pak už bylo na panu
Koudelkovi a tátovi najít autora, který naši představu dá
na papír. Zde pomohla náhoda. Při jednom rozhovoru do
časopisu OHLA ŽS jsem narazil na pana Ruppa, s kterým jsme
dali dohromady rozhovor. Zkusili jsme ho oslovit a jemu se
nápad také zalíbil. Není ze sportovního prostředí, proto knihu
rozvinul svým pohledem, právě jeho napadlo propojit životní
příběh Iva s dědovým (generál Emil Boček), kde nalezl celou
řadu společných rysů.
Určitě by bylo fajn, aby si ji každý koupil, ale alespoň
naznač, o čem kniha je, co v ní čtenáři všechno najdou?
Kniha je o mém životě, o osobnostech, které ovlivnily můj
sportovní růst, čtenáři v ní najdou celou řadu zajímavých
životních příběhů, kniha odhalí zákulisí velkých závodů
a paralympiád, ale také doposud nepublikované zajímavosti
ze života mého dědečka Emila Bočka. Kniha je doplněna
spoustou krásných fotografií, je o naději, kterou potřebujeme
v našem životě. Věřím, že se čtenářům bude líbit a zaujme je.
Je tam i něco, co jsi o sobě zatím nikde neřekl, nikde neprezentoval?
Ano, je tam celá řada novinek o mně, v knize jsme zcela
obnažili můj život, kniha je napsaná poutavým perem a v každé
kapitole si čtenář najde veselé, ale i smutné příběhy. Vše vždy
převáží naděje z lepšího zítřka.

Ivo, nedávno se na pultech knihkupectví objevila tvoje kniha
Nikdy to nevzdávám. Jak vznikl nápad napsat knihu?
Nápad napsat knihu vznik již dříve v hlavách mého otce
a pana Vladimíra Koudelky. Původně si jen hráli s myšlenkou,

Část knihy je věnovaná i tvému dědečkovi, válečnému
veteránovi Emilu Bočkovi. Proč ses k tomu rozhodl?
Jak jsem již řekl, nebyl to můj nápad, ale nápad autora pana
Ruppa. Určitě propojení mých životních cest s dědovými bude
patřit mezi ty překvapivé a nejatraktivnější.
PAVEL ŠMERDA

www.valeacaffe.cz
fb: /valeacaffe
ig: #valeacaffe
Zámek 1a, Letovice

MyFace – září/říjen 2022

MF_09-10_22_2.indd 27

27
02.09.22 8:41

VOLBY

LENKA DRAŽILOVÁ:

CHCI, ABY BLANSKO BYLO PRO OBČANY
NEJLEPŠÍ ADRESOU

28
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VOLBY

Poslankyně Lenka Dražilová (ANO) se rozhodla z pozice lídra kandidátky podpořit svoji stranu
v letošních komunálních volbách v Blansku. Proč se tak rozhodla, co by chtěla v Blansku změnit
a vylepšit i o dalších tématech jsme se bavili v následujícím rozhovoru.
Začnu možná trochu netradičně. Už máte po dovolené,
případně kde jste byla?
Ano, už mám po dovolené, kterou jsem trávila spolu se svou
rodinou na Slovensku. Vzhledem k tomu, že koncem srpna
žením syna, jehož nevěsta pochází ze Slovenska, pojali jsme
letos dovolenou jako seznamovací společný týden s rodinou
nevěsty. Spolu s tím souvisí ještě jedna malá „dovolená”, a to
prodloužený svatební víkend.
Komunální volby letos budou velmi brzy, takže na nějaký
velký odpočinek asi nebylo a není moc času.
Odpočinek není o délce, ale o kvalitě. Pro mě čas s budoucí
rodinou na Slovensku, byť pouhý jeden týden, byl naprostým
vypnutím a restartem. Myslím, že z těchto chvil budu čerpat
pozitivní energii až do voleb.
Stejně jako před čtyřmi lety jste se rozhodla podpořit z pozice lídra kandidátku ANO v letošních komunálních volbách
v Blansku. Proč?
Ano, rozhodla jsem se být lídrem naší kandidátky, a to především z toho důvodu, že mi na Blansku opravdu záleží a ráda
bych se aktivně podílela na tom, aby bylo Blansko městem,
kde se jeho obyvatelům dobře žije, a aby i moje vnučky zde
měly důvod zůstat.
Na koho dalšího, na jaká zajímavá jména mohou lidé na Vaší
kandidátce narazit?
Na předních místech naší kandidátky najdou občané jak tváře
zcela nové, lidi s novými a zajímavými nápady, tak i zkušené
komunální politiky.
Co se týká Blanska, jaké vidíte největší výzvy, co je třeba ve
městě zlepšit, posunout, udělat, opravit, zrealizovat?
Má vize je otevřené vstřícné město, které se svými obyvateli naprosto transparentně a jasně komunikuje. A to dokonce
i nepopulární věci. Město, jehož všechny odbory a složky vzájemně spolupracují, a to s jediným cílem – zjednodušit Blanenšťákům běžný život a vytvořit takové místo pro život, které
budou mít jeho obyvatelé opravdu rádi. Samozřejmostí musí
být nejen dostupná zdravotní a sociální péče, chod všech úřadů, prospěšných spolků a organizací města, ale také kvalitní kulturní a sportovní vyžití pro všechny generace. Bylo by
dobré, aby město nabídlo občanům nejen bezpečné, moderní
a čisté bydlení, ale také aktivity, díky kterým budou chtít ve
městě trávit čas i ve svém volnu. To je podle mého názoru to,
co by se v Blansku mohlo výrazně zlepšit.

Zajíci se počítají až po honu, každopádně kandiduji proto,
abych Blansku pomohla, a to jak svými zkušenostmi, tak
i kontakty. No a mé rozhodnutí bude v tomto duchu. Rozhodně
nejsem sběratelkou funkcí, jde mi především o to, aby ANO
bylo v koalici a mohli jsme se tak aktivně podílet na správě
města. Jak budou dohodnuty funkce, to bude záležet na
volebním výsledku. Spousta kolegů poslanců je starostů…
Obecně se říká, že koalice se vytvářejí až po volbách, ale
poslední dobou už i na celostátní úrovni toto pravidlo moc
neplatí. S kým si dovedete v Blansku představit spolupráci
a je někdo, nějaký subjekt, s kým byste určitě jako hnutí ANO
nešli?
Nechci se vymezovat vůči nikomu, v komunálních volbách
podle mě nejde až tak o politické strany, ale především o lidi,
kteří za ně kandidují. A koneckonců ony jsou ty naše volební
programy dost podobné.
Jaký je Váš vztah k Blansku, co na něm máte nejraději, na
jaká místa chodíte?
Odpovím opačně. Nevybavím si jediné místo, které
v Blansku ráda nemám. Kdybych ale měla vyzdvihnout jedno
jediné, bude to blanenská přehrada. Před rokem a půl jsem
se rozhodla poctivě věnovat svému zdraví v podobě každodenní aktivní chůze, což jako poslankyně v Praze realizuji denními výšlapy na Petřín, a právě v Blansku do lokality přehrady.
Je to pro mě místo, které je v cíli pohlazením všech smyslů
a dobitím energie.
Když se zamyslíte a podíváte trochu do „křišťálové koule“.
Jak vidíte Blansko za další čtyři roky?
Křišťálovou kouli bych opravdu chtěla vlastnit, ale bohužel,
tohle privilegium nikdo z nás nemá. Každopádně mým nejen
cílem, ale hlavně dlouholetým úsilím je to, aby bylo Blansko
nejlepší možnou „adresou“ pro své obyvatele. Aby se v Blansku stavěly byty, bylo kde trávit volný čas a v žádném případě
se nezapomínalo na naše seniory. Zkrátka, aby byl každý člověk, který zde žije, spokojeným občanem města, který nemá
potřebu z něho odcházet….
PAVEL ŠMERDA

Lidi trápí vysoké ceny energií, potravin, benzínu, nejistota do
budoucna. Jak moc se podle Vás mohou tyto věci promítnout
i do komunálních voleb?
I když se jedná o celostátní témata, určitě to vliv mít bude. Lidé
jsou na hranici svých finančních možností a vláda jim vůbec
nepomáhá. Místo slibovaného snižování státního dluhu máme
nejvyšší inflaci za posledních třicet let, astronomické faktury
za energie, prachobyčejné základní potraviny v supermarketech už také nakupujeme pouze v „akcích“ a ovoce, zeleninu
a maso necháváme mnohem častěji v regálech. Náš běžný
svět je absolutně vzhůru nohama, nad hlavou nám všem visí
Damoklův meč v podobě skutečných dopadů inflace, které
jsou bohužel teprve před námi.
Pokud by ANO vyhrálo volby a Vy měla možnost stát se
starostkou města. Pro jaký post byste se rozhodla?
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AKCE

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ NAIVNÍCH UMĚLCŮ
Osmé mezinárodní setkání naivních umělců se konalo na Státním zámku v Lysicích. „Na zámku pracovali malíři z Česka,
Slovenska, Itálie, Francie, Finska, ale také například Indie,“
prozradil předseda Spolku přátel naivního a matérského
umění Ladislav Pukl. Akce v Lysicích se nekoná náhodou. Právě tam se narodil jeden z předních českých naivních umělců
Jan Hruška. Významná osobnost tohoto výtvarného stylu, jehož „vyšívané“ obrazy tvořené jehlou jsou opravdovou raritou.

Letošního ročníku se zúčastnilo dvanáct umělců. „Za celou historii akce vznikla pěkná řádka děl. Dokonce už máme
i svůj depozitář,“ připomněl Pukl s tím, že setkání v Lysicích
je v České republice zcela unikátní. „Ke všem superlativům
k této akci bych přidal ještě výbornou uvolněnou atmosféru,
pozitivní naladění všech účastníků, dobrou náladu a skvělou
pohostinnost od paní kastelánky,“ doplnil předseda.
PAVEL ŠMERDA

Město Kunštát vás zve na

HRNČÍŘSKÝ
JARMARK
na náměstí Krále Jiřího
Pátek 16. září
18.00 Dizzy · vstup volný
Sobota 17. září
9.00 Otevření jarmarku
10.30 Jazz Petit Q
13.00 Zahájení jarmarku
13.30 Hodiny
15.00 K. M. Tichá & Bandjeez
16.30 Lipo & band
18.00 Rock & Roll Band M. Woodmana

Výstava
KAREL ŠEVČÍK
KERAMIKA
JARMARK
VE FOTOGRAFIÍCH
PAVLA NEJEDLÉHO

Soutěž
CUKŘENKA
Celodenní vstupné
150 Kč dospělí / 50 Kč děti

PRACUJTE

PRO CELÝ SVĚT
DO VÝROBY HLEDÁME

Neděle 18. září
9.00 Otevření jarmarku
10.00 Veselá pouť . Jů a Hele pro děti
11.30 Tingltangl
13.00 The Silver Spoons
14.30 Vyhlášení výsledků keramické soutěže
15.00 Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
16.30 Hradišťan & Jiří Pavlica

•
•
•
•
•
•

Konstruktér
Technolog sklářské výroby – junior
Strojník
Pracovník s elektro vzděláním
Pracovník formárny
Dělník sklářské výroby

• zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• +7 dní volna navíc pro pracovníky
v nepřetržitém provozu
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na dovolenou (10 000 Kč)
• příspěvek na penzijní pojištění
(až 1 090 Kč)
• home oﬀice u vybraných pozic
• příspěvky na stravování
• zvýhodněné simkarty
pro zaměstnance a jejich rodiny
• odměny za pracovní výročí
• odměny za výsledky
hospodaření společnosti
• možnost školení, zvyšování
kvaliﬁkace a odborného
růstu v rámci společnosti

www.hrncirskyjarmark.cz
Těšíme se na vaši návštěvu · Změna programu vyhrazena

kunštát
město
keramiky

GLASS
that WORKS
SINCE 1827

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka
VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

www.listyregionu.cz

30

POÈET - 1ks

POÈET - 1ks

POÈET - 1ks

Pro více informací se obracejte na:
Pavla Sekaninová | M +420 605 838 654
E pavla.sekaninova@sklomoravia.com

www.sklomoravia.com
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AKCE

HRNČÍŘSKÝ JARMARK 2022 SE BLÍŽÍ
Přijměte pozvání na 30. ročník hrnčířského jarmarku do Kunštátu. Město jako
pořadatel akce navazuje od roku 1993 na
více než čtyři sta let dlouhou tradici konání jarmarků, která je spojená se založením hrnčířského cechu v roce 1620.
„Náš novodobý jarmark se během let vyhranil a zůstává pouze hrnčířský. Stejné
zůstává i místo konání – náměstí Krále
Jiřího, kde v 18. a 19. století vznikla řada
dílen a které dodnes dodává jarmarku
jeho charakteristickou atmosféru,“ říká
za pořadatele Radka Banyaová.
Ve dnech 17. a 18. září tradičně zaplní
náměstí v Kunštátě na sto padesát stánků s keramikou od výrobců z celé České republiky, své zástupce zde bude mít
i Slovensko, Polsko a Bulharsko. Pořadatelé věnují výběru pozvaných keramiků velkou pozornost, protože chtějí pro
návštěvníky vytvořit různorodou přehlídku tohoto řemesla. To vše doplní ukázka
výpalu RAKU keramiky, točení na hrnčířském kruhu a dílny pro děti.
Od roku 2017 je součástí jarmarků i výstava prací vybraného renomovaného
keramika ve velkém stanu na náměstí
Klementa Bochořáka. Letos tam představí tvorbu Karla Ševčíka. „První samostatnou výstavu jsme uspořádali během
jubilejního 25. ročníku hrnčířského jarmarku. Výstavy se staly ozdobou jarmarků a podtrhly jejich uměleckou úroveň.
V letošním roce se nám scházejí jubilea
dvě – hrnčířského jarmarku a právě
Karla Ševčíka. Karel Ševčík vystudoval
Střední umělecko-průmyslovou školu
v Brně, obory keramika a malba. Je zakládajícím členem Sdružení keramiků
Brno, členem Unie výtvarných umělců
a bývalým pedagogem. Věnuje se především keramické tvorbě, v posledních
letech i malbě. Vystavuje u nás i v zahraničí,“ upozornila Radka Banyaová.
Soutěž keramiků o nejlepší výrobek na
dané téma se uskuteční rovněž ve vel-

kém stanu na náměstí Klementa Bochořáka. Desátý ročník soutěže nese téma
cukřenka. O výherci a nejlepším výrobku
rozhodnou sami návštěvníci. Na náměstí
Krále Jiřího bude k vidění výstava s názvem Hrnčířský jarmark ve fotografii
Pavla Nejedlého.
Doprovodnou, ale nedílnou součástí
jarmarku je kulturní program. „Snažíme se zvát do Kunštátu umělce, kteří
svým vystoupením celou akci vhodně
doplní. Letošní ročník jarmarku zahájí
v pátek vystoupení kapely Dizzy. V sobotu a v neděli se představí například skupina Hodiny, Kateřina Marie Tichá, Lipo,
Rockenroll Band M. Woodmana, Michal
Hrůza, Hradišťan & Jiří Pavlica. Chybět
nebude dopolední představení pro děti
s názvem Veselá pouť s kamarády Jů
a Hele,“ vyjmenovala Banyaová.
Město
Kunštát
věnuje
přípravě
jarmarku celoroční pozornost. Jeho
cílem je zachovat kvalitu a úroveň
této přehlídky výrobků hrnčířského
řemesla a tradici keramické výroby ve
městě nejen udržet, ale i dále rozvíjet.
„V roce 2017 jsme iniciovali založení
Asociace českých keramických měst.
Tato asociace v současnosti sdružuje
tři zakladatelská města – Kunštát,

Dubí a Levín a jejím hlavním posláním
je podpora keramického řemesla jako
kulturního dědictví, které by nemělo
zaniknout,“ dodala Radka Banyaová.
V květnu letošního roku se v Kunštátě
konal pátý ročník celoevropské akce
Dobrý den, keramiko! Jako téma byl
vybrán hrnek. Výrobky z tohoto sympozia
budou vystaveny ve velkém stanu na
náměstí Klementa Bochořáka.
PAVEL ŠMERDA

VÝBĚR Z PROGRAMU
HRNČÍŘSKÉHO JARMARKU
Michal Hrůza
Hradišťan
Lipo
Kateřina Marie Tichá
Rockenroll Band
M. Woodmana
Hodiny
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JINDŘICH KRÁL:

LIDÉ SE O ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU
VODOU BÁT NEMUSÍ
Předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v rozhovoru pro MyFace
zhodnotil současný stav vody v našem regionu. Podle jeho slov má na její kvalitu fatální dopad stále
probíhající kůrovcová kalamita a také sucho. Zároveň doporučil, jak o nejdůležitější tekutinu pro život
pečovat a kde ušetřit.
Shrnete čtenářům v krátkosti činnost
VAS u nás na Blanensku a Boskovicku?
Naše společnost dodává v okrese Blansko vodu pro 87 791 obyvatel. To pro Vaši
představu činí 80,5 % obyvatel celého
okresu. V roce 2021 jsme zde vyrobili celkem 4,2 mil. m3 vody a na našich
čistírnách jsme vyčistili 5,1 mil. m3 odpadní vody včetně vody srážkové. Z technických parametrů bych ještě uvedl
specifickou spotřebu vody obyvatelstva,
která činí 84,8 litrů na jednoho obyvatele
a den. Je nutné ale vnímat, že VAS působí nejen na Blanensku, ale provozuje vodovody a kanalizace ještě v dalších šesti
okresech na území tří krajů.
Několik obcí v našem regionu trpí kvůli suchu i v letošním roce nedostatkem
vody. O jaká místa se jedná?
Týká se to zejména oblastí s mělkými vodními zdroji do hloubky 15 metrů. U nich je ohrožena nejen vydatnost,
ale i kvalita. V minulosti se nám podařilo řešit nedostatečné zásobení nebo
kvalitu například v Újezdu u Boskovic, Skalici nad Svitavou, Lysicích nebo
Rozseči nad Kunštátem. V přípravě
máme aktuálně k řešení problematické zásobování v obcích Uhřice, Skrchov, Svitávka, Kladoruby, Dlouhá Lhota
a dalších. Většina Blanenska a Boskovicka však má dostatečné vodní zdroje.
Lidé tak nemusejí mít obavy, že bychom
jim nemohli zabezpečit dostatek pitné
vody.
Přibývá takových míst a jak to řešíte?
Na jedné straně nám těchto problematických zdrojů vlivem klimatických
změn přibývá, na druhé straně se nám
daří ve spolupráci s obcemi tento problém řešit. Vždy závisí na technických
nebo hydrogeologických možnostech.
Někdy hledáme náhradní zdroj, což je
spíše krátkodobé řešení. Snažíme se
také obce napojit na stabilní skupinový
vodovod.

Odtěžení lesních porostů má na kvalitu
vody fatální dopad. Máme regiony, kde
se nám naprosto kvalitní, vydatný a nezávadný podzemní zdroj změnil tak, že
jeho kvalita byla na hranici upravitelnosti na vodu pitnou. Tady musím poznamenat, že se nejedná o zdroj na Blanensku,
ale i zde se se snížením kvality podzemních zdrojů vlivem odtěžení lesů potýkáme. Odtěžením celých lesů ztratily naše
zdroje přirozenou filtrační schopnost.

Trošku bych Vás poopravil v tom smyslu,
že zdroj ve Velkých Opatovicích je jeden
z větších vodních zdrojů pro Blanensko.
K těm dominantním patří zdroje v lokalitách Spešova, Bořitova, Lažan a Milonic.
Co se týká zdroje Velké Opatovice, dlouhodobě sledujeme hladinu ve sběrné
studni, která dosáhla svého historického
minima v roce 2019. Od té doby se situace postupně vrací k normálu, na který
jsme zvyklí z minulých roků.

Má na nedostatek vody vliv také kůrovcová kalamita, kvůli které muselo být
vykáceno několik hektarů lesa?

Největší zdroj pitné vody pro Blanensko
je ve Velkých Opatovicích. Registrujete
zde nějaké snížení vodní hladiny?

A co boskovická přehrada? Klimatologové počítají s tím, že v souvislosti se
změnami klimatu budou u nás častější
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sucha. Plánujete ji v budoucnu využít
pro zásobování obyvatel pitnou vodou?
Provoz úpravny vody Bělá se přerušil
v roce 1996 jednak z ekonomických důvodů a jednak z důvodů poklesu spotřeby
pitné vody na území okresu. Je potřeba
si uvědomit, že úprava povrchové vody
je oproti dodávání vody z kvalitních
podzemních zdrojů finančně náročná a
i její kvalita nedosahuje kvality vod podzemních. Na situaci, kdy bude potřeba
povrchový vodní zdroj, jímž je přehradní nádrž Bělá v Boskovicích, využívat,
budeme technicky a projekčně včas
nachystáni. Osobně neočekávám, že se
něco takového stane v nejbližších letech.
Jak a při čem podle Vás lidé nejvíce
plýtvají vodou? Co by měli omezit?
Spotřeba 84 litrů na jednoho obyvatele
za den svědčí o tom, že lidé vodou neplýtvají. Přesto je dobré lidem dostat
do hlavy takové drobnosti, že při čištění
zubů nemusí kontinuálně odtékat voda
z kohoutku nebo to, že by se pitnou vodou neměla zalévat zahrada. Samostatnou otázkou pak je využívání bazénů.
JAKUB DOSEDLA

Víte, že….
Koš spotřeby vody
54,01 Kč/m3

Podíl spotřeby
%

Specifická spotřeba
l/os/den

Hodnota
Kč/os/den

WC

23 %

19 l

1,03 Kč

Osobní hygiena

35 %

29 l

1,57 Kč

Praní, úklid

17 %

14 l

0,76 Kč

Příprava jídla

8%

7l

0,38 Kč

Mytí rukou

6%

5l

0,27 Kč

Zalévání

5%

4l

0,22 Kč

Pití

2%

2l

0,11 Kč

Ostatní

4%

4l

0,22 Kč

Celkem

100 %

84 l/os/den

4,56 Kč/os/den
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V LIPŮVCE CHYSTAJÍ PŘÍSTAVBU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY I DALŠÍ AKCE
V loňském roce oslavila Lipůvka 650. výročí od první písemné zmínky. V současnosti je to moderní
obec, která leží na frekventované silnici z Brna do Svitav. Více o aktivitách v obci, investicích a dalších
plánech prozradil starosta Ivo Pospíšil.
Pane starosto, blíží se konec volebního období. Když se za
ním ohlédnete, jaké bylo?
Náročné. Po všech stránkách. Realizovali jsme spoustu
investic, uspořádali jsme oslavy výročí obce, do toho jsme
prožili dva roky s covidem, migrační vlnu a poslední měsíce
s bezprecedentní inflací.
Pojďme postupně, jaké akce se Vám podařilo v Lipůvce
realizovat?
Byla jich spousta. Pokud bych měl jmenovat alespoň některé,
tak musím zmínit lokalitu Pod Horkama, kde vznikla nová
komunikace včetně inženýrských sítí k rodinným domům.
Zahájili jsme rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
Rekonstrukcí prošlo dětské hřiště, nové vzniklo v areálu ASK.
Tam jsme udělali i nový hlubinný vrt pro závlahu hřiště, dále
jsme zrenovovali tenisové kurty.
Hasičům jsme z dotace koupili nový dopravní automobil,
pořídili jsme malé nákladní auto, elektromobil pro pracovníky
údržby a komunální techniku jsme dovybavili zametacím
kartáčem a vysavačem listí. Vedle toho bych mohl jmenovat
další desítky, stovky každodenních záležitostí, nákupů, oprav
apod.
Zastavil bych se u jedné z největších investičních akcí,
výstavby bytového domu.
Výstavba bytového domu „Mánkova hospoda“ byla ukončena
v listopadu 2021, kdy byl vydán kolaudační souhlas. V domě je
celkem deset bytových jednotek. Průběh stavby proběhl podle
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předpokladů, stavba bytového domu byla zařazena do majetku
v prosinci 2021.
Co další akce, na kterých pracujete a které plánujete?
Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel plánujeme zřídit v Lipůvce
kamerový systém. S bezpečností souvisí i zpomalovací práh na
křižovatce u základní školy. Pracujeme na stezce pro pěší a cyklisty Příhon, máme studii na dům pro seniory, chystáme projekt
chodníku podél silnice II/379 od křižovatky po ASK včetně místa
pro přecházení a veřejné osvětlení. V plánu je rekonstrukce budovy obecního úřadu a pokračujeme v rekonstrukci veřejného
osvětlení. Velkým projektem, na kterém pracujeme, je přístavba a modernizace základní školy a chceme dokončit i projekt
technického dvora. Je toho opravdu hodně a věřím, že se vše
podaří zrealizovat.
Loni oslavila Lipůvka 650. výročí od první písemné zmínky.
To byla velká akce.
Ano. Připravili jsme nejen pro místní, ale i hosty bohatý program,
který začal už dopoledne dnem otevřených dveří na obecním
úřadě a ve škole a odpoledne pak pokračoval v parku u kostela.
Vystoupily tam děti ze školy i místního spolku, sbor lipůvské farnosti CeciLika i místní kapely Limitkap a Kladivo. Za dětmi přijeli
Šmoulové, dospělí se bavili při vystoupení Petra Jablonského.
Myslím, že akce byla velmi důstojným připomenutím významného výročí obce a lidé ji hodnotili velmi pozitivně. Část výtěžku
z akce, především z prodeje upomínkových předmětů, byla věnována na pomoc obci zasažené tornádem na jižní Moravě.
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V rámci oslav proběhlo i jmenování jednoho významného
rodáku čestným občanem Lipůvky. Připomeňte, o koho se
jednalo?
Mons. ThDr. Karla Skoupého, což byl 12. sídelní biskup
brněnský. Narodil se 30. 12. 1886 v Lipůvce. Kněžské svěcení
přijal 16. 7. 1911 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a jeho
prvním působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl povolán
zpět do Brna, aby se stal prefektem chlapeckého semináře.
Od roku 1923 byl pak celých dvacet pět let jeho rektorem, až
do svého jmenování biskupem (1946). Roky 1953-1968 prožil
v internaci. V období Pražského jara se brněnští kněží a věřící
dožadovali jeho návratu do Brna, což se po delším jednání
podařilo. Dne 22. 6. 1968 za velké účasti věřících proběhlo jeho
druhé uvedení na biskupský stolec. Po srpnu 1968 však krátké
období relativní svobody skončilo a následovala normalizace a
nový útlak církve. Biskup Karel Skoupý zemřel 22. února 1972
a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec osmnáct
let neobsazen. Jsem moc rád, že k nám přijel a tohoto
slavnostního okamžiku se zúčastnil i brněnského biskup, pan
Mons. Vojtěch Cikrle.

Co byste na závěr popřál Lipůvce do dalších let?
No nevím… Ale asi klidný život bez dopravních problémů,
rozumný rozvoj. Nebo jen mnoho dalších, neméně úspěšných
akcí, které znovu připomenou nebo i oživí dávno zapomenuté
tradice a název naší obce vejde do širšího povědomí nejen
lipůvských obyvatel, ale i celého regionu. Všem našim občanům
pak přeji hlavně pevné zdraví, spokojenost a pohodu….
PAVEL ŠMERDA

Nemohu se nezeptat. Takřka synonymem s Lipůvkou vždy
byla restaurace Formanka. Jak to s ní vypadá?
Restaurace Formanka je bohužel od Covidové epidemie
zavřená a dosud se neotevřela. Objekt byl nabízen v dražbě,
následně v realitní kanceláři. Do dnes nemáme žádné
relevantní informace co je a co bude s touto vyhlášenou
restaurací, která dělala jméno nejenom naší obci.

Loňské oslavy 650. výročí obce
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VF SLAVÍ VÝZNAMNÉ VÝROČÍ.
FIRMA STOJÍ NA KVALITNÍCH ZÁKLADECH
Významný celosvětový výrobce a dodavatel zařízení systému pro radiační ochranu a kontrolu. To je
firma VF v Černé Hoře, která v letošním roce slaví třicáté výročí. „Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme
zařízení pro monitoring ionizujícího záření v jaderných elektrárnách, zdravotnictví a průmyslu.
Dodáváme metrologické laboratoře, kalibrujeme zařízení. Jsme specializovaní a vybavení na likvidaci
zařízení a technologií obsahujících zdroje ionizujícího záření a kontaminovaný radioaktivní materiál.“
František Virdzek, zakladatel firmy
Vím, že jste stál u zrodu firmy VF. Můžete zavzpomínat, jak to
před 30 lety všechno začalo?
V roce 1992 jsem pracoval v ZPA Brno ve skupině, která připravovala spouštění systému radiační kontroly Jaderné elektrárny Mochovce. Vedení zjistilo, že jestli by spouštění pokračovalo
podle plánu, dojde k překročení plánovaných ročních mzdových nákladů. Jedno z řešení bylo, že vznikne společnost, ve
které budou potřební specialisté a jež spouštění systému radiační kontroly JE Mochovce realizuje jako subdodávku. V dubnu 1992 tak díky tomu vznikla firma VF.
Proč jste zvolili za svoje sídlo Černou Horu?
Z mnoha prozaických důvodů. Tím jedním bylo určitě to, že
jsem tady bydlel (úsměv). Ze začátku, když převažovaly servisní činnosti na jaderných elektrárnách a byli jsme v pronajatých prostorech, sídlo firmy nebylo důležité. Když se začala
rozvíjet výroba, která vyžadovala vybudování speciální tech-
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nologie, a museli jsme řešit výstavbu vlastních prostor, sídlo
firmy se stalo klíčovým problémem. Měli jsme možnost jít do
Brna, do Prahy, ale v době, kdy jsme se rozhodovali, jsme už
měli zkušené zaměstnance a bylo by složité je stěhovat, „nutit“ měnit bydliště. Proto bylo mnohem jednodušší zřídit sídlo
tady v Černé Hoře. Působíme velmi významně nejen v České
republice, ale i na Slovensku a Černá Hora je díky své poloze
naprosto ideální místo.
Jak se z firmy, která se specializovala na servis, stal významný výrobce zařízení?
Po roce 1990 se totálně rozpadl východní trh. Náhradní díly
do jaderných elektráren se postupně spotřebovávaly a bylo
nutné zajistit provozuschopnost zařízení. Začali jsme tedy vyrábět podle konkrétních potřeb zákazníků. Nejprve to byly jenom chybějící komponenty, pak celá zařízení. Uvědomili jsme
si, že na trhu chybí některá zařízení, my máme pracovníky se
zkušenostmi v oblasti vývoje a výroby, známe velmi dobře požadavky na zařízení radiační kontroly jaderných elektráren,
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a tak jsme začali měnit portfolio, strukturu, vybavení a prostory firmy tak, abychom byli schopní vyrábět i velice složitá
a rozměrná zařízení.
Vím, že jste velký patriot a firma VF se tak zapojuje do společenského dění nejen v Černé Hoře.
To je pravda. Dlouhodobě úzce spolupracujeme s vedením
městyse. Snažíme se různými formami podporovat především
místní organizace a zájmové spolky v Černé Hoře a společenské a sportovní aktivity našich zaměstnanců v místě jejich bydliště. U většiny organizací se jedná o dlouholetou podporu.
Kromě toho jsme podpořili některé charitativní akce v okolí,
například You Dream We Run.

Jiří Malysák, generální ředitel VF
Pane řediteli, jaká je současnost firmy VF?
Z čistě servisní firmy s deseti zaměstnanci se stala firma výrobní, která zaměstnává více než 200 lidí. Z lokální firmy se
stala firma, která dodává své produkty do více než třiceti zemí
celého světa. V průběhu naší existence se nám podařilo vyvinout kompletní portfolio produktů pro měření ionizujícícho
záření, které jsou vyžadovány pro provoz jaderných elektráren.
Získali jsme zkušenosti v oblasti certifikací a kvalifikací, bez
kterých je dnes nemožné do náročného trhu jádra dodávat.
Jsem pyšný na to, že jsme dnes jedna z mála firem na celém
světě, která je schopna toto komplexní portfolio zařízení a systémů sama vyrábět.
Zmínil jste, že jste aktivní ve více než třiceti zemích. Které
trhy jsou pro Vás dominantní?
V první řadě je to stále domácí trh. Do něj řadíme Českou
a Slovenskou republiku. Zde stále generujeme přibližně 50
procent obratu firmy. Naším klíčovým zákazníkem je ČEZ, který provozuje JE Dukovany a JE Temelín. V Dukovanech letos
dokončujeme desetiletý kontrakt na obnovu původního systému monitorování, navíc jsme na základě požadavků Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost na stejném místě doplnili havarijní a pohavarijní měřicí systémy a zvýšili tím bezpečnost
této elektrárny.
Jak obchodujete na zahraničních trzích?
Máme obchodní partnery, kteří zajišťují prodeje v jednotlivých
zemích. Dnes je jich téměř padesát. Významné jsou pro nás
země bývalého východního bloku, ale daří se nám pronikat i na
západ, například do Španělska, Velké Británie, USA, Brazílie,
Argentiny a dalších. Největší zahraniční trh pro nás byl a stále
je Ukrajina, kde jsme realizovali několik velkých projektů týkajících se radiačních monitorovacích systémů jak v běžících
jaderných elektrárnách, tak i v zóně Černobylu. V posledních
měsících se nám vše dost zkomplikovalo, protože se veškeré
obchodní aktivity zpomalily z důvodu aktuální válečné situace.
Dotkla se Vás nějakým způsobem i pandemie koronaviru
a s tím související výpadek dodávek některých komponentů?

Ano, to nás ovlivnilo zásadním způsobem. Kompletním zastavením světové ekonomiky z důvodu pandemie došlo k odložení
mnoha plánovaných projektů, se kterými naše firma počítala,
a následně, jak jste zmínil, došlo k výpadku dodávek klíčových komponentů (polovodiče, čipy, technologické počítače).
To způsobilo značné potíže, se kterými se musí vyrovnávat
vývojové oddělení. Naši vývojáři tak neustále hledají náhrady
a upravují stávající zařízení s novými vstupními komponenty.
Přes všechny tyto problémy, jak vidíte budoucnost firmy?
Firma je postavena na velmi kvalitních základech. To znamená, že jsme schopni se s těmito problémy vyrovnat. Velkou
příležitost vidíme v rozvoji jaderné energetiky, která je dnes již
považována za čistý zdroj. Česká republika plánuje v nejbližší
době dostavbu dalšího bloku JE Dukovany, aktivně se pracuje na systému malých modulárních reaktorů. I ostatní země
začínají přehodnocovat svoji energetickou politiku. Vidíme to
například v Německu, kde chtějí pokračovat v jádru, což bude
generovat další příležitosti pro naši firmu. Pozitivně se také
díváme na v současné době zastavený trh na Ukrajině, který
bude potřebovat obnovovat. Evropa bude chtít Ukrajinu podporovat, a to je i příležitost pro nás.
PAVEL ŠMERDA
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ZAUJALO NÁS

MAGDA OTÁHALOVÁ A RADEK ERBEN:
RÁDIO BLANÍK JE ZA ODMĚNU
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ZAUJALO NÁS / VOLBY

Magda Otáhalová a Radek Erben spolu tvoří moderátorský pár již několik let. Poslední dva roky je
mohou fanoušci slyšet na Rádiu Blaník, kde od 5.00 hod. každé všední ráno moderují ranní blok Dobré
ráno, Moravo a Slezsko! O tom, jaké to je moderovat na Rádiu Blaník a jak probíhá taková příprava na
ranní vysílání, jsme si povídali s moderátorskými ikonami Moravy – Magdou Otáhalovou a Radkem
Erbenem.
O Rádiu Blaník a jeho moderátorech se traduje, že je to taková jedna velká pohodová rádiová rodina. Je to opravdu tak?
Co Vy konktrétně máte na Rádiu Blaník rádi a co Vás tu nejvíce baví?
Magda: Ano, ono se to traduje, a ano, je to tak. Rádio Blaník je za odměnu, kolegové, kteří vysílají nepravidelně, třeba
o víkendech nebo večer, se nemohou dočkat, když denní moderátoři zrovna nemohou do práce, aby mohli zaskočit. Blaník je radost, je to sluníčko. Ostatně i proto máme sluníčko
v logu Rádia Blaník. A co mám ráda? Když vidím, jak hezky se
Blaník stará o posluchače. Děláme koncerty, mnoho soutěží,
lidé s námi vzpomínají na to, co dělali před lety, oprašujeme
vzpomínky, a to i díky písničkám, které posluchači milují. Rádio Blaník je prostě pohodové rádio pro bezva lidi a je to poznat
úplně na všem.
Radek: Souhlasím s Magdou. Rádio Blaník má loajální posluchače a šíří kolem sebe pohodu a dobrou náladu. V dnešní ne
úplně lehké době tak můžeme potěšit všechny, ať už mají rádi
novou muziku, nebo si poslechnou starší písničky, na kterých
má Rádio Blaník postavené své vysílání. Vždy mě pobaví kolegyně Samira, která s námi ráno glosuje různá zajímavá témata nejenom z historie. Posluchači určitě oceňují i Tajemný
rok rádia Blaník nebo setkávání na Konopišti, příp. i na dalších
velkých koncertech Rádia Blaník. Jsem opravdu rád, že jsem
součástí pohodového rádiového kolektivu, který kolem sebe
šíří radost.
Rádio Blaník nově připravuje i koncert pro fanoušky na Moravě. Konkrétně 26. listopadu v Ostravar Aréně. Mohou se
tam potkat posluchači a fanoušci i s Vámi? Na koho z interpretů se nejvíce Vy sami těšíte?
Magda: Je to historicky první a dosud největší koncert Blaníku
na Moravě a ve Slezsku. Moc se na to těšíme a řekněme si na
rovinu, je to pro nás výzva. Koncert na Konopišti umíme vyprodat za pár týdnů, kdy tisíce posluchačů ví, že chtějí být s námi
v ten den, kdy Blaník slaví narozeniny. Narozeninový koncert
Rádia Blaník je v květnu, je hezky, navíc prostředí Konopiště,
rybníky. U koncertu v Ostravar Aréně bude listopad, šestadvacátý, ale tak nějak vnitřně cítím, že posluchači si tuhle velkou
událost nenechají ujít. Vždyť je to na Moravě poprvé (smích).

A tolik hudebních hvězd na jednom pódiu během odpoledne
a večera, to prostě chcete (smích).
Radek: A já věřím, že se s posluchači setkáme. Já se nejvíc
asi těším na kapelu No Name, která má svoje koncerty vždy
promyšlené od A do Z, takže to bude stoprocentní zážitek.
Taky jsem zvědavý na velkou profesionálku Helenu Vondráčkovou. První velký koncert rádia Blaník na Moravě a ve Slezsku
ale bude opravdová výzva a já doufám, že nás čeká vyprodaná
aréna.
Vy dva spolu moderujete už dlouhé roky, proto by mě zajímalo, jestli se na každé vysílání připravujete a slaďujete jednotlivé rádiové vstupy, nebo už na sebe tzv. slyšíte a dokážete
jeden na druhého reagovat i bez přípravy?
Magda: To druhé (smích). V minulosti byly tendence od našich šéfů, abychom se po deváté hodině připravovali, abychom
zůstávali v rádiu a řešili vysílání na druhý den. Bez úspěchu
(smích). S Radkem to máme jinak. Jsme schopni na sebe reagovat. Když je dobré téma, tak se vždycky dá vymyslet vypointovaný vstup.
Radek: Nechci říct, že je to rutina a že vše zvládáme bez přípravy, ale stačí, abychom si vytipovali zajímavé téma, řekli si,
jakým způsobem jej zpracujeme, a je to. S Magdou jsem si
jistý, že to vždy ukočírujeme. Jak se říká rádiovou hantýrkou,
slyšíme na sebe.
Magda: Stojíme ve studiu naproti sobě a po 18 letech se známe natolik, že vidím na Radkových očích, že chce ještě mluvit,
že má co říct, tak mu neskáču do řeči. To stejné on. Vnímá,
že jako žena se občas potřebuju vypovídat, tak mě nechá
(smích). Samozřejmě pokud jsou velké věci, velké soutěže,
kde jsou důležití partneři, věty, které nesmíme vynechat, vstup
si připravíme. Píšu všemi deseti, tak Radek mluví, já píšu, do
toho něco přidám, prostě ranní pohoda vedle vaječinky, jarní
cibulky, rozmačkaného česneku, chlebů se šunkou, jogurtů,
topinek apod. Tohle jsou takové naše běžné rádiové snídaně
(smích).
Radek: Obecně se říká, že moderování ve dvojici je velmi náročná disciplína. Musí tam být přirozená chemie a já věřím, že
ji tam po 18 letech s Magdou stále máme a předáváme ji dále
(smích).

Pro spokojený život
v Blansku
MUDr. Jaroslava Pořízková
Ing. František Hasoň
Ing. Ondřej Dyčka
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NAVŠTÍVILI JSME

ŠEBETOV MÁ KINO I KOUPALIŠTĚ.
V OBCI SE PODAŘILO HODNĚ DOBRÉHO

Byť Šebetov nepatří mezi největší obce na Boskovicku, rozhodně je, co se dění týká, vidět. Vyhlášená
je Šebetovská pouť, kino, koupaliště a do toho mnoho zajímavých investičních akcí. Více prozradil
starosta Zdeněk Čížek.
Pane starosto, co je nového v Šebetově?
Tak asi jako všude jinde se po odeznění všech omezení
a restrikcí do obce pomalu vrací společenský život a zájmová činnost. Snad se nám všem společně podaří navrátit se do
stavu před pandemií a překonat svízele spojené s událostmi
posledních měsíců. Ty dva uplynulé roky ukázaly zranitelnost
naší společnosti a pomíjivost všech domnělých životních jistot.
Možná jsme se i naučili radovat z maličkostí. Máme za sebou
pouťové oslavy, těšíme se, že se v zámku bude opět pořádat
Den otevřených dveří, v nejbližších dnech vyjedeme na zájezdy
za poznáním či koupáním…
Za poslední dobu jste stihli poměrně hodně investic. Připomeňte, o co se jednalo a co všechno jste u vás udělali?
S velkou úlevou se dokončily úpravy hlavní křižovatky.
Pět let projekčních příprav, nekonečných dohadovacích
a schvalovacích řízení, které byly završeny získáním dotace ze
SFDI, MMR, JMK a podpory od Svazku VaK. V rámci dalších

40

dvou let komplikované stavby dostal nebezpečný prostor
křižovatky odstavný pruh, zálivy pro zastávky autobusů či
místa pro přecházení chodců, čemuž předcházelo vybudování
nové oddílné kanalizace a nových páteří vodovodu. Stále budu
mít v paměti všechny obtíže spojené se stavbou v době covidu,
zdražováním materiálů, prací, a především při neočekávaném
nalézání infrastruktury. Především plynu, a hlavně optických
a dálkových telekomunikačních vedení, které často ohrožovaly
další postup a dokončení stavby. Byla to stavba na veřejných
státních komunikacích a musely se plně respektovat normy
a směrnice, podmínky striktně diktovaly nadřízené orgány
a správci sítí. Pro improvizace a mnohdy zdravý rozum nebylo
mnoho prostoru.
S pomocí dotace se na dvou místech v obci vybudovaly
nové chodníky, byla kompletně zateplena budova hasičské
zbrojnice, nově vybudované vodovodní tlakové pásmo zajistilo
spolehlivou dodávku dostatku vody ve všech částech obce.
Dotace pomohly také nakoupit kontejnery na separování
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NAVŠTÍVILI JSME
odpadu do sběrného místa, rozsáhle rekonstruovat vnitřní
prostory mateřské školky, vybudovat zázemí pro aktivity
v zámeckém parku. Po obci se budovala kanalizace, naposledy
v polovině návsi. Všechny hlavní silniční tahy jsou nasvíceny
úspornějšími LED světly veřejného osvětlení, kulturní dům má
adaptované sociální zařízení, vyměněna všechna okna a další
investice nyní ještě probíhají. Jsme před dokončením složitého
restaurování sousoší sv. Jan Nepomuckého a třeba hasičům
se pořídilo nové vozidlo. Z těžké doby jsem se snažil doslova
proinvestovat a na všechny velké investice se dařilo nacházet
dotace.
Jaké máte další plány?
S pomocí další opět významné dotace nyní budujeme
obslužnou komunikaci za obecním úřadem kolem sběrného
místa. Pracoval jsem na záměru rekonstrukce dalších
místních komunikací, které jsem chtěl provést po dokončení
úprav křižovatky. Snad se podaří najít firmy přístupné na
realizaci za rozumnou cenu. Současná nejistota se podepsala
i na rozpočtech.
Důležité bude také provést zateplení mateřské školy a hledání
úspor v provozních nákladech. Díky pořízeným kontejnerům
se také snažím snižovat náklady odpadového hospodářství,
moje plány na další separace, recyklace budou vzhledem
k blížícímu se ukončení ukládání odpadu na místní skládce
Březinka ekonomickou nutností.
Jedna věc jsou investice, ale život obce to je i kultura, sport.
Právě tyto oblasti dostaly v době Covidu pořádně „na frak“.
Jak jste na tom v Šebetově nyní?
Oporou společenského života v obci jsou místní hasiči, sokoli,
mateřské centrum a skauti. Podle možností jim přispíváme na
činnost. Svými aktivitami dokazují, že jejich práce je o dobré vůli a odhodlání. V obci je také kroužek cvičení pro ženy,
mnoho aktivit vyvíjí i školka a škola.
Asi se shodneme na tom, že není moc obcí velikosti Šebetova, které by měly kino a koupaliště. Jak se Vám je daří provozovat a jaký je o ně zájem?
Do kinařského světa mě kdysi uvedl bývalý promítač. Po přechodu na digitální projekce je to spíše svět IT technologií, ale
o to víc koníček, který mě mnoho naučil a díky kterému jsem
poznal spoustu skvělých lidí. Těší mě přízeň návštěvníků, jinak
by to snažení nedávalo smysl. A koupaliště? Tu naši požární
nádrž mám na starosti snad od samého počátku. Podařilo se
mi vybudovat filtraci a systém ošetřování vody, tím se možná
odlišujeme od ostatních přírodních míst ke koupání. Každým
rokem se vše důkladně očistí, stěny se oživí novým nátěrem,
neskutečně mnoho práce je pak kolem údržby a servisu, ale
baví mě to. Jsem znamením Vodnář, možná je to tím. A vždy
mě potěší hojná návštěvnost areálu. To je to nejkrásnější poděkování za vynaloženou námahu. Jeden analytik nás starosty
kdysi vedl k myšlence vážit si všech možností, které obec poskytuje a tyto zachovat a rozvíjet. Myslím, že kino či koupání
v požární nádrži je toho správným příkladem.

Je něco, co Vás v Šebetově trápí a co byste do budoucna rád
změnil?
Špatnou náladu ve společnosti, nejistotu z budoucnosti
a strach z drahoty. Ale tohle musíme zkusit zvládnout všichni
společně. Jistě, i v obci je stále mnoho technických věcí k neodkladnému řešení. Ale důvěra a naděje je víc než sebevětší
investice.
Vím, že máte rozdělané další práce, další plány, investice.
O co půjde?
Být ve vedení obce déle než jedno volební období, dává možnost kontinuity práce, své úsilí někam směřovat. Nosím v hlavě větší počet menších, ale i velkých záměrů s potenciálem
pro kvalitu života v obci, u kterých jsem přesvědčen, že pro ně
v blízké době dokážu najít reálné financování, jen se vše musí
vzít za správný konec, mít trochu pověstného štěstí a společnou vůli je naplnit.
PAVEL ŠMERDA

Ve vedení obce jste už od roku 1994, tedy sedmé volební
období. Vím, že je to dřina, nezáviděníhodná pozice. Co Vás
na této práci stále baví, naplňuje?
Překonávat překážky, obtíže, mít možnost naplňovat představy
a vize. Ten nekonečný shon Vás nutí dívat se spíš před sebe
než se ohlížet. A když se Vám podaří najít řešení, vybojovat
dotaci či něco vybudovat, zažijete na krátký okamžik i pocit
uspokojení a malého vítězství.
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KOHO VOLIT V BLANSKU?
Blíží se podzimní komunální volby. Přinášíme vám rozhovor s lídrem kandidátky KDU-ČSL v Blansku
Františkem Hasoněm, 1. místostarostou města.
Jakou kandidátku se KDU-ČSL podařilo
složit?
Myslím si, že jsme sestavili velmi zajímavou a pestrou kandidátku. Nejsme
individualisté, takže od začátku šlo o to
sestavit tým lidí, kteří budou mít chuť
společně posouvat věci ve městě kupředu. A jsem přesvědčen, že se to podařilo.
Mám radost, že na kandidátce mohou
voliči nalézt zkušenost, ale i mladé
a nové tváře, bezmála polovinu žen,
odborníky z různých oborů a profesí.
Máme pracovité lidi, za kterými jsou
vidět výsledky jejich práce, ne jen prázdná hesla a komentáře na sociálních
sítích.
Budu rád, když voliči podpoří namísto
jednotlivců celou kandidátku. Stojí to
za to.
Kdo je František Hasoň?
Od roku 2018 jsem místostarostou města Blansko. Jsem 29 let ženatý, otec tří
dětí. Po absolvování vysoké školy jsem
pracoval 25 let ve strojírenství. Od konstrukční práce až po řízení malé firmy.
V politice jsem činný mnoho let, v zastupitelstvu města jsem od roku 2016
a v posledním volebním období jsem
zastupitelem Jihomoravského kraje za
KDU-ČSL.

Baví Vás práce na radnici? Nejste za ty
čtyři roky vyhořelý?
Práce místostarosty mě velmi naplňuje. Rád pracuji s lidmi a setkávám se
s nimi. A i když je to někdy náročné, tak
mě stále baví, a pokud budu mít možnost po volbách pokračovat, budu rád.
Hned ze začátku volebního období jsem
občany vyzýval, ať volají, píšou nebo rovnou přijdou osobně, protože si myslím,
že takhle se problémy řeší nejlépe.

Řekněte, jaký je František Hasoň politik?
Práci politika vnímám jako závazek
pracovat pro lidi a s lidmi. Jako službu.
Snažím se být komunikativní, otevřený
a empatický. Pokud je to možné, rád
pomůžu lidem, kteří to potřebují.
Nemám rád samochválu, takže někdy
zapomínám, že je potřeba výsledky své
práce více komunikovat směrem k veřejnosti.

ROZVOZ PIVA
K VÁM DOMŮ
Objednávejte na www.pivobod.cz / www.pivo-cernahora.cz
42
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Zebra Technologies je přední značkou ve sféře tiskáren
a čteček čárových kódů, mobilních počítačů a mnoha dalších
technologií, které naleznete v podstatě všude kolem sebe –
v obchodech v podobě samoobslužných pokladen či skenerů,
na stadionech, v nemocnicích nebo na letištích.
V Brně se nachází největší pobočka Zebry v Evropě, která je
zároveň třetí největší pobočkou firmy globálně. Momentálně
zde pracuje více než 800 zaměstnanců, z čehož polovinu
tvoří cizinci různých národností. Z Brna podporujeme kolegy,
partnery a zákazníky ve více než deseti různých jazycích.
Angličtina je nutností pro každou pozici, dále je používána
němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština,
holandština, turečtina, ruština, nebo například polština.
Firma v Brně. Proč by mě to mělo zajímat, když nejsem z Brna,
řeknete si třeba. Jenže mělo.
V dnešní době už totiž pracovat v Brně neznamená denně tam
dojíždět, vstávat brzy, trávit čas na nádraží, ve vlaku, autobusu
nebo v autě v zácpě na dálnici. Dnes je možné pracovat téměř
odkudkoli a v Zebře to dobře ví.
Zebra Technologies dnes nabízí výhradně smíšený model,
tzn. převážně práci z domu, kdy se týmy obvykle setkávaji
v kanceláři jednou až dvakrát týdně. Hodně zaměstnanců
však do kanceláře chodí častěji, protože si chtějí užít moderní
a zároveň ergonomický design, který byl oceněn i prestižní
soutěži Kanceláře roku. Pracovní prostory nabízí krásné
výhledy z terasy, vlastní restauraci, tělocvičnu, game room, či
dokonce maséra.
„Když stojíte na terase kanceláří ZEBRA TECHNOLOGIES,
nevěříte, jak blízko máte Špilberk na jedné a lom Hády na
straně druhé. Nové kanceláře v horních patrech budov office
parku Vlněna nenabízí jen nevídané výhledy na Brno, ale
i čtyři patra nabitá nápady od brněnského ateliéru Kyzlink
Architects.”
Ovšem klíčem k úspěchu firmy Zebra nejsou ani kanceláře,
ani nabušený systém benefitů, ale lidi a přátelská firemní

kultura. To je to, proč se člověk těší každý den do práce a proč,
i když nemusí, si ráno přivstane a dopraví se za svými kolegy.
A jaké pozice tedy Zebra Technologies nabízí?
V Brně působí finanční oddělení, specialisté na datové analýzy/
business intelligence, specializované a technické pozice
(R&D), experti v oblastech jako je project management, supply
chain & quality, order experience, marketing, multimedia,
customer support (tech/nontech), business operations, HR, IT
& security, EHS, audit, sales operations. Zebra nabízí spoustu
příležitostí pro mladé talenty se znalostí jazyků s možností
dalšího růstu, stejně tak jako specializované seniorní role.
Stačí si vybrat.
Zebra Technologies získala ocenění jako zaměstnavatel
roku, podporuje dobrovolnictví a nabízí nespočet skupin
podporujících menšiny. Její zaměstnanci se pravidelně účastní
na sportovních, charitativních nebo přátelských setkáních
v rámci Zebry.

Přídejte se k nám! Buďte taky ZEBRA!
careers.zebra.com
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