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Pavel Šmerda

Blansko - Na základě roz-
hodnutí Komise Ministerstva 
zdravotnictví ČR pro screening 
kolorektálního karcinomu byla 
gastroenterologická ambulance 
Nemocnice Blansko po splnění 
náročných kritérií zařazena mezi 
centra pro screeningovou kolono-
skopii. 

„Rakovina konečníku a tlusté-
ho střeva (kolorektální karcinom) 
je v současné době jedním z nej-
závažnějších zdravotních problé-
mů v naší zemi. Česká republika 
zaujímá dlouhodobě první mís-

Nemocnice provádí screening nádorů kolorekta

Obnova obory Rovná
Na sto šedesáti 
hektarech území 
budou nově žít daňci 
a mu loni.
 Více na str. 2

Podzimní setkání s módou v BlanskuPodzimní setkání s módou v Blansku

Společnost. V Restauraci Punkva v Blansku se v sobotu konala akce s názvem Podzimní setkání s módou. 
Návštěvníci měli možnost obdivovat svatební a společenské šaty, pánskou módu, sportovní oblečení, plete-
nou módu, kožichy i spodní prádlo. Akce, která měla loni premiéru v Boskovicích, se těšila velkému zájmu 
veřejnos  , jen by si do budoucna zasloužila atrak  vnější prostředí.  Foto Pavel Šmerda

Rozhovor s Petrem Bende
Populární zpěvák 
vypráví o přípravách 
na Vánoce i letošním 
vánočním turné.
 Více na str. 3

Drnovice - Od prvního ledna 
příštího roku bude mít Základní 
a mateřská škola v Drnovicích 
novou ředitelku. Jana Přichystala, 
který ze školy odešel k poslední-
mu listopadu, údajně z osobních 
důvodů, nahradí Miloslava Bra-
chová.

„Proběhlo výběrové řízení, do 
kterého se přihlásilo deset ucha-
zečů. Konkurzní komise dopo-
ručila čtyři, z nich jsem vybral 
Miloslavu Brachovou,“ řekl sta-
rosta obce Petr Ducháček s tím, 
že nová ředitelka v současné době 
pracuje jako inspektorka České 

školní inspekce, předtím učila na 
Střední pedagogické škole v Bos-
kovicích. „Věřím, že dokáže naši 
školu posunout v prestiži i kvalitě 
vzdělání. Pro mě osobně splňuje 
hlavní požadavky na tuto funk-
ci, má vysoký profesní a morální 
kredit,“ doplnil starosta.  (pš)

Škola bude mít novou ředitelku 

Ve ski-areálu v Olešnici se už lyžuje

Příští číslo Zrcadla vyjde 
už v úterý 20. prosince!
Aktuální zpravodajství z regionu 

každý den na 
www.zrcadlo.net

Radim Hruška

Boskovice - Kupovat a opra-
vovat sportovní halu Jízdárnu ne-
chceme, raději si postavíme no-
vou, která bude vyhovovat všem 
sportům a poskytne dostatečné 
zázemí. 

To je ve zkratce rozhodnutí 
boskovických radní, kteří měli 
za úkol zvolit právě mezi těmito 
dvěma variantami. Konečné slovo 
budou mít zastupitelé města. Po-
kud by na záměr kývli i oni, dá se 
s nadsázkou říci, že se může začít 
stavět. Město má totiž už z minu-
losti vybranou lokalitu u základní 
školy ve Slovákově ulici, projekt, 
stavební povolení i další potřebné 
náležitosti. Jedinou otázkou tak 
zůstávají fi nance.

„Cena rekonstrukce, i s odku-
pem nemovitosti za sedm milionů 
korun, by se vyšplhala na zhruba 
pětatřicet milionů. Stavba nové 
haly může stát více než padesát 

milionů korun. Obě akce by si vy-
žádaly přibližně stejné množství 
času. Radní doporučili zastupite-
lům, aby odsouhlasili stavbu nové 
haly. Podle velmi předběžného 
předpokladu by se fi nancování 
mohlo částečně zajistit výnosem 
z prodeje městských bytů, částeč-
ně komerčním úvěrem,“ přiblížil 
boskovický starosta Jaroslav Do-
hnálek. 

A jaké jsou argumenty proti re-
konstrukci Jízdárny? Její rozměry 
16 x 33 metrů a sedm metrů vy-
soký strop nejsou vhodné pro ně-
které sporty a nesplňuje základní 
předpoklady pro pořádání utkání 
na vyšší úrovni například ve vo-
lejbalu nebo basketbalu. Omezený 
prostor bývalé jízdárny navíc ne-
umožní rozšířit halu na větší roz-
měry. S tím souvisí i nedostatečné 
zázemí pro trenéry a rozhodčí. „Již 
v roce 2003 bylo při zpracování 
Koncepce rozvoje tělovýchovy 
a sportu v Boskovicích konstato-

váno, že sportovní hala Jízdárna 
je v naprosto nevyhovujícím tech-
nickém stavu. Všechny oddíly se 
shodly na vybudování nové víceú-
čelové haly,“ uvedl mluvčí bosko-
vické radnice Jaroslav Parma.

Kromě toho, že nová hala splní 
všechny požadované podmínky, 
co se týče velikosti hrací plochy 
a zázemí, pomůže také místním 
školám, kterým chybí tělocvičny 
pro některé sálové sporty. Velkou 
roli hraje také dostupnost lokality, 
hala bude součástí areálu základní 
školy. V dopoledních hodinách ji 
tam využijí školáci a studenti ně-
kterých středních škol. 

Podle projektu, který byl vypra-
cován už v roce 2007, se má jed-
nat o multifunkční sportovní halu 
s nezbytným zázemím, která svý-
mi parametry 44 x 23 m splňuje 
požadavky na moderní sportoviště 
většiny sálových sportů (volejbal, 
basketbal, fl orbal... 

 Pokračování na str. 5

Radní podpořili stavbu 
nové sportovní haly

Olešnice - Ski-areál v Olešnici 
zahájil provoz. Minulý týden při-
vítal první lyžaře. Podle majitele 
Lubomíra Reka je areál v provo-
zu ve všední dny od 9 do 21 ho-
din, o víkendu pak od 8 do 21 
hodin. Fungují už také půjčovna 
a servis lyží i oblíbená lyžařská 
škola. Návštěvníci mohou každý 
den využít i občerstvení v Hos-
půdce pod svahem a o víkendech 
i přímo na svahu. 

Na lyžaře čeká v Olešnici sjez-
dovka o délce 500 m s převýše-
ním 100 m. Dva velké vleky a je-
den dětský zdarma. K dispozici 
je i večerní lyžování, snowboard 
park a servis lyží. Samozřejmostí 
je každodenní údržba svahu mo-
derní rolbou. 

„Doplněním servisu je Hospůd-
ka U Ceasara, kde jsou po celý 
den k dispozici vynikající teplá 
jídla, polévky i jiné dobroty včet-

ně velkého výběru horkých nápo-
jů alkoholických i nealkoholic-
kých. O víkendu nebo ve svátky 
je pro zájemce otevřený sněžný 
bar, který se nachází přímo u vý-
stupu sjezdovky. Před hospůdkou 
je navíc palačinkárna,“ doplnil 
Lubomír Rek.

Aktuální informace o sněhové 
pokrývce a pořádaných akcích 
naleznete na webových stránkách 
www.ski-areal.cz.  (hrr)

to v Evropě ve výskytu tohoto 
onemocnění a jedná se o druhé 
nejčastější zhoubné nádorové 
onemocnění u nás. Každý rok 
je zjištěno zhruba 8000 nových 
případů. Cílem tzv. screenin-
gu je zachytit toto onemocnění 
v počátečním stádiu, kdy je léčba 
mnohem účinnější, méně zatěžu-
jící pro pacienta a samozřejmě 
i levnější,“ řekl Jaroslav Kubiš, 
náměstek pro léčebně preventivní 
péči Nemocnice Blansko.

V současné době se provádějí 
dvě metody screeningu rakoviny 
tlustého střeva a konečníku. Jed-
nak se vyšetřuje stolice na přítom-
nost skrytého (okultního) krváce-
ní, které bývá prvním časným pří-
znakem tohoto onemocnění. Toto 
vyšetření by mělo být provedeno 
každoročně ve věku od 50 do 54 

let a následně pak od 55 let věku 
jednou za dva roky, zpravidla 
u praktického lékaře. V případě 
pozitivního nálezu je pak pacient 
odeslán na kolonoskopické vyšet-
ření. Druhou možností je primár-
ní screeningová kolonoskopie, 
kterou si mohou zvolit pacienti 
starší 55 let s možností opakování 
vždy po 10 letech.

„Screeningová kolonoskopie je 
po všech stránkách spolehlivější 
vyšetření než test okultního krvá-
cení do stolice. Během kolono-
skopického vyšetření lze dokonce 
odstranit i podezřelé výrůstky (po-
lypy) ve střevě, čímž se pacient 
vyhne klasické operaci. Kolono-
skopie se však v očích veřejnosti 
netěší dobré pověsti a řada pacien-
tů z ní má značné obavy,“ doplnil 
Kubiš.  Pokračování na str. 4

Řidičky srazily dvě děti
Blansko, Boskovice - Hned dvě sražené děti zaznamenali policisté 

v pondělí 5. prosince. První nehoda se stala v Blansku v ulici Poříčí. 
Kolem sedmé hodiny ranní tam na přechodu pro chodce srazila třicetile-
tá žena za volantem osobního auta patnáctiletého mladíka. Chlapec byl 
po střetu převezen s lehkým zraněním do brněnské nemocnice. Druhá 
nehoda se stala krátce po poledni v Boskovicích, tentokrát v blízkosti 
základní školy. Přecházející sedmiletou holčičku tam zřejmě přehlédla 
sedmapadesátiletá řidička osobního vozu Opel Astra. Dechová zkouš-
ka byla u ženy za volantem negativní.  (hrr)

Blanenští zastupitelé zakázali 
hazard na území města

Blansko - Blanenští zastupitelé přijali zásadní rozhodnutí. Jednomy-
slně omezili hazard na území města. Co to bude znamenat v praxi? „Na 
základě zákona jsme schválili obecně platnou vyhlášku, která zakazuje 
provoz herních automatů v Blansku. Nebude to ale hned. Je třeba do-
držet, případně vypovědět smlouvy,“ konkretizoval místostarosta Jiří 
Crha. To, že by vznikaly černé herny, si nedovede představit. „Karet-
ních her se to netýká, myslím tedy těch obyčejných, nesmí být ale ofi ci-
álně organizované ve velkém. Když někdo uspořádá turnaj v mariáši či 
tarokách, kde nepůjde o žádné velké peníze, proč ne,“ vyvrací strachy 
karbaníků místostarosta. (bh)

Před povodní
bude varovat 

rozhlas
Olešnice - V Olešnici pokra-

čují v protipovodňových opatře-
ních. Tentokrát se nejedná o vý-
stavbu poldru nebo čištění koryta 
potoku, ale o systém včasného 
varování. 

Jeho součástí bude hlásné zaří-
zení, které by mělo varovat oby-
vatelstvo před bleskovými po-
vodněmi. Vedle sond na obou po-
tocích v Olešnici by měl systém 
obsahovat i vybudování bezdrá-
tového rozhlasu v ulicích města 
a ústředny. Navíc bude zpracován 
i nový povodňový plán.  (hrr)

Jeskyně budou 
otevřeny také 

v zimě
Šošůvka - Do letošního roku 

bylo zvykem, že v zimních měsí-
cích byly otevřeny pro veřejnost 
jen Punkevní jeskyně a jeskyně 
Výpustek. Tuto zimu však mohou 
turisté navštívit i šošůvskou část 
systému Sloupsko-šošůvských 
jeskyní. Pouze je nutné se pře-
dem rezervovat (telefonicky či 
emailem), minimální počet lidí 
ve skupině je pět. 

Na návštěvníky však čekají tři 
možnosti prohlídky. Klasická pro-
hlídka při stávajícím osvětlení, 
netradiční prohlídka při baterkách 
a nebo novinka letošního roku, 
historická verze prohlídky s prů-
vodci v dobových kostýmech. 
Trasa Šošůvskými jeskyněmi za-
vede zájemce i do prostor, které 
byly ještě nedávno pro veřejnost 
uzavřeny. Kromě Brouškovy 
pohádkové síně se stalagmitem 
Svícen, Riegrovy síně a Černé 
propasti zavítají návštěvníci do 
krásné prostory nazývané Kaple, 
dále pak do Sklepa či k Průsvit-
ným krápníkům.  (zpr)Nemocnice Blansko.  Foto archivNemocnice Blansko.  Foto archiv



Radim Hruška

Šebetov - Le-
tošní rok se v Še-
betově odehrál 
ve znamení za-
teplování. Tamní 
základní škola má 
už proceduru za 
sebou. Na stole 
je nyní projekt zabývající se zdra-
votním střediskem. Více prozradil 
starosta Šebetova Zdeněk Čížek.

Začněme popořádku. První se 
zateplovala základní škola?

Ano. Na tuto akci se nám po-
dařilo získat dotaci z programu 
Zelená úsporám. Všechno je ho-

tové a už nyní se dají vysledovat 
výrazně menší náklady na topení. 
Zateplovala se nejen fasáda, ale 
také půda a měnila se okna. Nepří-
jemné pro nás bylo to, že jsme při 
zahájení stavby zjistili, že jsou ve 
špatném stavu okapy. Byly natolik 
strávené, že z nich voda zatékala do 
přízemí a základů. Vícepráce pře-
sáhly jeden milion korun. Kolem 
školy se navíc udělal nový kanál, 
který odvádí dešťovou vodu, hlav-
ní kanál ze školy se dočkal rekon-
strukce. Třešničkou na dortu pak 
byla nedávná oprava komínu. Nyní 
je tedy škola kompletně v pořádku.

Nyní jste tedy zaměřili pozor-
nost na zdravotní středisko?

Projekt už máme připravený. 
Stejně jako v případě základní 
školy se bude jednat o kompletní 
zateplení fasády a půdy včetně 
výměny oken. Hlavně ta jsou ve 
strašném stavu, máme problém je 
otevřít, a to nemluvím o zavírání. 
Při větrném počasí je v budově 
citelný průvan. I kvůli tomu musí 
obec částečně dotovat provoz to-
pení, protože pro nájemce by to 
byla příliš velká fi nanční zátěž. 
Budova je hodně stará, stavěla 
se začátkem minulého století, ale 
vnitřní prostory jsou poměrně za-
chovalé, proto žádné další opravy 
neplánujeme. V současné době 
jsou ve středisku čtyři ordinace 
a soukromá prodejna. 

Plánujete ještě nějakou další 
větší inves  ci?

Na podzim jsme podali žá-
dost o dotaci na regeneraci zeleně 
v obci. Pokud uspějeme, můžeme 
získat až devadesát procent po-
třebných prostředků. V minulosti 
jsme už několik etap výsadby ze-
leně provedli, především ve středu 
obce. Nyní by na řadu přišla pro-
stranství kolem domů a část naproti 
obecnímu úřadu. Hodnota projektu 
je kolem tří milionů korun. 

Připravujete už rozpočet na 
příš   rok?

Chystáme rozpočtové provizori-
um, které ale budeme řešit až kon-
cem roku. Poučili jsem se z toho, 

jaká byla letos daňová výtěžnost, 
proto půjdeme opatrnou cestou. 
V praxi to znamená, že budeme 
rozpočtovat pouze provozní ná-
klady obce. Pokud bude fi nanční 

stránka dobrá, tak se budou pláno-
vat další investice. Počítáme pře-
devším s tím, že volné prostředky 
použijeme na dokrytí dotace zdra-
votního střediska a zeleně. 

Šebetov pos  hla letos také jed-
na nepříjemnost, zrušení chovu 
prasat, který provozoval Agro-
podnik Skalice nad Svitavou...

Koncem října odvezli posled-
ních čtyřicet prasat. Celý areál je 
na prodej, nyní probíhají jednání 
s majiteli pozemků, na kterých 
se nachází. Jedná se o soukromé 
osoby, ale také obec Šebetov, 
která tam má největší díl. Obec 
o odkoupení do svého vlastnictví 
neuvažovala, protože by pro tak 
rozsáhlý areál neměla využití. 
V dobách největší slávy zaměst-
nával chov až čtyřicet lidí, deset 
až dvacet zůstalo do konce. Je 
to hodně nepříjemné, protože ti, 
kteří tam pracovali celý život, si 
už dnes na trhu těžko hledají ně-
jaké místo. Jejich činnost byla tak 
specifi cká, že prakticky nemají 
uplatnění. 
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Jan Vladík: Na 160 hektarů se pravděpodobně už příš   rok vrá   daňci

Obora Rovná se dočká obnovy

V Šebetově chtějí zateplit středisko a upravit zeleň

náš rozhovornáš rozhovor

K K
Kradl na pile

Olešnicko - Do objektu pily na 
Olešnicku se vloupal zatím ne-
známý zloděj. Dovnitř se dostal 
oknem a s sebou si odvezl čtyři 
motory pro pohon pil a měděné 
přívodní kabely. Další kabely pak 
přeřezal, protože je pravděpodob-
ně chtěl také ukrást, ale nepodaři-
lo se mu to. Přesto způsobil ma-
jiteli objektu škodu za více než 
dvaatřicet tisíc korun.  (hrr)

Dřevěné kůly
od stromků 

zmizely
Ráječko - Téměř sto dvacet 

dřevěných kůlů, které měly chrá-
nit nově vysazené stromky kolem 
silnice v okolí Ráječka, zmizelo. 
Neznámý pachatel je vytrhal a od-
vezl. Zloděj je nyní podezřelý ze 
spáchání trestného činu krádeže. 
Majiteli způsobil škodu za více 
než dvaatřicet tisíc korun.  (hrr)

Vloupal se do
dvou bytů

Blansko - Do dvou bytů v bla-
nenském sídlišti Písečná se ve 
středu 7. prosince vloupal zloděj.  
Vypáčil dveře a bral šperky, hodin-
ky, elektroniku jako notebooky, 
fotoaparáty a další věci. Celkem 
způsobil škodu převyšující sto ti-
síc korun. 

V této souvislosti policie opět 
upozorňuje zejména obyvatele by-
tových domů, že je důležité kont-
rolovat a zamykat hlavní i vedlejší 
vchodové dveře, aby se po chod-
bách nemohli pohybovat neznámé 
osoby.  (hrr)

Postrach chat
je za mřížemi
Blanensko a Boskovicko - 

Policisté již znají jméno muže, 
který byl postrachem chatařů na 
různých místech Blanenska a Bo-
skovicka, ale především na Vel-
koopatovicku. Od jara letošního 
roku se pokusil vloupat nebo se 
vloupal do jedenácti chat v oko-
lí Velkých Opatovic a do dalších 
pak na Letovicku a u Blanska. Na 
chatách většinou poškodil okna 
nebo okenice, a pak v nich přespá-
val a bral si potraviny a alkohol. 
Kromě vloupání do chat policisté 
také zjistili, že tento muž ukradl ve 
velkopatovickém azylovém domě 
jinému muži peněženku s více než 
patnácti sty korunami.Vyšetřová-
ní také ukázalo, že pachatel není 
policii neznámý, v minulosti byl 
totiž už za majetkovou trestnou 
činnost souzen. Skončil proto ve 
vazbě.  (hrr)

Zadrželi muže,
kteří ničili vlak
Letovice - Jeden zadržený na 

místě, další dva pak dodatečně - to 
je výsledek policejního zásahu na 
nádraží v Letovicích, který se ode-
hrál v neděli 4. prosince. „V čas-
ných ranních hodinách volal na 
linku 158 pracovník Českých 
drah, který si všimnul na nádraží 
tří mužů odnášejících z vlaku ně-
jaké věci. Přivolaní policisté jed-

noho z mužů zadrželi na místě, 
další dva pak následně vypátrali. 
Jednalo se o mladíky ve věku de-
vatenácti a dvaceti let, kteří vnikli 
do odstavené vlakové soupravy na 
nádraží. Ta byla otevřená a volně 
přístupná,“ přiblížila blanenská 
policejní mluvčí Iva Šebková. 

Vandalové poničili čtyři plastové 
skříňky na hasící přístroje, přístro-
je pak vzali, tři z nich vystříkali ve 
vlaku, poslední pak venku. Muži 
tak způsobili škodu za asi čtrnáct 
tisíc korun a jsou nyní podezřelí 
ze spáchání trestných činů krádeže 
a poškození cizí věci. (hrr)

Zloději se 
hodila nafta

Boskovice - Celkem 410 litrů 
nafty ukradl na přelomu listopadu 
a prosince zloděj v Boskovicích. 
K lupu si vyhlédl tři odstavená 
nákladní auta, ze kterých následně 
vyčerpal palivo. Firmě, které ná-
kladní auta patří, vznikla škoda ve 
výši třináct tisíc korun.  (hrr)

Lapka využil
otevřené okno
Boskovice - Pootevřené okýn-

ko u řidičových dveří vozu Ford 
Tranzit přilákalo v pondělí 28. lis-
topadu v Boskovicích zloděje. 
Okýnkem prostrčil ruku a otevřel 
si dveře. Pak už nic nebránilo 
tomu, aby z auta ukradl tašku, ve 
které měl řidič fordu veškeré do-
klady a peníze. Celkem tak přišel 
o čtyřiadvacet tisíc korun.  (hrr)

Auto skončilo
ve stromě

Kozárov - Strom u cesty se stal 
v sobotu 26. listopadu nechtěným 
svědkem dopravní nehody v Ko-
zárově. Třiašedesátiletý řidič tam 
jel po místní silnici a nezvládl prů-
jezd pravotočivou zatáčkou. Vyjel 
doleva a s osobním autem Škoda 
120 narazil do stromu. Při nehodě 
utrpěl lehké zranění. V dechu měl 
necelé tři promile alkoholu, proto 
přišel o řidičský průkaz.  (hrr)

Opilý řidič
se naboural

Blansko - Nehodou skončila 
v pátek 25. listopadu cesta autem 
pro pětačtyřicetiletého řidiče. Ten 
mezi Češkovicemi a Blanskem ne-
zvládl řízení a narazil do stromu. 
Policisté na místě zjistili, že řidič 
usedl za volant pod vlivem alkoho-
lu. V dechu měl 1,08 promile. Při 
havárii se navíc lehce zranil.  (hrr)

Nepozornost
se nevyplatila
Křtiny - Nedání přednosti na kři-

žovatce bylo příčinou střetu dvou 
osobních automobilů, ke kterému 
došlo v pátek 25. listopadu neda-
leko Křtin. Řidič osobního vozidla 
Škoda Felicia vyjížděl z vedlejší 
silnice a nedal přednost projíždějí-
címu autu Volkswagen Passat. Při 
střetu se řidič škody lehce zranil. 
Na autech vznikla škoda asi šedesát 
tisíc korun. Dechové zkoušky u ři-
dičů nepotvrdily, že by před jízdou 
požili alkoholické nápoje.  (hrr)

Policisté opět vyrazili na kontroly myslivců
Blanensko a Boskovicko - 

Blanenští policisté se zaměřili 
na kontroly myslivců, kteří se 
v našem okrese vydávají na hony. 
A už nachytali prvního „hříšní-
ka“. Při jedné akci totiž odhalili 
jednoho myslivce s propadlým, 
a tím pádem neplatným, zbrojním 
průkazem. Muž tak nakonec do 
lesa s ostatními nemohl, z honu 
byl vykázán, zbraň mu byla zajiš-
těna a za přestupek proti zákonu 
o zbraních mu policisté uložili 
blokovou pokutu ve výši dvou 
tisíc korun.

„Tradiční policejní kontroly 

honů se na Blanensku a Bosko-
vicku uskutečnily na sklonku 
listopadu na třech místech a bu-
dou pokračovat i nadále. Kromě 
platnosti zbrojních průkazů se po-
licisté z odboru služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál zaměřili 
také na kontroly technického sta-
vu zbraní, průkazů zbraní, lovec-
kých lístků a v neposlední řadě 
také na to, zda myslivci nema-
nipulují se zbraněmi pod vlivem 
alkoholu,“ uvedla blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková. 

Celkem policisté zkontrolovali 
asi padesát osob, kromě neplatné-
ho zbrojního průkazu u jednoho 
z nich žádné další přestupky ne-
zjistili.  (hrr)

Boskovice - Vedení boskovické 
radnice připravilo rozpočet na příští 
rok. Než dokument schválí zastupi-
telé, nechce starosta města Jaroslav 
Dohnálek prozrazovat konkrétní 
čísla. Jasné je ale to, že se rozpočet 
ponese v duchu utahování opasků. 

„Očekáváme, že hospodářství 
v České republice nebude v ideální 
kondici a daňové příjmy budou mít 
klesající tendenci. Výdaje jsme pro-
to naplánovali tak, že prostředky na 
činnost úřadu snižujeme o více než 
deset procent a stejně snížíme i pro-
středky na provoz příspěvkovým 
organizacím. Do kapitálových vý-

dajů jsme zahrnuli jen nutné věci,“ 
upřesnil starosta. 

Podle něj jsou ve výdajích také 
nezbytné investice, jako výměna 
výtahů v nemocnici, oprava mos-
tu v lokalitě Na Šmelcovně nebo 
dokončení inženýrských sítí Na 
Chmelnici. „Podle předpokladů by 
na účtu města mělo v závěru příští-
ho roku zbýt zhruba dvacet milionů 
korun. Bude jen na zastupitelích, 
na jaké věci je budou chtít použít,“ 
doplnil Dohnálek s tím, že konkrét-
ní čísla budou k dispozici po jed-
nání boskovického zastupitelstva 
v polovině prosince.  (hrr)

Radnice připravila
„šetřící“ rozpočet

Informační centrum je jinde
Blansko - Od 1. prosince sídlí informační centrum blanenské ne-

mocnice v jiných prostorách. „Kancelář je nyní přemístěna k vjezdu do 
areálu – k závorám (bývalá kancelář zdravotní dopravy). Důvodem to-
hoto přesunu je zejména lepší a dostupnější komunikace mezi pacienty 
a pracovníky informačního centra,“ vysvětlila tisková mluvčí nemocnice 
Kateřina Ostrá. 

Informační centrum Nemocnice Blansko funguje nonstop, slouží jako 
ohlašovna požáru, zajišťuje kopírování pro veřejnost, podává informace 
o ordinačních dobách lékařů a pohotovosti, o umístění odborných am-
bulancí a oddělení a provádí spojování telefonních hovorů na jednotlivé 
ordinace a oddělení. Telefonní číslo infocentra je 516 838 111.  (pš)

Opraví hasičskou zbrojnici
Olešnice - Olešničtí uspěli s projektem na rekonstrukci hasičské 

zbrojnice. Získané prostředky umožní zlepšit zázemí pro výjezdovou 
jednotku. Ta dostane novou šatnu, dílnu a zrekonstruovanou garáž včet-
ně nových vrat. Budova se pak může těšit na opravu fasády, výměnu 
střechy a zbytku oken.  (hrr)

Pavel Šmerda

Doubravice - Historická obora, 
která se dříve nacházela v lokali-
tě Rovná, se dočká obnovy. Na 
katastrálních územích Boskovic, 
Mladkova, Skalice nad Svitavou 
a Lhoty Rapotiny uvažuje navá-
zat na tradici a zřídit tam opět 
chov dančí a mufl oní zvěře Jan 
Vladík z Doubravice. 

„Jan Vladík je vlastníkem pře-
vážné části pozemků v této oblasti. 
Jednání s obcemi Skalice a Lhota 
Rapotina byla konstruktivní, po-
dařilo se nám najít společnou řeč 
ke zvýšení atraktivnosti tohoto 
území pro veřejnost připojením 
další přírodní zajímavosti, jakou 
by chov těchto pohledově atrak-
tivních zvířat mohl být. Městu 
Boskovice byly podklady pro po-
souzení záměru zaslány v těchto 
dnech. Věříme, že i zde najdeme 
společné stanovisko. Velmi složi-
té to bylo s uspořádáním pozemků 
do souvislého celku. Dohromady 
je v tomto území přes 600 parcel, 
takže si asi dovedete představit, 
jaká to byla náročná práce“ řekl 
na úvod Jaroslav Svoboda, který 
při obnově obory pomáhá s práv-
ními záležitostmi. „Převážně se 
jedná o lesní pozemky. Matema-
ticky vyjádřeno 72 procent tvoří 
les, zbytek ostatní a zemědělská 
půda. Obora bude mít téměř 160 
hektarů,“ doplnil s tím, že o po-
souzení možnosti obnovy obory 

poprosili profesora Hromase, kte-
rý je naším předním odborníkem 
v oboru myslivosti. „Profesor 
Hromas oboru doporučil, neboť 
skýtá všechny podmínky pro 
chov zvěře. Počítá se tam z počát-
ku s asi 40 kusy dančí a stejným 
počtem mufl oní zvěře. Jednotlivé 
kusy se dovezou z jiné obory,“ 
upřesnil Jaroslav Svoboda.

Podle Jana Vladíka je pro veřej-
nost důležité, že obnovou obory 
se téměř nemění podmínky vstu-

pu na toto území. „Bude tam zří-
zeno celkem osm vstupních bran 
a branek, které umožní přístup na 
pozemky k jejich obhospodařová-
ní, turistice či rodinným procház-
kám. Ze zvěře nemusí mít nikdo 
žádné obavy, je plachá a udrží si 
bezpečný odstup. Všechny akti-
vity, které se tam děly doposud, 
mohou pokračovat i nadále, jen 
se více bude dbát na klid“ uvedl 
Vladík.

Myšlenka na obnovu obory 

Rovná je podle něj stará asi dva-
náct let. „Chci navázat na tradice. 
Už v 19. století tam Mensdorffo-
vé měli dančí oboru, ale postupem 
času byl poničen plot a obora za-
nikla,“ řekl Vladík s tím, že cent-
rem obory je nově rekonstruova-
ný lovecký zámeček, který jeho 
majitelé chtějí postupně zpřístup-
nit i veřejnosti. „Rádi bychom ho 
několikrát do roka ukázali v plné 
kráse. Za zmínku stojí, že se tam 
narodil boskovický malíř Josef 
Bieber. Co se týká dalších prací, 
už jsme vyčistili a upravili jeden 
rybníček, pod ním jsou ještě čtyři 
nové, které budou sloužit k za-
držování vody v krajině, napáje-
ní zvěře a chovu ryb. Pokud vše 
půjde podle předpokladů, v plá-
nu máme zřízení naučné stezky, 
kde by se zejména ti nejmlad-
ší návštěvníci blížeji seznámili 
a případně se naučili rozpoznávat 
nejen chovanou zvěř, ale i další 
živočichy, místní rostliny, keře 
a stromy. Bude-li obora schvá-
lena, tak další zajímavostí bude 
snadno přístupná stavba k pozo-
rování zvěře pro laickou veřej-
nost,“ prozradil Vladík s tím, že 
hned po schválení se chtějí pustit 
do práce. „Dá to ještě hodně úsilí 
vybudovat všechna zařízení pro 
oboru. Počítám s tím, že když to 
dobře půjde a nenastanou kom-
plikace, tak příští rok na podzim 
už by tam mohla být zvěř,“ dodal 
Jan Vladík. 

V akci. Policisté při kontrole mys-
livců před honem.  Foto archiv

Obnova. Součás   obory je i opravený lovecký zámeček.  Foto archiv
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Petr Bende: Vánoční atmosféruPetr Bende: Vánoční atmosféru
si zatím užívám především na koncertechsi zatím užívám především na koncertech
Pavel Šmerda

Tradičně skvělou atmosféru měl 
minulé pondělí v Dělnickém domě 
v Blansku Vánoční koncert Petra 
Bendeho a jeho hostů. Sympa  cký 
zpěvák si ještě před vystoupením 
našel čas na krátký rozhovor, ve 
kterém jsme si popovídali nejen 
o blížících se vánočních svátcích. 

Petře, jak jdou vánoční kon-
certy?

Máme za sebou první část vá-
nočného turné. Začínali jsme 
v Miroslavi u Znojma, kde jsme 
byli letos vůbec poprvé. Vypro-
dáno, úžasná atmosféra, takže 
naprostá spokojenost. Následova-
ly Plzeň a Brno. Celkem nás čeká 
třináct koncertů. 

Dá se vůbec užívat předvá-
noční atmosféra, když přejíždíš 
z jednoho koncertu na druhý? 

Upřímně? Moc ne. Předvánoční 
amosféra na dálnici mezi Brnem 
a Prahou nebo Prahou a Ostravou 

není úplně ideální. Ale zvládáme 
to. Jsem rád, že vánoční koncer-
ty jsou navštěvované, užíváme si 
atmosféru přímo na místě s lidmi, 
zpíváním, koledami. 

Kdy máš poslední vánoční kon-
cert?

Ve čtvrtek 22. prosince, takže 
volno budu mít až od 23.

Jak vzpomínáš na Vánoce, 
když si byl ještě malý kluk? 

Pamatuji si speciálně na jedny 
Vánoce. Když mi byl pět let, tak 
jsem dostal dva bubny, což byl pro 
mě docela zásadní životní zlom. Ji-
nak Vánoce u nás probíhaly vždyc-
ky velmi hezky. Ráno se zdobil 
stromeček, máma uvařila polévku, 
připravil se kapr, následovala ve-
čeře, rozbalování dárků a šlo se na 
půlnoční, která byla kolem deváté 
nebo desáté ve Zbraslavi u Brna. 
Chodili jsme pěšky, dva kilometry 
sněhem, když jsem byl straší, tak 
s plácačkou slivovice.(úsměv) Teď 
se moc těším na Vánoce s rodi-

Městské divadlo Brno uvádí na své scéně nový muzikál Jekyll & Hyde

INZERCE

Voděradští ochotníci si na letošní rok připravili premiéru pohádky Popelka

Tradiční knižní jarmark, spojený 
s předvánočním trhem nejen vý-
robků s označením Moravský kras 
- regionální produkt, se uskuteč-
nil 3. prosince pod záš  tou spo-
lečnos   Olšovec. Vedle velkého 
zájmu o knižní secondhand měli 
návštěvníci možnost vybírat z bo-
haté nabídky regionálních po-
travin, mezi nimiž nechyběl med 
a medovina, sýry, tvarohy nebo 
třeba koláče z pekárny ve Slou-
pu, bez kterých si už lze jarmark 
jen sotva představit, stejně jako 
zajímavé produkty doubravické 
pštrosí farmy. 

Ke slovu přišla i možnost kou-
pit zajímavý vánoční dárek. Stán-
ky nabízely keramiku i kosme  ku, 
bižuterii, mýdla, svíčky a bytové 
doplňky, ale také prak  cké věci 
jako kartáče nebo zástěry, zájem-
ci měli možnost nakoupit si i vá-
noční ozdoby.  (ama)

Vánoční čas začal jarmarkem

Knižní jarmark. Zajímavé publikace byly lákadlem pro mnohé zájemce. 
 Foto Marta Antonínová

nou, máme malého, kterému je 
dva a půl roku, tak to bude poprvé 
významně chápat, ten menší se 
bude batolit kolem stromečku. 

To krásné, co jsi prožil o Vá-
nocích jako malý, se určitě sna-

žíš přenášet i na svoji manželku 
a dě  ...

Rád bych, aby to tak bylo. Nej-
větší práci s přípravou Vánoc má 
moje žena, protože já nejsem 
celý prosinec doma, kromě asi jen 
čtyř volných dnů. Ale ona je skvě-

lá, takže určitě budeme mít zase 
krásné Vánoce. 

Dárky raději dávaš nebo do-
stáváš?

V poslední době více dárky 
dostávám. Za první dva vánoční 
koncerty jich bylo opravdu hodně, 
ale ne pro mě, spíš pro moje dě  . 
Včera jsem s  hl něco nakoupit 
v Brně, něco řeším přes internet. 
Ale my nejsme založeni na hmot-
ných věcech. S ženou si dáme je-
den dárek, zbytek půjde pro dě  . 

Asi je zbytečné se ptát, jestli 
u stromečku zpíváte koledy?

Koledy zpíváme, letos budu mít 
doma kytaru, takže to bude i s do-
provodem. Pamatuji si na malého, 
když jsem mu loni zpíval Narodil 
se Kristus pán a on začal křičet 
ne. Tak nevím, co si o tom myslet.
(smích)

Živý stromeček nebo umělý?
Živý. Jednoznačně. A rád bych 

podotkl, že koupený.(úsměv)

Vánoce jsou i obdobím, kdy se 
častěji než v průběhu roku na-
vštěvují příbuzní...

Budeme také objíždět příbuzné. 
Letos chci mít klid, takže jsem zru-
šil koncert, který jsme měli pravi-
delně 25. prosince s mojí bývalou 
kapelou. Chci si svátky prožít bez 
toho, abych se už na Štědrý den 
musel balit na ráno.

Pojďme ještě k tvojí práci. Co 
připravuješ na příš   rok? 

Letos jsme vydali po čtyřech 
letech další autorskou desku. Celý 
příš   rok ji budeme propagovat. 
Na jaře nás čeká klubová scéna, 
v létě fes  valy, dovolená, násle-
duje podzim a příprava dalšího 
vánočního turné. 

Jedna novinka je i osobního 
rázu...

Ano, 4. listopadu se nám naro-
dil druhý syn, takže život se teď 
točí hlavně kolem něj. Je hodnej, 
ale leden bych si rád udělal trochu 
volnější a věnoval se mu. 

Nový muzikál na hudební scéně 
Městského divadla Brno zvedá di-
váky nadšením ze sedadel, chvíle-
mi zase přibíjí do nich hrůzou. Sto 
třicet let starý příběh, vydaný jako 
nenápadná novela, dostal v roce 
1990 muzikálovou podobu.

Traduje se, že skotský spisova-
tel Robert Stevenson zažil příběh 
o krutém lékaři ve zlém snu a bě-
hem šes   dnů napsal „Podivuhod-
ný případ doktora Jekylla a pana 
Hyda“. Je to týž Stevenson, z jehož 
pera pochází Ostrov pokladů, četba 
mého dětství. V letech 1908-1990 
byl příběh zfi lmován, ale nikdy se 
neobjevil na divadle. Až v devade-
sátých letech dozrál jeho čas. Nebo 
možnos   divadelní techniky spolu 

s hledáním atrak  vních námětů 
pro muzikály? Nejdříve si troufl i 
v Alley Theatru v Houstonu. Po sed-
mi letech na Brodwayi. Autory byli 
skladatel Frank Wildhorn a textař 
Steve Cuden. Pro   předloze přidali 
výraznou milostnou zápletku.

Když padla na  skové konferenci 
k premiéře otázka, co je to vlastně 
za žánr, tak Jan Šotkovský (jeden 
ze tří překladatelů) bez rozmyšlení 
prohlásil: „Roman  cký horor“.

Muzikál se hraje po celém světě 
a má mnoho podob. Brněnš   vy-
cházeli z vídeňské inscenace z roku 

2001, kde byl v tvůrčím týmu 
i Caspar Richter, stejně jako v Brně. 
Když jsme se ho zeptali, jak vidí 
brněnský soubor, nešetřil chválou. 
Připomněl, že nádherná píseň z to-
hoto muzikálu s názvem „To je ta 
chvíle“ se stává slavnou i ve spole-
čenském životě – zahajovala olym-
pijské hry a Billu Clintonovi zněla 
na úvod jeho volební kampaně.
Říká se, že každý herec má svou 

osudovou roli. U Dušana Vitázka 
je to, myslím, nepochybně prá-
vě role Jekylla a pana Hyda. Jako 
rozpolcená osobnost je naprosto 
přesvědčivý a divák neví, koho je 
mu více líto.

Hlavní roli alternuje Petr Gaz-
dík. Jekyllova přítele hrají Milan 

Němec a Karel Škarka. Pros  tutku 
Lucy alternují Ivana Vaňková a Vik-
tória Matušovová. Postavu Emma 
Carew hrají Johana Gazdíková 
a Hana Holišová. Další obsazení 
rolí je dlouhé a hvězdné. 

U tohoto muzikálu je naprosto 
úžasná scéna a scénické projek-
ce. Mění se mžikem, někdy ani 
není možné postřehnout jak. Je to 
dílo Christophera Weyerse a Pet-
ra Hlouška. Muzikál režíruje Petr 
Gazdík.

Má-li brněnská muzikálová scé-
na pověst precizních provedení, 
krásných scén, choreografi e i kos-
týmového vybavení, pak Jekylla 
& Hyde se k nim úspěšně řadí.

 Naděžda Parmová

Divadlo. Karel Škarka a Dušan Vi-
tázek.  Foto archiv 
 Městského divadla Brno

Představení. Divadelní ochotnický soubor DIVOOCH ve Voděradech si na letošní rok připravil pro svoje diváky pohádkové představení Popelka. V roli Popelky se představila Lenka Plevačová, prince si zahrál Petr 
Koudelka. V dalších rolích se objevili: Hrabě z Koláčova (Vladimír Křepela), Teta Klotylda (Radka Španělová), Rézinka (Petra Zouharová), Buchtička (Iveta Španělová), Marcipánek (Leoš Zouhar), Žebračka (Irena 
Fojtová), Pepíček Nemluva (Jan Pilský), Dívky: Zuzana Švancarová, Pavla Kudláčková, Martina Konečná, Hoši: Jakub Bílek, Luboš Lepka, Stanislav Gregor. Kostýmy: Magda Opluštilová, výtvarnice scény: Iveta Špa-
nělová, choreografie: Vladimír Křepela, zvuk, osvětlení: Monika Opletalová, Pavel Švec, sledování textu: Martina Konečná, Pavla Kudláčková, technická spolupráce: Leoš Zouhar, hudební spolupráce: Petr Koudelka, 
asistentka režie, provozní: Lenka Plevačová, režie: Vladimír Křepela. (pš) Foto Pavel Šmerda

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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V Blansku proběhla kampaň zaměřená na třídění odpadů

Lidé dostali barevné tašky

Zelená čísla vypráví o ekonomice myslivosti
Marta Antonínová

Křtiny - V rámci svatohubert-
ských slavností ve Křtinách byla 
veřejnosti představena kniha Zele-
ná čísla autora Josefa Feuereisela. 
Kniha nedávno získala Technical 
Price – cenu za odbornou literaturu, 
kterou každoročně uděluje u příle-
žitosti generálního shromáždění 
organizace CIC. Tato Mezinárodní 
rada pro lov a ochranu zvěře dnes 
působí v devadesáti zemích světa 
a Česká republika byla jedním ze 
zakládajících členů. 

Kniha je věnována ekonomi-
ce současné české myslivosti. 
Základní myšlenkou byla snaha 
o ocenění přírody. „Přírodní bo-
hatství teoreticky není ocenitelné, 
nemá majetkový charakter. Snažil 

jsem se vyjádřit tuto cenu v tom 
smyslu, že když chceme přírodní 
bohatství využívat, tak se o něj 
také musíme starat, aby zůstalo 
a dávalo nám dlouhodobý uži-
tek. Je s tím spojena řada úkonů. 
Ty jsou vyjmenovány v zákoně 
o myslivosti a já jsem ten zákon 
vzal a paragraf po paragrafu jsem 
spočítal, co všechno tyto povin-
nosti stojí. Došel jsem na miliar-
dové částky. A to je to, co myslivci 
kladou na oltář přírody, ve snaze 
ji zachovat. Starají se tak nejen o 
zvěř, která by bez přírody nemoh-
la existovat,“ řekl o své knize Jo-
sefa Feuereisel.

Cenu Technical Price, udělova-
nou mezinárodní porotou za vý-
značné práce z oblasti vědy a vý-
zkumu zabývající se lovnou zvěří, 

Nemocnice si 
pořídí nový 
sterilizátor

Boskovice - Boskovická ne-
mocnice plánuje výměnu parního 
sterilizátoru, který v zařízení fun-
guje od roku 1992. Je totiž značně 
poruchový a hrozí riziko jeho vy-
řazení z provozu. 

Podle tiskového mluvčího bos-
kovické radnice Jaroslava Parmy 
je přístroj denně využíván pro 
operační sály i centrální sterilizaci 
a v současné době ani nemá do-
statečnou kapacitu, což způsobuje 
prodlužování intervalu mezi jed-
notlivými operacemi. 

„Investice se bude pohybovat 
kolem sedmi set tisíc korun. Kro-
mě toho nemocnice pořídí také 
nový dezinfektor fl exibilních en-
doskopů,“ doplnil Parma.  (hrr)

C     

autor získal za to, že se jako první 
na světě snažil ocenit tak zva-
ně neocenitelné. Odborníci jeho 
práci hodnotí jako „…průkopnic-
kou v rámci Evropy. Představu-
je důležitý základ pro obdobné 
práce v dalších zemích. …přináší 
zásadní pochopení ekonomiky 
myslivosti a objasňuje sociálněe-
konomickou roli myslivců v rámci 
České republiky.“

„Řekl bych, že tato kniha je sro-
zumitelná i pro laiky. Konec konců 
řeči peněz rozumí snad každý. Šo-
kující je ten závěr, jak velká ta ze-
lená čísla jsou. Proto bych byl rád, 
kdyby se i nemyslivecká veřejnost 
dozvěděla, co jí vlastně myslivci 
přinášejí. Zájemci o knihu se mo-
hou obrátit na redakci časopisu 
Myslivost,“ doplnil Feuereisel.

Bohumil Hlaváček

Blansko - Více než pět set 
domácností v Blansku obdrže-
lo zdarma speciální sadu žluté, 
modré a zelené tašky na třídění 
odpadu. 

„Věřím, že naše barevné tašky 
budou občany motivovat k aktiv-
nějšímu přístupu ke třídění odpa-
dů. Často jsme se setkávali s názo-
rem, že lidem doma chybí nádoby 
na třídění jednotlivých druhů od-
padů, i to byl jeden z důvodů, proč 
jsme se rozhodli tuto akci realizo-
vat,“ uvedl Milan Hroudný, re-
gionální manažer z autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, 
která aktivity na podporu třídění 
odpadů fi nancuje.

V Blansku roznášely dvojice 
vyškolených pracovníků speciali-
zované agentury sady barevných 
tašek přímo do domácností v prv-
ní prosincový den. 

„Mohu potvrdit, že u nás ten 
den opravdu zazvonili,“ říká Jo-
sef Pokoj z dolní části blanenské-
ho sídliště Sever, kde se mimo 
jiné roznos uskutečnil. Jak řekl, 
přestože členové jeho domácnos-
ti odpad zodpovědně třídí, tuto 
aktivitu jednoznačně uvítal. „Ne 
všichni sousedé jsou zodpovědní, 
třeba se, jak se říká, chytnou za 
nos,“ dodal. 

„Společně s taškami jsme roz-
dávali také propagační předměty 
z recyklovaných materiálů, zá-
jemcům můžeme také odpovědět 

na dotazy týkající se třídění odpa-
dů a jejich následného zpracová-
ní,“ popsal koordinátor projektu 
Miroslav Grass. Sledovat se bu-
dou také výsledky třídění. Pokud 
tato aktivita v rámci projektu 
kraje a společnosti EKO-KOM 
splní očekávání, plánuje se její 
rozšíření i do dalších domácností. 
Praktické plastové tašky tří barev 
na třídění papíru, skla a plastu, 
se dají navzájem spojit suchým 
zipem. Lidé tak mohou doma od-
pad třídit přímo do těchto tašek, 
a poté jejich obsah jen vysypat 
do kontejneru stejné barvy. Pří-
nos akce vyhodnotí dotazníkový 
průzkum.

V soutěži „My třídíme nejlépe 
2011“ obsadilo Blansko v katego-

rii větších měst šesté místo. Kaž-
dý obyvatel města za uplynulý rok 
vytřídil v průměru téměř 39 kg 
papíru, plastů, skla a nápojových 
kartonů. Z dalších obcí situo-
vaných v blanenském okresu se 
nejvýše umístil Sloup, jehož oby-
vatelé si výtěžností 70 kg vybo-
jovali páté místo v kategorii obcí 
od pěti set do dvou tisíc obyvatel. 
Na osmém místě v kategorii měst 
a obcí s počtem obyvatel od dvou 
do deseti tisíc se ještě v rámci 
první desítky umístil Městys Je-
dovnice s výtěžností 42 kg.

Podrobnější informace o kam-
pani na podporu třídění v Ji-
homoravském kraji nalezne-
te na internetových stránkách 
www.tridime-jihomoravsky.cz.

Rájec-Jestřebí - Terénní výuka 
je zkrácený název projektu v rámci 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, který 
běží v rájeckém gymnáziu. „Jak už 
samotný název napovídá, zaměře-
ný je na výuku v terénu, na pobyt 
v přírodě, zdravý životní styl, eko-
systémy, enviromentální výchovu 
a ekologii jako celek,“ řekl zástup-
ce ředitele školy Jiří Koumar. 

Podle jeho slov začali s projek-
tem ve škole v dubnu letošního 
roku a potrvá 15 měsíců. „Snažíme 
se, aby byl zajímavý pro studenty. 
Vyjíždíme na kolech, která jsme 

v rámci projektu pořídili, nebo vy-
cházíme do přírody. Pořádáme tý-
denní kurzy, byly jsme v Českém 
ráji, na řece Ohři, ale děláme i jed-
nodenní akce v okolí. Snažíme se 
o to, aby studenti teoretické poznat-
ky mohli poměřit v terénu,“ dopl-
nil Koumar s tím, že např. pomocí 
GPS navigace nebo kamery mapují 
svoje pěší i cyklotrasy a přenášejí je 
do počítače. „Projekt se týká všech 
studentů, uplatňuje se např. v bio-
logii, zeměpisu a tělesné výchově. 
Jde o to, aby získávali aktivním po-
bytem na čerstvém vzduchu vztah 
k přírodě,“ dodal Koumar.  (pš)

V rájeckém gymnáziu 
běží zajímavý projekt

Hvězdárna prošla rekonstrukcí
Brno, Blansko - Neuvěřitelné Brno. To je název virtuálního i skuteč-

ného výpravného představení v nově upravené hvězdárně na Kraví hoře 
v Brně.

V letech 2010 až 2011 prošla hvězdárna rekonstrukcí za 98 mil. korun 
a zařadila se tak mezi nejmodernější v celé střední Evropě. Zmodernizo-
val se nejen vnější vzhled budovy, ale přibyl i sál pro 200 návštěvníků, 
kde je možné na kopuli promítnout až 9 000 hvězd mlhoviny a hvěz-
dokupy z libovolného místa na Zemi. Ve foyer hvězdárny jste jak ve 
hvězdném středisku, nechybí bílé schody, malý astronomický obchůdek, 
můžete se fotografovat na Měsíci. Pak sejít do Exploratoria a zjistit, ko-
lik byste vážili na jiných planetách, sáhnout si na meteorit, na modelu vi-
dět skutečný běh Země a Měsíce kolem Slunce. Zážitkem je samozřejmě 
pohled velkým dalekohledem na nebe. 

Ve druhém pololetí příštího roku se hvězdárna na nějaký měsíc opět 
uzavře a proběhne její digitalizace. Stane se tak nejmodernějším stánkem 
vědy, a to nejen astronomické.

Od 12. listopadu můžete navštívit hvězdárnu denně. Je dobré si rezer-
vovat vstupenku samostatnou nebo rodinnou – návštěvník nad 75 let má 
vstupné za pět korun. Podívejte se na www.hvezdarna.cz, objednejte se, 
vezměte děti či vnoučata a vzhůru na Kraví horu.  (np)

Kantila zavítala do Slovinska
Křtiny - Komorní smíšený sbor Kantila ze Křtin absolvoval svoje 

další zahraniční vystoupení. „Tentokrát jsme rádi přijali pozvání našeho 
velvyslance ve Slovinsku Petra Voznici k předvedení tří předvánočních 
koncertů,“ prozradil prezident sboru Josef Mikulášek. V pátek 9. prosin-
ce se sbor představil v Lublani, následující den v Novom Mestě a v ne-
děli ho čekala Škofja Loka. „Kantila předvedla á capella část svého re-
pertoáru duchovní hudby a s doprovodem smyčcového kvarteta a varhan 
adventní skladby a Českou vánoční mši Vojtěcha Javory,“ vypočetl Mi-
kulášek. Jak dodal, sboristé si užili svá vystoupení i prohlídku hlavního 
města Lublaně a dalších památek a pamětihodností v jeho okolí. (bh) 

Nemocnice provádí screening...
Pokračování ze str. 1
Nakolik jsou tyto obavy opodstatněné? Je potřeba brát v potaz, že kaž-

dý člověk má poněkud odlišně nastavený práh bolesti. Pro některé lidi 
tak kolonoskopie nepředstavuje žádný výraznější problém, zatímco jiní 
ji naopak považují za velice nepříjemný zážitek. Díky tzv. analgoseda-
ci (kombinaci analgetika se sedativem) však lze dnes zmírnit bolestivé 
pocity u citlivějších jedinců, kteří pak tuto původně obávanou procedu-
ru zvládnou bez jakéhokoli strádání. Krajní variantou je potom celková 
anestezie.

Kolonoskop je speciální typ endoskopu s kamerou na konci ohebné 
„hadice“, ze které je obraz pomocí optických vláken přenášen na mo-
nitor. Při vlastním vyšetření je tato sonda velmi opatrně zavedena do 
konečníku a následně dále do tlustého střeva. Díky citlivému optickému 
systému pozoruje lékař na monitoru reálný obraz stavu tlustého střeva 
a dokáže bezpečně rozpoznat i taková stádia onemocnění, která nejsou 
zachytitelná rentgenologickými metodami. Kolonoskop navíc umožňuje 
odebrat i vzorky tkáně pro další posouzení a dokáže rovnou odstranit 
nežádoucí polypy. Kolonoskopické vyšetření vám tak může zachránit 
život, aniž byste v budoucnosti museli podstupovat daleko rozsáhlejší 
chirurgický zákrok.

Metodu screeningové kolonoskopie však mohou provádět jen vybraná 
pracoviště, jejichž kvalita je pečlivě sledována. V současné době tuto 
metodu nabízí i Nemocnice Blansko na gastroenterologické ambulanci, 
kde je možno se objednat na čísle 516 838 302.

Pocta. Publikace autora Josefa Feuereisela (autor vpravo) byla předsta-
vena při hubertské mši ve Kř  nách.  Foto Marta Antonínová

Policistům 
pomáhal při akci 

vrtulník
Blanensko a Boskovicko - Ani 

plná čára v místech, které jsou 
nebezpečná kvůli nepřehledným 
horizontům nebo zatáčkám, ne-
odradí mnohé řidiče od toho, aby 
při jízdě riskovali a předjížděli. 
Potvrdila to dopravně bezpeč-
nostní akce na nejfrekventovaněj-
ší silnici našeho okresu, hlavním 
tahu Brno-Svitavy.

„Do akce bylo nasazeno více 
než deset policistů, kteří kon-
trolovali dodržování předpisů. 
S prací jim po celé odpoledne 
vypomáhal také policejní vrtul-
ník. Právě díky dohledu ze vzdu-
chu se podařilo zadokumentovat, 
jak deset řidičů předjíždí na plné 
čáře,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková

Policisté řidičům za přestupky 
uložili blokové pokuty v celko-
vé výši téměř deseti tisíc korun. 
Dalších devět řidičů vyjelo na 
silnici bez toho, aniž by použili 
bezpečnostní pásy, nebo za jízdy 
telefonovali. 

Podle ní policisté v několika 
případech na silnicích odhalili 
také vozidla ve špatném technic-
kém stavu. Celkem tak řidiči na 
pokutách zaplatili asi sedmnáct 
tisíc korun.  (hrr)

Tvorba rozpočtu bude složitá
Blansko - Jak řekl místostarosta Blanska Jiří Crha, práce na tvorbě 

rozpočtu města na příští rok bude nesmírně náročná. „Nedělám si iluze 
o tom, že to bude jinde jinak, ekonomická situace v našem státě není 
jednoduchá. Města i obce to pocítí jednoznačně,“ cítí. Tím pádem pod-
le něho musí radnice počítat s nižším rozpočtem než v letošním roce. 
„Nemůžeme pominout nejnutnější provozní výdaje, třeba na školy. Na 
investice asi opravdu moc nezbude,“ bojí se Crha. (bh)

Prodali zázemí ski-areálu
Olešnice - Olešničtí zastupitelé schválili prodej budovy v tamním ski-

areálu jeho provozovateli. Jedná se o objekt obsahující zázemí jako je 
garáž pro rolbu, dílna, toalety, bufet a v podkroví patnáct lůžek. 

„Součástí dohody s provozovatelem byl bezplatný pronájem na dvacet 
let. Protože se jedná o poměrně dlouhou dobu, požádali zastupitelé, jestli 
by neměl zájem o odkup budovy za náklady, které město investovalo 
do jejího budování. Lubomír Rek chce areál do budoucna rozvíjet a při-
stavovat další prostory, proto souhlasil,“ řekl starosta Olešnice Zdeněk 
Peša. Jak dodal, město použije peníze na úhradu úvěrů a sníží tak dlu-
hovou službu města. Bude si tak například moci dovolit spolufi nancovat 
projekt chráněného bydlení.  (hrr)

O  ...
Jiřího Crhu, 

předsedu představenstva Svazku vodovodů 
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko

Je pravda, že se od ledna výrazně zvedne 
cena vody?
Říkám to nerad, ale ano. Předsednictvo odsouhlasilo navýšení o sedm 

procent. Důvod je ten, že evropské dotační peníze vyžadují určitý fi -
nanční model, kterému se musíme přizpůsobit. Současná etapa platí 
do roku 2014. V loňském roce jsem jako předseda prosadil, aby cena 
zůstala na stejné úrovni. Letos to ale opravdu nešlo. Pokud bychom 
tak neučinili, museli bychom vracet značné prostředky z projektů. Jiné 
svazky zdražují víc. Udělali jsme naprosté minimum. 

Co to znamená v praxi? Cena vodného a stočného bude 35,20 korun, 
dohromady tedy 70,40 korun. Je mi jasné, že je to nepopulární opat-
ření, netěší mne, ale bohužel jinak to nejde. Mohlo by se zdražit ještě 
více, ale to nechci. (bh)

Boskovice ožily vánočním jarmarkemBoskovice ožily vánočním jarmarkem

Jarmark. Boskovické Masarykovo náměs   hos  lo uplynulý pátek Vánoční jarmark tradičních řemesel a vý-
robků. Kromě řady stánků si mohli lidé vychutnat i bohatý kulturní program. Ten odstartovalo vystoupení 
dě   z místních mateřských škol a příjezd Pána z Boskovic s průvodem. K vidění byl i živý betlém v podání 
kostelního sborečku Jakubáček (viz foto). Foto Radim Hruška



Koupě Dukly 
už byla 

odsouhlasena
Blansko - Zastupitelstvo Blan-

ska podle očekávání odsouhlasilo 
koupi hotelu Dukla, který město 
získalo v září v dražbě. Hlasová-
ní bylo jednomyslné napříč poli-
tickým spektrem, přestože dojde 
k značné fi nanční zátěži pro měst-
skou pokladnu. Současný provoz 
nyní řídí provizorně společnost 
Služby Blansko. „Do výběrové-
ho řízení se na pronájem nikdo 
za navrhovanou vyvolávací cenu 
nepřihlásil, proto rada vypsala 
nové, které vyhoví nejvyšší na-
bídce. Přesto vše směřuje k tomu, 
že budova by v centru nemusela 
být,“ konstatoval místostarosta Jiří 
Crha. Podle něho je vysoce akut-
ní vypsat co nejdříve plánovanou 
architektonickou a developerskou 
soutěž o budoucí podobě centra 
města. (bh)

Knihovna se
modernizuje

Boskovice - Knihovna Bos-
kovice uspěla s žádostí o dotaci 
na automatizaci obsluhovaných 
knihoven pomocí systému REKS. 
Výsledkem je investice přesahu-
jící 370 tisíc korun do regionál-
ního knihovního systému Clavius 
REKS, který řeší podporu práce 
více zařízení v jedné společné 
databázi, která je přístupná přes 
internet. 

V první etapě budou kromě bo-
skovické zapojeny i knihovny ve 
Lhotě Rapotině, Valchově a Mlad-
kově. Boskovičtí si navíc pořídili 
také nový server na ukládání dat. 
V příštích letech by se měly k sys-
tému připojit i další knihovny Bo-
skovicka.  (hrr)

Město bude mít
nové místní čás   

Blansko - Zastupitelé v Blan-
sku na svém zasedání rozhodli, 
že novými místními částmi budou 
Těchov, Obůrka, Češkovice, Žiž-
lavice a Skalní Mlýn. „Zejména 
v posledním případě byly pro-
blémy s doručováním pošty do 
těchovského katastrálního území. 
Takže jsme přistoupili k tomuto 
řešení, řeč byla i o pojmenování 
nějakých ulic, zejména v Češkovi-
cích, ale k tomu nedošlo,“ popsal 
místostarosta Jiří Crha.  (bh)

Pavel Šmerda, zpr

Blansko - Ve čtvrtek 24. listo-
padu se obyvatelé Blanska vydali 
na chuťový výlet do Mongolska. 
Díky Dílně světové kuchyně, 
kterou připravila Diecézní chari-
ta Brno ve spolupráci s Charitou 
v Blansku, se naučili připravo-
vat a společně ochutnali tradiční 
mongolskou polévku s plněnými 
knedlíčky. 

Prostory Domu dětí a mláde-
že Oblázek, kde se dílna konala, 
naplnila vůně připravovaného 
jídla a poutavé povídání o životě 
v Mongolsku. „Neměla jsem po-
nětí, že je to tak zajímavá země 
s bohatými tradicemi. Přitom 
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Celkem osm bytů v klidové čás   města má sloužit zdravotně pos  ženým občanům

V Olešnici chtějí stavět chráněné bydlení

Blanenští nahlédli pod pokličku mongolské kuchyně
v Blansku žije tolik Mongolů,“ 
uvedla jedna z účastnic. 

Celý čtvrteční podvečer probíhal 
pod taktovkou mladého mongol-
ského páru, který společně připra-
voval tradiční polévku s knedlíč-
ky Banshtai Shul. Kdo polévku 
ochutnal, jistě bude souhlasit, že by 
mohla být prohlášena za hlavní jíd-
lo. Její složitá příprava i vydatnost 
tomu odpovídá. Základem této po-
lévky je hovězí maso, a to jak kvůli 
vývaru, tak jako náplň knedlíčků. 
Dále se do polévky přidávají běž-
né české polévkové ingredience 

jako brambory, mrkev. Co je velmi 
exotické, jsou právě ony knedlíčky, 
které tvoří doma vyrobené těsto z 
polohrubé mouky plněné mletým 
hovězím masem. Tyto knedlíčky se 
pak vaří přímo v polévce.

„Dílny světové kuchyně pořá-
dáme již čtvrtým rokem převážně 
v Brně,“ sdělila koordinátorka pro-
jektu Klára Dobiášová. „Letos jsme 
je díky projektu fi nancovaného za 
podpory Ministerstva vnitra mohli 
rozšířit do celého Jihomoravského 
kraje,“ dodala. V září měli možnost 
obyvatelé Znojma ochutnat tradič-
ní angolské jídlo calderada, v srp-
nu Brňáci arménský kebap. Spolu 
s promítáním fi lmového klubu Da-
lekohled, který se zaměřuje na do-

kumenty z různých koutů světa, se 
realizací tohoto projektu Diecézní 
charita Brno snaží přispět ke snižo-
vání bariér a nedůvěry mezi cizinci 
a většinovou českou společností.

Pro zájemce o exotické vaření 
jsou na webu www.celsuz.cz ke 
stažení recepty na všechna jídla, 
která byla v Dílně světové kuchy-
ně uvařena. Dílnu světové kuchyně 
a Filmový klub Dalekohled je mož-
né realizovat díky podpoře Evrop-
ského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí, který spra-
vuje Ministerstvo vnitra. Projekt je 
spolufi nancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro integraci 
státních příslušníků třetích zemí“ 
(EIF 2010 – 42).

Letovice - Letovická galerie 
Domino připravila také letos tra-
diční vánoční výstavu betlémů, 
výzdoby a obrazů se zimní téma-
tikou. Jedním z nejzajímavějších 
exponátů je unikátní Poličský 
betlém z roku 1885. Ten rozesta-
věl Dominik Andrlík a dokončil 
jeho zeť Leopold Friedl. V Le-
tovicích se ocitl v letech 2004 až 
2006, kdy ho odborně zrestauro-
val akademický malíř Josef Pelí-
šek z Letovic. 

Zajímavostí je, že jednotlivé fi -
gurky jsou vyřezané vcelku v po-
stoji, ale neoblečené. Garderoba 
fi gurek se obstarávala samostatně. 
Jsou oblečené do šatů a rouch z ka-
šírovaného papíru. Ustrojené fi gur-
ky jsou navíc nabarvené klihovou 

nebo olejovou barvou. Autor se 
držel historické skutečnosti a stavěl 
své město jinak než jiní betlémáři. 
Ze silné lepenky vysekával na tvr-
dé fošně domy, obruby střech, hra-
dy a cimbuří a vysekaná kolečka, 
měsíčky a čtverečky na vrch přile-
poval, takže povstávaly na domech 
bohatě zdobené římsy. Vše ještě 
doplnil barvami. Do chléva vyřezal 
svatou rodinu, ale Jezulátko se sám 
udělat neodvážil, proto položil do 
jesliček dítko z porcelánu.

Nejen Poličský betlém je v gale-
rii Domino k vidění ve všední dny 
od 9 do 15 hodin, v sobotu od 9 do 
11 hodin a v neděli od 14 do 17 ho-
din až do 21. ledna příštího roku. 
Od 19. prosince do 7. ledna bude 
galerie uzavřena.  (hrr)

V galerii Domino vystavují zajímavé betlémy

Zajímavost. Výstavě vévodí Poličský betlém.  Foto Radim Hruška

Za Jiřím Sedláčkem...
Ve věku 51 let zemřel 13. listopadu 2011 starosta Sebranic Jiří Sed-

láček. „V zastupitelstvu byl už čtvrté volební období, z toho třetí jako 
starosta,“ vzpomíná místostarosta Zdeněk Bednář s tím, že Jiří Sedláček 
měl velký podíl např. na vybudování nového dětského hřiště a multi-
funkčního sportoviště s umělým povrchem, postaral se o výstavbu 
a opravy chodníků a komunikací v obci, opravu hřbitova a řadu dalších 
investičních akcí. 

„Jirka byl do práce pro obec velmi zapálený, moc nám všem bude 
chybět,“ doplňuje Bednář, který je v současné době dočasně pověřen 
vedením obce. Uvolněné místo v zastupitelstvu po oslovení náhradníků 
z volební kandidátky sestavené Jiřím Sedláčkem přijal Jiří Páral. Termín 
volby nového starosty zatím není pevně dán. „Ve hře je několik variant. 
Věřím, že již na lednové schůzi zastupitelstva bude v této otázce jasno. 
Obec potřebuje nového starostu co nejdříve, ale je to natolik zásadní 
rozhodnutí, že není rozumné je uspěchat,“ říká Bednář. 

Zároveň však dodává, že řízení obce není díky aktivitě jeho i ostatních 
členů zastupitelstva nijak ohroženo. „Hlavním tématem je pro nás nyní 
logicky návrh rozpočtu pro rok 2012. Jsme již ve fi nální fázi, velký kus 
práce udělali členové fi nančního výboru ve spolupráci s naší účetní,“ 
uzavírá místostarosta.  (pš)

Drnovice - Drnovice mají 
úspěšně za sebou nejnáročnější 
a nejdražší akci v historii obce. 
Pomyslnou tečkou za výstavbou 
kanalizace a ČOV byla reklama-
ce, kterou se podařilo vedení obce 
dotáhnout do konce v minulých 
dnech. 

„Považuji to za velký úspěch, 
neboť celý projekt byl velmi složi-
tý a museli jsme se jím prokousat 
od základu, abychom při rekla-

mačním řízení mohli věcně argu-
mentovat. Rád bych podotkl, že se 
jednalo o poměrně drahé záleži-
tosti. Celková výše oprav dosahu-
je půl milionu korun,“ upozornil 
starosta obce Petr Ducháček. 

Podle jeho slov zjistili vady na 
kanalizaci letos na jaře a okamži-
tě tedy oslovili fi rmu IMOS s žá-
dostí o jejich odstranění. „Firma se 
k tomu postavila velmi konstruk-
tivně a akceptovala naše požadav-

ky. Bylo tam několik sporných 
bodů, na kterých jsme se nemohli 
shodnout, ale k dohodě nakonec 
vždy došlo. Nebylo ani v našem 
zájmu, ani v zájmu fi rmy IMOS jít 
do nějakého sporu. Považuji to za 
důstojnou tečku za celou výstavbou 
kanalizace,“ doplnil starosta s tím, 
že reklamace byly dvojího rázu. 

První se týkala kanalizačního 
potrubí. „Bylo děravé a tekla do 
něj voda, která neměla. Znamena-

lo to zbytečný přítok do čistírny a o 
to větší náklady pro obec. Provedli 
jsme tedy společně s fi rmou IMOS 
kompletní kamerové zkoušky 
a fi rma závady odstranila. Druhá 
reklamace se týkala povrchů vo-
zovek. Došlo k opravě asi dvanác-
ti nebo třinácti úseků v obci, kde 
byla komunikace viditelně poni-
čena v důsledku propadu podloží 
v místě vedení kanalizace,“ dodal 
starosta.  (pš)

V Drnovicích dokončili reklamaci na kanalizaciRadní podpořili 
stavbu nové...
Pokračování ze str. 1
...tenis, sálová kopaná, je mož-

no hrát házenou, nohejbal, bad-
minton, lze vybudovat horolezec-
kou stěnu). 

Projekt počítá také s propoje-
ním se základní školou Slovákova 
a s přístavbou kuželny o čtyřech 
drahách. Diváci mají mít k dis-
pozici tribunu s kapacitou dvě stě 
padesát míst.

Křtiny - Také v lesnických 
školách nedaleko Rudice se už 
připravují na Vánoce. Chystají 
tam do květináčů či kontejnerů 
především vánoční jedličky. 

„Ve spolupráci s ochránci pří-
rody, ekologickým institutem 
Veronica budeme tyto stromky 
prodávat v Brně. Zájemci si tak 
mohou koupit živý stromek. Při 
dodržování přesných pravidel 
jedlička vánoce přežije. Je mož-
né si ji pak vysadit na vlastní za-
hradu nebo se na jaře zúčastnit 
společné akce, kdy se jedličky 
vracejí do lesa. Mohu říci, že už 

máme v okolí Brna několik hek-
tarů nového jedlového lesa, který 
vznikl právě tímto způsobem,“ 
uvedl zástupce ředitele ŠLP Křti-
ny Pavel Mauer.

I letos pro zájemce připravují 
dostatečné množství vánočních 
stromků. „Budou to výhradně 
smrky. Budeme je prodávat na 
našich obvyklých prodejních mís-
tech jako jsou hájenky a náměstí 
některých obcí jako vždy posled-
ní víkend před vánocemi, letos to 
bude 17. a 18. prosince. Nabízíme 
stromky čerstvé, vytěžené bez-
prostředně před tímto datem a za 

přijatelné ceny, protože je to i ja-
kási naše ochrana, aby lidé nemě-
li potřebu jít do lesa a stromek si 
ukrást,“ uvedl Pavel Mauer s tím, 
že v lesích ŠLP je mnoho sledo-
vaných ploch pro vědecké účely 
a řada výukových a demonstrač-
ních míst, na nichž je vysázena 
i spousta cenných dřevin. Jejich 
poškození pak představuje škody 
přesahující stokorunové částky 
a lidé se mohou dopustit i trestné-
ho činu. K dispozici budou i jed-
notlivé větve pro ty, kteří třeba na 
stromek nemají prostor a při tom 
nechtějí stromek umělý. (ama)

Vánoce se hlásí i v ŠLP Křtiny

Černá Hora - Starosta městy-
se Černá Hora Ondřej Měšťan 
převzal na slavnostním vyhláše-
ní vítězů soutěže Obec přátelská 
rodině 2011 ocenění za první 
místo. Jednalo se o čtvrtý ročník 
soutěže, do které se přihlásilo 
v šesti kategoriích celkem sto 
třicet obcí. 

Vítězným obcím v každé veli-
kostní kategorii byl udělen titul 
Obec přátelská rodině, úspěšným 
účastníkům na prvních třech 

místech byl navíc předán diplom 
a šek s příslibem neinvestiční 
dotace na projekt na podporu 
rodiny. 

Jak městys získanou dotaci ve 
výši 275 000 korun využije, ješ-
tě není uzavřené. Náměty obce 
chce starosta doplnit průzku-
mem a sbíráním podnětů ze stran 
obyvatel. Nejlepší nápad bude 
zpracován do projektu. Konečný 
verdikt bude známý začátkem 
příštího roku.  (pš)

Černá Hora má  tul 
Obec přátelská rodině

Radim Hruška

Olešnice - Během příštích dvou 
let by měl v Olešnici vyrůst byto-
vý dům s chráněným bydlením 
pro zdravotně postižené. V sou-
časné době jsou hotové všech-
ny přípravné práce a Olešničtí 
se chystají s projektem ucházet 
o dotaci z evropských fondů. 

Pokud bude žádost úspěšná, 
stavba začne v polovině příštího 
roku. Objekt v ceně bezmála se-
dmnáct milionů korun bude obsa-
hovat osm bytových jednotek, zá-
zemí pečovatelské služby, výtah 
a další bezbariérové prostory jako 
například klubovnu. Byty budou 
navrženy tak, aby v nich mohli 
společně bydlet například man-
želé, druh s družkou nebo rodinní 
příslušníci. Jedinou podmínkou 
bude, aby alespoň jeden z nich 
měl nějaké zdravotní postižení.

„V tuto chvíli fi nišujeme s žá-
dostí o dotaci. Protože se jedná o 
nákladnou akci, kterou by v žád-
ném případě město nemohlo re-
alizovat z vlastních zdrojů. Pro-
jekt má v našem regionu uplat-
nění a je v souladu s komunitním 
plánem sítě sociální služeb Jiho-
moravského kraje. Před vlastním 
podáním žádosti jsme prováděli 
řadu šetření a oslovili jsme i ve-
řejnost,“ uvedl starosta Olešnice 
Zdeněk Peša. 

Olešničtí například uspořádali 
i jakýsi workshop, kde projekt 
představili a nechali přítomné vy-
plnit jednoduchý dotazník. Z pa-
desátky respondentů se téměř 

všichni shodli na tom, že by tento 
druh bydlení v budoucnu využili. 
Radnice už dokonce eviduje šest 
zájemců, kteří by se chtěli nastě-
hovat okamžitě. Největší zájem 
je ze strany lidí s nemocemi po-
hybového aparátu a kardiaků.

„Cílem je především vytvo-
řit bezbariérový přístup do jed-
notlivých bytů i výtahem, což 
je v současné době asi největší 
hendikep našeho domu s pečo-
vatelskou službou. Objekt bude 
navíc postaven v klidové oblasti 
a v jeho sousedství vznikne i par-
čík a místo pro různé záhonky. 
Obyvatelé tak budou mít jednak 
možnost sociálního vyžití, ale 
také pracovní terapie,“ upřesnil 
Peša. Podle něj je v dané lokalitě, 
v bývalém sadu za areálem cho-
vatelů, do budoucna potenciál 
i pro další dva domy s pečovatel-
skou službou.

Pro seniory. V Olešnici už fungu-
je dům s pečovatelskou službou 
(viz foto). Stojí v klidné čás   měs-
ta, jeho hendikepem je ale absen-
ce výtahu.  Foto Radim Hruška

Vaření. Blanenš   zjis  li, že i mon-
golská kuchyně je velmi chutná. 
 Foto archiv
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 Fotografi e dodali Vladimír Kristýn, Eva Sáňková, Lenka Opluš  lová, DDM Boskovice a dopisovatelé Zrcadla.
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Blansko za rok 2011

Záleský v Rájci skončil,
přichází Jaroslav Málek

Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí - To, o čem si 
cvrlikali všichni fotbaloví vrabci 
v posledních týdnech podzimní se-
zony, se naplnilo. Krize v rájeckém 
fotbalovém mužském týmu, který 
přezimuje na posledním místě kraj-
ského přeboru, vyvrcholila odcho-
dem brněnské trenérské dvojice 
Jiří Záleský a Miroslav Bureš, kteří 
v klubu pracovali více než šest let. 
Skončili i jako funkcionáři. Potvr-
dilo to vedení klubu v ofi ciálním 
prohlášení ze začátku prosince. 

„Do funkce hlavního trenéra 
družstva mužů byl jmenován Ja-
roslav Málek. Místo asistenta je 
ponecháno na jeho výběru. Úko-
lem nového kouče bude především 
vybudování nového mužstva a to 
především z vlastních odchovanců. 
Cílem pro jarní sezonu je záchrana 
krajského přeboru i když všich-
ni víme, že nás čeká velmi těžký 
úkol,“ uvedl předseda oddílu Jiří 
Müller. 

Jak řekl, výbor tímto děkuje Zá-
leskému i Burešovi za vše, co pro 
rájecký fotbal za šest a půl roku 
vykonali. „A nebylo toho málo. 
Jen pro připomenutí – hned v prv-
ním roce svého působení dokázali 
poprvé v historii rájeckého fotbalu 
postoupit z krajského přeboru do 
divize. Jako nováčci skončili na 
celkovém pátém místě. I po sestu-
pu nezanevřeli na Rájec a svým 

„bláznovstvím“ nepřipustili oka-
mžitý propad mužstva do nižších 
soutěží,“ píše v ofi ciálním prohlá-
šení Müller. Ten si váží projevené 
podpory radnice. „Bez ní by rájec-
ký, minimálně mužský, fotbal byl 
odsouzen k zániku,“ stojí v něm.

Záleský s Burešem zamířili do 
Slatiny, která hraje I.B třídu a má 
velké plány. „V Rájci to pro nás 
přestávalo už defi nitivně fungovat. 
Museli jsme pracovat s hráči, kte-
ří neměli na soutěž, v níž byli, ale 
dokázali se vždy nahecovat. Na 
podzim nás opustilo i štěstí,“ říká 
Jiří Záleský, který se svým kole-
gou a nerozlučným kamarádem 
v Rájci nechal několik let svého 
fotbalového života. Jak řekl, ze 
Slatiny dostal nabídku v říjnu. 
Připravenou zimní přípravu bude 
realizovat už tam. „Líbí se mi, že 
má schopný funkcionářský tým 
a mám to navíc kousek od domova. 
Mají ambice, i když teď si zrovna 
v tabulce dobře nevedou. Uvidí-
me, co jim budu schopen dát,“ má 
plány charizmatický kouč, který 
měl v Rájci velké fanoušky, ale 
pro svoji výbušnou povahu, která 
ho několikrát přivedla před disci-
plinární komisi, také spoustu od-
půrců. Výrazná trenérská stopa za 
ním určitě v rájeckém klubu zůstá-
vá, přivedl ho k nejvýraznějšímu 
úspěchu v jeho historii.

Spolu se Záleským skonči-
la v klubu i většina hráčů včetně 

klíčových. Nový lodivod Jaroslav 
Málek to nebude mít ani trochu 
lehké. Bude se muset asi obejít 
bez Macíka, Ostrého či gólmana 
Němečka. Právě ti patřili k na-
prosto hlavním oporám, zejména 
první z nich byl pilířem obrany 
a po jeho standardkách padala vět-
šina gólů. „Jsem si toho vědom. 
V týmu by měli zůstat brankář 
Klíma, Holý, Sedlák, Skácel. Rád 
bych přivedl hráče z okolí, kteří 
mají k městu nějaký vztah a chtěli 
by se vrátit a ty, kteří zde fotbalo-
vě vyrostli,“ plánuje Málek, který 
je rájeckým patriotem. „Mys-
lím, že jako zdejší rodák a občan 
znám detailně místní poměry a to 
může být velkou výhodou. Toho, 
že zde není peněz nazbyt jsem si 
samozřejmě vědom,“ uvedl. Nový 
trenér registruje i to, že v posled-
ních letech zde nevyrůstalo příliš 
vlastních odchovanců. „V tom měl 
můj předchůdce pravdu, když toto 
kritizoval. Nyní se to ale spravu-
je, žáci a přípravka pracují solid-
ně. Bohužel nás čeká, jak se říká, 
běh na delší trať,“ doplnil Málek. 
Ten už má několik posil pro boj 
o záchranu rozjednaných. „Mají 
zájem u nás hrát, jména si ale ne-
chám zatím pro sebe. Přípravu za-
čneme v půli ledna, to už budeme 
vědět víc,“ věří trenér, který chce 
ve svém mateřském klubu udělat 
maximum pro záchranu krajského 
přeboru. 

Okrouhlá - Mikulášský běh v Okrouhlé byl prv-
ní prosincovou sobotu i letos součástí Brněnského 
běžeckého poháru jako jeho druhý závod. 

Z prvenství se tentokrát radoval známý brněn-
ský vytrvalec Dan Orálek, který tak oplatil dru-
hému Janu Kohutovi z Blanska porážku z loňska. 
A pořádně. Tentokrát ho nechal za sebou o skoro 
půl minuty. 

„Závod mi nesedl. Začal jsem trénovat trochu 
jinak a projevilo se to. Dan mi utekl zhruba v polo-
vině závodu, když se začala zvedat trať. No a pak 
jsem to už nedotáhl, rozestup se stabilizoval,“ 
zhodnotil svůj výkon v cíli Honza Kohut. V ženách 
na primát dosáhla nestárnoucí Ivana Martincová. 
Cestu do Okrouhlé si našly ve všech kategoriích 
dohromady zhruba čtyři stovky běžců.  (bh)

Start.  Foto Bohumil HlaváčekStart.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Derby mezi Blan-
skem a Boskovicemi patřila vždy 
k vrcholům hokejové sezony. I le-
tos přilákalo nebývalé množství 
diváků. Zápas z minulého víkendu 
se rozhodl v poslední třetině. Po 
první bezbrankové se ve druhé 
ujali hosté vedení. Dynamiters 
otočili na 2:1, z bodů se ale ne-
radovali. Boskovičtí v posledních 
okamžicích zápasu dvakrát překo-
nali Vlacha a odvezli si vítězství.

Dynamiters Blansko HK – SK 
Minerva Boskovice 2:3 (0:0, 0:1, 
2:2), Hrůza 2 – Harmim, Karný, 
Kroupa. Diváků: 350.

První třetina se odehrávala na 
derby v poklidném tempu. Bos-
kovice nevyužily dvojnásobnou 
přesilovku v úvodu a Blansko 
pak ovládlo lehce hru. Diváci se 
ale v úvodním dějství branky ne-
dočkali.

První gól padl ve 29. minutě. 
Domácí obrana si vybrala slabou 

Boskovice otočily průběh derby v Blansku až v závěru

Blansko – Boskovice 2:3. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Boskovice 2:3. Foto Bohumil Hlaváček

chvilku a po nahrávce Kožára pře-
konal Vlacha Harmim. Komínko-
vu bombu v závěru třetiny domácí 
strážce svatyně kryl.

V úvodu poslední části hry 
mělo pro změnu Blansko mož-
nost přesilovky pět na tři. Tu ješ-
tě hosté přežili, pak ale po sérii 

vyloučení boskovických hráčů 
dvěma brankami Hrůzy otočilo 
skóre ve svůj prospěch. Vyrovná-
val po dorážce v 53. minutě, další 

Benešov - Po náročné sezoně 
horských kol, kde jezdci týmu 
Moravec Benešov zajeli svoje 
historicky nejlepší výsled-
ky korunované ziskem 
juniorského titulu mistra 
republiky, si tři z nich pro-
dloužili závodní část cyk-
lokrosem. 

„Šest z devíti závodů 
odjela Nikola Hlubinková. 
Ve společné kategorii žen 
a juniorek získala v Čes-
kém poháru druhé místo 
v celkové klasifi kaci, na 
Mistrovství České repub-
liky si dojela pro vynika-
jící páté místo, když před 
ní se umístily jen starší 
závodnice, všechno repre-
zentantky jak v cyklokro-
su, MTB tak i na silnici,“ 
řekl trenér Martin Bezdí-
ček s tím, že Nikola si za-
jela i dva Světové poháry 

Hlubinková se prosadila i mezi cyklokrosařky

Nikola Hlubinková Nikola Hlubinková (první zleva)(první zleva). Foto archiv. Foto archiv

zásah přidal o čtyři minuty poz-
ději po střele zprava. Boskovice 
ale neřekly poslední slovo. V 59. 
minutě srovnal Karný a netrvalo 
to ani půl minuty, aby senzační 
obrat dovršil Kroupa. Ze zápasu, 
který příliš hokejové krásy nepo-
bral, nakonec body brali štastněj-
ší hosté.

Hrálo se tento víkend
HC Velká Bíteš – Dynamiters 

Blansko HK 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), 
Hrůza, Grmela, Štěpánek. 

Oslabení domácí hráli zápas jen 
na dvě útočné formace. Dynamiters 
toho dokázali využít po Hrůzově 
brance k vedení po první části hry. 
Jak řekl trenér Petr Drahovzal, jeho 
svěřenci dodrželi stanovenou takti-
ku a po druhé brance Grmely ve 25. 
minutě vedli již 0:2. „Nesmíme o 
výhru zase přijít, řekl jsem klukům. 
Povedlo se. Po podle mého názoru 
přísném trestném střílení soupeř 
sice snížil, my jsme ale dokázali 
odpovědět a získat tři body,“ odde-
chl si po utkání. 

SK Minerva Boskovice - HC 
Moravské Budějovice 5:6 (0:2, 
2:0, 3:4), Šedý 2, Holý, Veselý, 
Karný.

Hosté získali v první třetině 
dvoubrankový náskok, domácí 
ve druhém dějství srovnali. 
V závěrečné třetině byli diváci 
svědky dokonalé přestřelky. 
Boskovičtí ještě v 53. min. vedli 
5:4, když se podruhé v zápase 
trefi l Šedý, ale vedoucí tým 
tabulky dokázal dvěma góly 
v závěrečných čtyřech minutách 
hry otočit skóre a z Boskovic si 
odvezl tři body.
 1.  M. Budějovice  12  10  0  2  0  95:33  32 
  2.  Brumov  12  9  1  0  2  45:34  29 
  3.  Uh. Ostroh  12  8  1  0  3  43:26  26 
  4.  Kroměříž  12  6  1  0  5  55:51  20 
  5.  Boskovice  12  6  1  0  5  45:42  20 
  6.  Blansko  12  5  0  2  5  35:46  17 
  7.  Uh. Brod  12  5  0  0  7  42:50  15 
  8.  Plumlov  11  4  1  1  5  37:48  15 
  9.  Warrior  12  5  0  0  7  40:55  15 
  10.  Uničov  12  4  0  0  8  39:45  12 
  11.  V. Bíteš  12  2  0  1  9  32:49  7 
  12.  V. Meziříčí  11  0  2  1  8  39:68  5

v Plzni a v Táboře. „Doufám, že 
tato zkušenost jí pomůže v nad-
cházející sezoně horských kol, 

kde bychom chtěli vyjet vysně-
ný titul mistra republiky,“ uvedl 
Martin Bezdíček. 

Dalším, který se představil na 
cyklokrosových tratích, byl Radim 
Kovář. Po zisku titulu na horských 

kolech odchází do profe-
sionálního týmu Merida 
Biking Team v Brně, kde 
bude startovat v kategorii 
muži pod 23 let. „Věřím, 
že se mu bude v novém 
týmu pod starým trénin-
kovým vedením dařit jako 
u nás,“ přeje si trenér. 

Posledním zástupcem 
Moravce mezi cyklokro-
saři byl letos velmi úspěš-
ný kadet Adam Sekanina, 
pro kterého byl cyklokros 
spíše prodloužením sezo-
ny a tréninkem na získání 
techniky. „Adam by měl 
v následujících dvou letech 
v juniorech nahradit Radi-
ma a pokusit se probojovat 
do užší reprezentace,“ do-
dal Bezdíček.  (pš)

Doplňte nominaci sportovců
Blanensko a Boskovicko - Jak se stalo již tradicí, i tentokrát naše redak-

ce připravuje vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce okresu za ulynulý 
rok. Oceněny budou tradičně i kolektivy, trenéři, doplněna bude pomyslná 
Síň slávy. I v tomto roce jsme bedlivě sledovali úspěchy borců a borkyň 
v nejrůznějších soutěžích a turnajích místní, republikové i světové úrovně. 
A nebylo jich málo. Abychom ale někoho neopomněli, rozhodli jsme se 
požádat naše čtenáře o doplnění nominace. V našem předběžném návrhu 
jsou plavci Silvie Rybářová a Dominik Špaček, cyklisté Nikola Hlubinko-
vá a Radim Kovář, biketrialista Václav Kolář, atlet vytrvalec Jan Kohut, 
inline hokejista Patrik Šebek, stolní tenistka Marie Jirůšková a fotbalista 
David Bednář. Vaše návrhy na doplnění nám pošlete e-mailem na adresu 
hlavacek.zrcadlo@centrum.cz nebo písemně do naší redakce nejpozději 
do pátku tohoto týdne. Nominace bude vyhlášena za týden v posledním 
letošním čísle Zrcadla Blanenska a Boskovicka. (bh)

Boskovičtí vzpěrači mistry ČR
Boskovice - O mistrovské tituly v kategorii starších žáků bojovali 

vzpěrači minulý týden v Boskovicích. Svěřenci trenéra Čestmíra Sekani-
ny tajně věřili, že titul zůstane doma. Podařilo se. Výhru ještě podpořilo 
druhé místo Petra Marečka mezi jednotlivci. Tomu se podařilo překonat 
v rámci šampionátu hned šestkrát český rekord v kategorii do 45 kg. 
Dalšími členy vítězného týmu byli Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký 
a Vlastimil Šafařík. Se sezonou se boskovičtí vzpěrači rozloučí na Pohá-
ru starosty města Boskovice, který se koná tuto sobotu. (bh)
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Mladší žáci vyhráli v Legnici

Tradiční halový turnaj v kopané se uskutečnil první prosincový víkend 
v polské Legnici. V konkurenci 24 týmů čekal chlapce FK Apos Blansko 
nelehký úkol navázat na úspěšná vystoupení svých předchůdců v minu-
lých ročnících. Kromě polských týmů se turnaje zúčastnil také německý 
Goerlitz a ukrajinský Drohobycz. Součástí čtyřdenního pobytu v Legnici 
byl kromě sportovního zápolení také bohatý doprovodný program, za což 
patří našim přátelům z partnerského města velké poděkování, stejně jako 
za precizně zvládnutou organizaci celé akce.

V sobotu se odehrála utkání v základních skupinách. Do turnaje jsme 
vstoupili výhrou s týmem LZS Glinka v poměru 3:0 (branky Mlčoušek, 
Ševčík, Šenkeřík). Nejtěžším sobotním soupeřem byl celek USK Javoria 
Jawor, který jsme zdolali po boji 1:0 (Gregor). Poslední zápas proti dív-
čímu týmu LUKS ECOREN Ziemia Lubinska jsme vyhráli bez problémů 
5:0 (Mlčoušek, Ševčík 2, Gregor) a postoupili jsme z prvního místa do 
dalších bojů.
Čtvrtfi nálové tříčlenné skupiny, ze kterých postupoval pouze vítěz, se 

odehrály v neděli dopoledne. Bylo jasné, že každé zaváhání může zname-
nat konec v turnaji. Proto bylo velmi důležité, že se nám povedl úvodní 
zápas, kdy jsme přehráli UKS Udanin 4:0 (Mlčoušek 2, Šmerda, Gregor) 
a vytvořili si tak dobrou výchozí pozici, kterou jsme potvrdili v utká-
ní s týmem Iskra Kochlice, kdy jsme s kvalitním soupeřem zvítězili 1:0 
(Gregor) a výsledkem byl postup mezi nejlepší čtyři mužstva.

V semifi nále nás čekal znovu tým z města Jawor, se kterým jsme se 
utkali již v základní skupině. Bylo nám jasné, že nás čeká těžký zápas, což 
se také potvrdilo. Nakonec jsme po velkém boji zopakovali výsledek 1:0 
(Moravec) a těšili se na fi nále, ve kterém proti nám nastoupil ukrajinský 
Junak Drohobycz. Zápas se odehrával za naší stálé převahy, která s blí-
žícím se závěrem vygradovala v drtivý tlak. Bohužel nám však vyschnul 
střelný prach a po remíze 0:0 tak došlo na penaltovou loterii. Ta pro 
nás nezačala dobře, když jsme po první sérii prohrávali, následně však 
Mlčoušek a Ševčík chladnokrevně proměnili a brankář Holík vychytal 
oba ukrajinské střelce.

Radost z vítězství byla umocněna faktem, že jsme za celý turnaj nein-
kasovali ze hry ani jednu branku, což je historicky unikátní bilance. Na 
slavnostní večeři nás následně pozdravili čelní představitelé domácího 
fotbalového klubu Miedz a také čelní představitelé města Legnica v čele 
s panem starostou. Výsledný dojem z celé akce je ten, že pro většinu 
našich fotbalistů se jednalo o největší sportovní zážitek, který je v jejich 
krátké kariéře potkal. Pevně věříme, že to pro ně bude motivující do další 
práce a další vynikající výsledky budou následovat. Poděkování patří 
také panu starostovi Toufarovi, který osobně pozdravil naše hráče po 
návratu z turnaje a také ostatním představitelům a zodpovědným pracov-
níkům města, kteří se na celé akci organizačně podíleli.  Luboš Šustr

Vítězný tým.  Foto Pavel ŤoupekVítězný tým.  Foto Pavel Ťoupek

A
* Již 24. ročník Mikulášského poháru neregistrovaných týmů hostila 

v sobotu blanenská kuželna. Za účasti 84 párů jen dva body rozhodly 
o výhře rodinné dvojice Dušana a Gabriely Volfových se 457 body, 
pomyslné stříbro brali Svatopluk a Barbora Kocourkovi. Třetí Michal 
a Michaela Královi shodili 449 kuželek. Nejlepšího výkonu muže do-
sáhl Richard Uhlíř s 243 body, 230 kuželek si připsala nejlepší žena Iva 
Grulichová. (bh)

* Sedmnáct nových držitelů základní trenérské licence C vzešlo ze 
školení, které ve dnech 27. listopadu a 3. prosince uspořádal Okresní 
fotbalový svaz v Blansku. Dalších osm trenérů obhajovalo formou pře-
zkoušení licence, které jim byly vydány dříve. K jejímu získání museli 
účastníci kurzu absolvovat dvoudenní školení, které v sobě obsahovalo 
i praktickou část zaměřenou na provedení tréninkového procesu růz-
ným i zábavným způsobem.

Poděkování za přípravu školení patří v prvé řadě Jiřímu Vorlickému, 
který přednesl nové trendy tréninku a přenesl je i do praxe. Přínosem 
byl i jeho energický výklad a provedení, čímž ukázal svoji trenérskou 
osobnost a poodkryl důvody úspěchů mládeže v Boskovicích. Podle 
spokojenosti a ohlasů účastníků byl kurz na vysoké úrovni. Součástí 
byl i výklad první pomoci od zdravotníka záchranné služby. I tato část 
byla zaměřena na praktické provedení a řešení úrazů při fotbale. (vs)

I v posledním nominačním turnaji nepoznal první tým SC Svitávka 
hořkost porážky a dokázal, že právem je lídrem soutěže mezi juniory 
v kolové. Filip Zahálka a Marek Topolář opět porazili všechny celky 
s přehledem a už jsou jednou nohou v Belgii, kde budou reprezentovat 
naši zemi na ME juniorů. Druhé místo znovu patřilo celku MO Svitávka 
zásluhou dvojice Jiří Hrdlička ml. a Roman Staněk. I tato dvojice si svoji 
hrou poradila se všemi soupři kromě vítězů. O třetí místo se úspěšně 
poprala SC Svitávka 2 v sestavě Marek Štencl a Martin Dřevo. (zpr)

K

  Foto archiv  Foto archiv

Věra Vencelová 

Trutnov, Blansko - Nejen dva 
mistrovské tituly a šest medailí, ale 
i další rekord třináctiletého žactva, 
jsou od tohoto víkendu v držení 
blanenského plaveckého talen-
tu Dominika Špačka. Jmenované 
úspěchy získal na zimním Mistrov-
ství České republiky v Trutnově. 

Na tratích 100 a 200 m prsa ne-
měl konkurenci a čtyřiadvacet sou-
peřů nechal daleko za sebou. Na 
stovce jim nadělil téměř pět sekund 
a na dvoustovce dokonce dvojná-
sobek. Navíc na stometrové trati 
to rozjel tak rychle, že z toho byl 
nejlepší český výkon třináctiletých. 
Letos podruhé tedy přepsal statis-
tiku Českého svazu plaveckých 
sportů. Poprvé to bylo před dvěma 
týdny na Velké ceně Brna, a to na 
poloviční trati. Úctyhodný výkon 
v Trutnově má hodnotu 1:09,34 
a je o 44 setin lepší než doposud 
platný rekord. Špaček se představil 
na zimním šampionátu ještě v dal-

V blanenském bazénu vyrůstá mimořádný mladý plavecký talent

Další rekordy Dominka Špačka

Dominik Špaček.  Foto Věra VencelováDominik Špaček.  Foto Věra Vencelová

ších čtyřech disciplínách a ani jed-
nou neodešel bez medaile. Na trati 
100 m polohově získal stříbro a na 
200 a 400 m polohově doplaval tře-
tí, stejně jako na znakové stovce. 
Ve svých třinácti letech je jedním 
z největších talentů celého sedmde-
sátiletého období trvání plaveckého 
oddílu v Blansku.

Na mistrovství ČR do Trutnova 
se probojovaly z krajské kvalifi -
kace další dvě výborné plavkyně 
blanenského oddílu. První z nich 
Petře Pokorné se nejlépe povedla 
disciplína 200 m znak, která jí vy-
nesla osmou příčku. Druhá Hana 
Kopřivová doplavala mezi čtyřia-
dvaceti nejlepšími plavci republiky 

v disciplíně 200 m polohový závod 
patnáctá.

Také Boskovice měly v Trutno-
vě dvojnásobné zastoupení. Anna 
Tlamková byla úspěšná v králov-
ské disciplíně 100 m kraul. Poda-
řil se jí zaplavat dlouho očekáva-
ný osobní rekord, který jí zajistil 
bronzovou medaili. V dalších třech 
kraulových disciplínách skončila 
těsně pod stupni vítězů. Špatně si 
nevedl ani druhý zástupce Bosko-
vických Martin Pospíšil, který do-
plaval sedmý v nejnáročnější trati 
400 m polohový závod.

Současně s mistrovstvím v Trut-
nově se konaly šampionáty v Lito-
měřicích a Prostějově. I tam měl 
blanenský oddíl svá želízka v ohni. 
Mezi čtrnáctiletými se představila 
v Litoměřicích Veronika Zamaza-
lová a za dvanáctileté v Prostějo-
vě bojoval Radek Burian. Osobní 
rekord Zamazalové na trati 200 m 
prsa stačil však jen na 16. místo. Na 
poloviční trati přinesl osobní rekord 
Buriana až devatenáctou příčku. 

Blanensko a Boskovicko - 
Soutěže ve stolním tenise se pře-
houpávají do druhé poloviny. 

1. liga ženy: SK Dobré B – TJ 
ČKD Blansko 3:7, Ševčíková 3,5, 
Jirůšková 2,5, Suková 1. 

SKV Voděrady – TJ ČKD Blan-
sko 6:4, Jirůšková 3, Ševčíková 1. 

Blanenská děvčata o víkendu 
hrála na stolech snad nejneoblíbe-
nějších soupeřů v soutěži. Zápasy 
na východě Čech jsou vždy velmi 
vyhecované a vyrovnané. V sobotu 
to zvládla na jedničku, když roz-
dílem třídy přehrála rezervní tým 
SK Dobré, v neděli pak v přímém 
souboji o druhou příčku nestačila 
na SKV Voděrady.
  1.  Vlašim  11  11  0  0  0  93:17  33
  2.  Voděrady  11  8  1  2  0  70:40  28
  3.  Blansko  11  6  2  3  0  62:48  25
  4.  Bohnice  11  5  3  3  0  59:51  24
  5.  Litoměřice B  11  4  4  3  0  57:53  23
  6.  Hodonín B  11  5  2  4  0  60:50  23
  7.  Nusle  11  4  2  5  0  65:45  21
  8.  Dobré B  11  4  2  5  0  53:57  21
  9.  Union Plzeň  11  4  1  6  0  53:57  20
  10.  Vlašim B  11  4  1  6  0  41:69  20
  11.  Slavoj  11  2  0  9  0  33:77  15
  12.  Sokol Plzeň  11  0  0  11  0  14:96  11

2. liga muži: KST Vsetín – TJ 
ČKD Blansko 5:10, Dudík 4,5, Čák 
3, Přikryl A. 1,5, Kvíčala D. OP 
Prostějov – TJ ČKD Blansko 9:9, 
Dudík 3,5, Čák 3, Přikryl Aleš 2,5. 

Famózní Luboš Dudík a vždy 
jeden hráč, který se k němu přidá 
nečekaným výkonem, to je recept 
na body ve druhé lize. Před čtr-
nácti dny zářil doma Aleš Přikryl 
a byla z toho dvě vítěztví. O tom-
to víkendu zase vylétl Pavel Čák. 
A výsledek? Vítězství a remíza na 
stolech přímých soupeřů v boji 
o záchranu. Unikátní je také bilan-
ce páru Dudík, Přikryl ve čtyřhře, 
kteří z dosavadních jedenácti zá-
pasů neprohráli ani jednou. 
  1.  Orlová  11  11  0  0  0  110:34  33
  2.  Choceň  11  10  0  1  0  104:54  31
  3.  Jeseník  11  8  0  3  0  102:69  27
  4.  Hradec  11  6  1  4  0  86:74  24
  5.  Uh. Ostroh B  11  4  4  3  0  89:89  23
  6.  Holice A  11  5  1  5  0  74:85  22
  7.  MS Brno B  11  4  2  5  0  89:94  21
  8.  Zlín B  11  3  1  7  0  74:96  18
  9.  Blansko  11  3  1  7  0  83:93  18
  10.  Elizza B  11  3  1  7  0  69:95  18
  11.  Prostějov  11  1  3  7  0  63:105  16
  12.  Vsetín  11  0  2  9  0  53:108  13

2. liga ženy: TJ ČKD Blansko 
B – SK Jihlava 5:5, Suková, Sle-
záková 2, Hrouzová 1. TJ ČKD 
Blansko B – MS Brno 5:5, Sle-
záková, Trávníčková 2, Hrouzo-
vá 1. 

Rezervní tým žen podal o ví-
kendu snad nejlepší výkon v dosa-
vadním průběhu sezony a dvěma 
remízami s druhým a třetím tý-
mem tabulky tak dal jasně najevo, 
že boj o záchranu ještě nevzdává. 
Důležité bylo, že v zápase proti 
Jihlavě ještě před odjezdem na 1. 
ligu vypomohla dvěma body Pet-
ra Suková.

Divize muži: TJ ČKD Blansko 
B – MS Brno D 9:9, Mikula 4,5, 
Chajda 2,5, Voráč 1,5, Kutil L. 
0,5. TJ ČKD Blansko B – Sokol 
Znojmo B 10:6, Mikula 4, Voráč 
2,5, Chajda 2, Kutil L. 

To co je pro A tým Dudík, to 
je pro rezervní tým Stanislav Mi-
kula. Za první polovinu soutěže 
prohrál pouze dvakrát, z toho je-
den zápas musel skrečovat kvůli 
zranění. I o tomto víkendu vedl 

jako správný kapitán svůj tým 
k důležitým bodům. 

KS II: Orel Boskovice – TJ 
ČKD Blansko C 9:9, nehl. STK 
Zbraslavec – TJ ČKD Blansko 
C 10:4, Křepela R., Bezděk 3,5, 
Cetkovský, Křepela L. 1,5 – Kutil 
L. 2, Kutil Š., Procházka 1. STK 
Zbraslavec – Sokol Brno I C 10:4, 
Krása st., Bezděk, Křepela R. 2,5, 
Cetkovský 2, Křepela L. 0,5.

V předehrávaném utkání Zbra-
slavce proti Blansku byla klíčovou 
otázkou sestava hostí. A jelikož 
v ní nefi gurovala ta nejzvučnější 
jména, byli Zbraslavečtí v utkání 
jasnými favority, což potom v prů-
běhu utkání plně potvrdili. Výbor-
ně hráli Radim Křepela a Luboš 
Bezděk. Soupeřovi mladí hráči 
sbírali body pouze se dvěma zbý-
vajícími hráči domácích, to ale na 
výhru nemohlo stačit. Proti osla-
benému Sokolu Brno neměli pak 
Zbraslavečtí zaváhat. Když hned 
v úvodní dvouhře porazil Krása 
výborného Kvardu, byli domácí 
jednoznačně na koni.  (bh, zpr)

Zbraslaveč   stolní tenisté válcují své soupeře

basketbal
LIVEBOX OP I muži: Sokol Bosko-

vice – ASK Blansko 87:66 (49:36). Střelci: 
Toman 20, Přikryl 19, Kuba 11, Malach 10, 
Hebelka 9, Konečný a P. Mazáč 7, Machek 
4. Fauly: 16:20. Trojky: 3:3. Trestné hody: 
21/14:13/9. Sokol Boskovice – Černovice 
89:67 (42:39). Střelci: Toman 26, Přikryl 23, 
Konečný 12, Kuba a Malach 10, P. Mazáč 7, 
Hebelka 1. Fauly: 23:20. Trojky: 8:2. Trestné 
hody: 27/16:26/8. Žďár – Blansko 81:51. 

hokej
OP Blansko: Dynamiters B – Adamov 

7:1 (1:0, 2:1, 4:0), Hussein 3, Keprt, Pilát, 
Kopeček, Král – Kolenáč. Rájec-Jestřebí – 
Letovice 9:0 (1:0, 6:0, 2:0), Lůdl 3, Kuběna 
Jar., Odehnal 2, Frantel R., Lemon. Sloup 
– Černá Hora 4:5 SN (2:1, 0:1, 2:2, 0:1), 
Musil, Sehnal, Sedlařík, Zouhar – Bílek 2, 
Frýdek, Jakubec, Jurek. Lysice – Březina 
3:5 (0:0, 2:3, 1:2), Nádeníček, Martínek, 
Koblasa – Drahovzal R., Foral 2, Kousalík. 

OP Žďár: Boskovice B – SK Mostiště 
6:5 (1:1, 2:0, 3:4). Soldán 2, Klíč, Vondál, 
Konečný, Konopáč. Boskovice B – Náměšť 
n. O. 7:8 (2:2, 2:4, 3:2). Kakáč, Hasoň 2, 
Hruška, Konečný, Hrbáček. 

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – SKK 

Jičín 7:1 (3232:3110), Ševčíková 527, La-
hodová 526, Musilová D. 534, Kalová 573, 
Daňková 535, Šmerdová 537.
 1. Přerov 11 9 1 1 62,0:26,0 19
 2. Slavia 11 9 0 2 62,0:26,0 18

 3. Blansko 11 7 0 4 53,0:35,0 14
 4. Náchod 11 6 0 5 48,0:40,0 12
 5. Duchcov 11 6 0 5 44,0:44,0 12
 6. Jičín 11 6 0 5 43,0:45,0 12
 7. Zábřeh 11 5 1 5 42,0:46,0 11
 8. Konstruktiva 11 5 0 6 42,5:45,5 10
 9. Šumperk 11 4 1 6 35,5:52,5 9
 10. Husovice 11 3 1 7 32,0:56,0 7
 11. Chýnov 11 2 1 8 36,0:52,0 5
 12. Val. Meziříčí 11 1 1 9 28,0:60,0 3

2. liga muži: TJ Valašské Meziříčí – TJ 
ČKD Blansko 8:0 (3385:3070), Flek M. 
522, Novotný 543, Flek R. 506, Kolařík 
519, Porubský 490, Honc 490. 
 1. Val. Meziříčí 11 7 1 3 60,0:28,0 15
 2. Rosice 11 7 1 3 53,0:35,0 15
 3. Zábřeh 11 6 2 3 52,0:36,0 14
 4. Vyškov 11 7 0 4 49,0:39,0 14
 5. MS Brno A 11 7 0 4 48,0:40,0 14
 6. Blansko 11 5 3 3 44,5:43,5 13
 7. Opava 11 6 0 5 47,0:41,0 12
 8. Olomouc 11 5 1 5 46,0:42,0 11
 9. Ratíškovice 11 4 0 7 39,0:49,0 8
 10. MS Brno B 11 3 0 8 41,0:47,0 6
 11. Přemyslovice 11 3 0 8 23,0:65,0 6
 12. Šumperk 11 2 0 9 25,5:62,5 4

Okresní podniková liga, extraliga: 
Kuželkáři VB Leasing – ČBE A 1240:1245, 
Jordán 263, Nezval 254 - Pola 270, Seďa 
269. RI Okna – VVR B 1222:1284, Per-
nica 259, Škaroupka 258 - Stojkovič 273, 
Semrád 261. JEZAT – Catering 1195:1182, 
Beneš 271, Víšek 246 - Dvořák 251, 
Volfová 240. Kadeřnictví ES – A je to 
1205:1161, Žitník 279, Čevela 242 - Pařil 
270, Bašný 238.

1. liga: ITAB – ČKD Turbo Tech-
nics 1198:1261, Nesvadba 251, Odehnal 
250 - Kitner 281, Motl 257. AKK – KSK 
1136:1283, Daněk 258, Flek 233 - Valášek 
F. 296, Kolář 263. Koloniál – ČKD Turbo 
Technics 1101:1285, Šlajch 240, Bouda 225 
- Kitner 276, Novotný 273. ITAB – Tech 
Trading 1185:1226, Odehnal 254, Kutil 243 
- Mátl 253, Ošlejšek 250. Rapid – Blanzek 
1184:1167, Hrazdíra 255, Charvát 250 - 
Grim 255, Uhlíř 251.

2. liga: Hasiči – Relax Club 1137:1155, 
Majer 256, Opluštil 245 - Herčík 247, Chlou-
pek 233. ČBE B – SPŠ 1123:1043, Troubil 
240, Šlezinger 235 - Fejt 222, Jalový 217. 
JMP – Nemocnice 1213:1181, Navrátil 265, 
Dostál 261 - Zavadil 265, Navrátil 245. Eko 
system – Psychodrama 1051:916, Zouhar 
M. 236, Ďugoš 232 - Málek 209, Doskočil 
201. SPŠ - HASIČI 1045:1119 Fejt 216, 
Bezděková 214 - Majer 279, Opluštil 240. 
Profi -Weld – ČBE B 1127:1128, Petříček, 
Kovařík 237 - Skoták 254, Šlezinger 227. 
Relax Club – Eko systém 1041:1082, Her-
čík 238, Staněk 217 - Ďugoš 263, Zouhar 
M. 250. Psychodrama – JMP 1052:1108, 
Šehýr 237, Bernard a Málek oba 226 - Pod-
rabský 246, Dostál 239. 

stolní tenis
RP I: Kunštát – Křetín B 11:7, Rudice – 

Blansko D 7:11, Voděrady – Vysočany 14:4, 
Boskovice B – Rohozec 9:9, Křetín – Žďár-
ná 7:11, Šošůvka – Zbraslavec B odl.

OP I: Svitávka – Šošůvka B 13:5, Zbra-
slavec C – Rájec 2:16, Petrovice – Bořitov 
9:9, Jestřebí – Vanovice 15:3, Adamov – 
Žďárná B 10:8, Veselice – Voděrady B 14:4.

OP II: Rohozec B – Veselice B 13:5, 
Borotín – Vysočany B 11:7, Letovice – 

Olešnice 10:8, Němčice – Svitávka B 13:5, 
Brumov – Boskovice C 8:10, Křetín C – 
Jestřebí B 14:4.

OP III: Okrouhlá – Rohozec C 13:5, 
Lhota Rapotina – Křetín D 18:0, Vanovice 
B – Zbraslavec D 10:8, Vysočany C – Kun-
štát B 6:12, Rájec B – Petrovice B 15:3, Šo-
šůvka C – Letovice B 12:6. 

OS I: Kunštát C – Šošůvka D 11:7, Vele-
nov – Vanovice C 14:4, Kuničky – Olešnice 
B 14:4, Bořitov B – Žďárná C 8:10, Vyso-
čany D – Petrovice C 10:8, Němčice B – 
Voděrady C 10: 8.

OS II: Petrovice D – Lhota Rapotina 
B 8:10, Okrouhlá B – Olešnice C 16:2, 
Zbraslavec E –Velenov B 11:7, Bořitov C 
– Adamov B 4:14, Rájec C – Křetín E 15:3, 
Kunštát D – Vísky 8:10.

šachy
2. liga: Lokomotiva Brno B – Adamov 

6:2, Masák, Kredl, Píše, Sládek 0,5.
KP I: Lipovec – Lokomotiva Brno C 

4,5:3,5, David 1, Pisk, Kopřiva, Sekanina, 
Handl, Chládek Vl., Habina, Hloušek 0,5.

KP II: Adamov B – Vyškov B 4:4, Šebek, 
Šmehlík 1, Bednář, Ležák, Hloušek, Ležáko-
vá 0,5. Lipovec C – Sloup 2:6, Pokladník, Ba-
ránek, Špičák, Němec, Mikulášek 1, Hudec, 
Novotný 0,5. Blansko – Vyškov A 2:6, Moc 
R. 1, Senáši, Palaš 0,5. Boskovice – Kuřim 
B 4:4, Dobeš, Boháček 1, Chloupek, Ševčík 
Leoš, Petr, Hubený 0,5. Lipovec B – Jevíčko 
5,5:2,5, Vavřínek, Flašar, Hloušek, Krejčí P. 
1, Komprda, Mráz, Ševčík D. 0,5.

Základní soutěž: Vanovice – Boskovice C 
3:2, Turzo, Kubín 1, Hrabal, Audy 0,5 – Brda 
1, Probošt, Růžička 0,5.Rovečné C – Rovečné 
B 2,5:2,5, Čermák J., Naidert 1, Daniel 0,5 – 
Šikula, Dvořák 1, Čermák M. 0,5.   (bh)

Z    

Lysice - Revoluční změnu 
schválili delegáti valné hromady 
občanského sdružení Malá kopaná 
Blansko. 

„Dva týmy navrhly zrušení pra-
vidla o malé domů. Až do soboty 
jsme byly jediný okres v rámci celé 
České republiky, kde toto pravidlo 
platilo. Jsem moc rád, že většina 
zúčastněných byla pro změnu,“ 
řekl předseda občanského sdružení 
Zdeněk Dolníček. 

Valná hromada se konala v sále 
Lidového domu v Lysicích, hlavní-
mi hosty byli senátor Jozef Regec 
a prezident Českomoravského sva-
zu malé kopané Filip Juda. Součás-
tí akce bylo také vyhodnocení jed-
notlivých soutěží a předání pohárů, 
odměn a diplomů. „Do letošního 
ročníku  zasáhlo 79 mužstev. Sou-
těž nedohrály týmy Pivrnec Dolní 
Lhota a Velké Opatovice. Jaro bylo 
v klidu, horší to bylo jako tradičně 

na podzim, kdy se hrálo o sestupy 
a postupy. Bohužel se nám objevil 
také „nový fenomén“. Tým nastou-
pí v neúplném počtu hráčů. Prohra-
je o hodně gólů a tím pomůže sou-
peři. Podařilo se nám sice odbourat 
domlouvání výsledků po telefonu, 
ale nad tímto nešvarem se bude-
me muset také zamyslet,“ doplnil 
Dolníček. Předseda disciplinární 
komise si zase postěžoval nad pro-
blémem s „domácími“ rozhodčími. 

„Řešili jsme osm případů, jednou 
se dokonce stalo, že mužstvo ode-
šlo úplně ze hřiště. Snažíme se to 
řešit delegací našich rozhodčích, 
ale bohužel je jich málo,“ posteskl 
si předseda disciplinární komise. 

Samostatným tématem valné 
hromady byla informace o pořá-
dání Mistrovství České republiky 
v malé kopané, které se uskuteč-
ní ve dnech 6. a 7. července 2012 
v Černé Hoře.  (pš)

Změna: V malé kopané zrušili malou domů



i nepojízdné. Tel.: 732 957 641 po 
16 hod.

RŮZNÉ
Hledáme domov pro koťátka. Jsou 

zdravá a krásná. Tel.: 737 452 965.
Daruji za odvoz starší panelákové 

dveře. Rozměry: 2x pravé 80 cm, 2x 
levé 60 cm. Tel.: 777 964 213.

Prodám rodinný domek 2+1 
k celkové rekonstrukci, plastová 
okna, podsklepený, dvorek, zahra-
da, lokalita Ostov u Macochy, cena 
700 000 Kč, při rychlém jednání sle-
va. Bez RK!. Tel.: 604 438 548.

Prodám vánoční stromky boro-
vice - 15 kusů. Mobil: 723 830 686

Prodám boty na běžky, použité 
i nové, více čísel. Tel.: 739 658 702. 

Prodám léčebnou dýni Hokaido.
Tel.: 732 779 990. 

Prodám Škoda Felicia Combi 
1,6 GLX, r.v. 1996, najeto 160 000 
km, Červená-tmavá, STK platná do 
10/2013, eco daň zaplacena, nové 
zimní pneu, TZ, centrální zamykání, 
autorádio. Cena 17 000 Kč. Mobil: 
606 557 326.

Prodám cihlový RD 5+1 v obci 
Ráječko, dům je s garáží a terasou, 
ihned obyvatelný. Cena 990 000 Kč. 
Tel.: 725 053 848.

Prodám nové freestylové kolo 
(BMX) zn. Hoffmanbikes. Cena 
3 990 Kč. Tel.: 728 549 279.

Prodám zachovalé klempířské 
tabulové nůžky šířka 1 m. Tel.: 606 
584 735 nebo 516 472 693.

Prodám nový snowboard. 
Délka 148 cm cena 890 Kč. Tel.: 
728 549 279.

Prodám nové protipožární dve-
ře do bytu pravé, 90 cm, II. jakost, 
barva buk. Cena 1 500 Kč. Tel.: 
777 964 213.

Prodám svářecí soupravu /auto-
gen/, kompletní i s vozíkem, levně. 
Tel.: 604 517 482.

Prodám regály kovové (droge-
rie) a dřevěné (půda, sklep). Tel.: 
602 786 025.

Prodám dětské 3/4 kolo Fort-A-
cid, modré, jako nové. Cena doho-
dou. Tel.: 737 430 621.

Prodám Citroen Xantia 1.8ie r.v. 
1999, najeto 200 000 km, 4x airbag, 
abs, klimatizace, nové rozvody, brzdy 
stk do 10. 2012. Dobrý stav. Mobil: 
777 836 139.

Prodám rok starý plynový ohří-

NAŠE NABÍDKA
Jakostní víno odrůdové  49 Kč/0,75 l
Muškát moravský, Veltlínské zelené, Ryzlink 
vlašský, Neuburské, Müller Thurgau, Modrý 

ortugal, vatovav ine ké, rankovka

Rulandské modré rosé Výb r z hrozn  149 Kč/0,7  l
Sauvignon ozdní sb r  129 Kč/0,7 l
Grants  299 Kč/0,7 l
Veltlínské zelené Zemské  59 Kč/0,7 l

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU.

OCHUTNÁVKA SUDOVÉHO VÍNA
OD VINAŘSTVÍ KRIST ZDARMA

velmi pěkné. Tel.: 608 734 126.

PRODEJ
Dvoukolák velký s korbou, dět-

ský kulečník 45 x 75 cm ( karambol), 
4 ks nože na hoblovačku 500 x 35 x 4, 
2 ks nože na hoblovačku 500 x 15 x 3, 
chladící panel + kompresor do chla-
dírny, vše levně i jednotlivě, Zn. Urči-
tě se domluvíme. Tel.: 607 184 688.

SLUŽBY

Vše pro nabíjení, údržbu, 
opravu, využití akumulátoru. 

Dobíječky, udržovačky. 
Nabíječky klasické, auto-
matické, invertorové, solární, 
pulsní, Startovací kufříky, 
vozíky, kabely. Testry, 
zkoušečky, odpojovače, zem-
nící pásky, svorky, kleště, oka. 
Autodoplňky. Měniče. 12–24 
V elektrospotřebiče. Wapky.  
www.berto.cz.

Přijmu řidiče osobáku na 
občasnou vypomoc (taxi) nejlépe 
duchodce, bydlište v Blansku 
podmínkou. Tel.: 602 786 025. 

DINERO zprostředkuje 
půjčky a hypotéky i na konsoli-
daci splátek, vyplacení dluhů 
i exekucí a dražeb od více 
investorů. Kompletní realitní 
a právní služby. Volejte 739 443 
544, www.dinero.cz.

Zahradnictví živa Lysice nabízí 
velký výběr ovocných stromků 
a keřů - kvalitní sazenice, kla-
sické odrůdy i novinky, zákura 
na ujmutí rostlin. S výběrem 
odrůdy vám poradíme, stromky 
vždy zabalíme a pomůžeme 
i s naložením. Z okrasných nově 
- barevné jehličiny na kmíncích - 
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SLUŽBY

www.zlatastudna.wz.cz

Motorest Sebranice

nabízí možnost uspořádat

tel.: 516 462 850

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

VÝROBA A PRODEJ ŘEZIVA
HRANOLY, LATĚ, PRKNA, VAZBY,

SUŠENÉ ŘEZIVO

679 11  DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

TEL./FAX: 516 432 791

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
     od 7. do 23. prosince

 PRODEJ RYB
       od 19. do 23. prosince
    (vánoční kapr, štika, pstruh, amur, 
              tolstolobik, sumec)

PRODEJNÍ DOBA
po-pá 8.00 - 18.00
so-ne 8.00 - 12.00

smrk od 45 Kč • 
borovice od 55 Kč• 
jedle, smrk stříbrný• 

ŘÁDKOVÁ inzerce

 GMW-měřicí technika, s.r.o.
 Hybešova 584, 678 01 Blansko
 výrobce analogových měřicích přístrojů

Hledá:

 Manažera kvality
- systém kvality ISO, interní audity
- vstupní a výstupní kontrola kvality, reklamační řízení
- kalibrace kontrolních přístrojů
- NJ, samostatnost, zodpovědnost 

 Elektromechaničku
- vyučena v oboru elektro
- zkušenosti s výrobou měřicích přístrojů
- dobrý zrak

Kontakt:
Eva Musilová, tel.: 516 410 881, 724 117 393, 

e-mail: eva.musilova@gmw.cz

Nezaměstnanost mírně vzrostla
V průběhu listopadu letošního roku  vzrostla míra nezaměstnanos   v České 

republice opro   předchozímu měsíci o 0,1 procentního bodu, a to na 8,0%. 
V listopadu 2010 vykazovala míra nezaměstnanos   8,6%. Celkový počet 
uchazečů o zaměstnání se v průběhu listopadu 2011 zvýšil na 476 404. 

Jejich počet byl o 5 786 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srov-
nání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 30 236. V průběhu listopadu 
bylo nově zaevidováno 55 655 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo 
o 3 194 osob více a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 10 916 
osob méně.Z evidence v listopadu odešlo celkem 49 869 uchazečů (ukončená 
evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 7 089 osob méně než v předchozím 
měsíci a o 5 223 osob méně než v listopadu 2010. Do zaměstnání z nich ve 
sledovaném měsíci nastoupilo 30 599 osob, tj. o 5 690 méně než v předcho-
zím měsíci a o 4 106 méně než v listopadu minulého roku, 19 270 uchazečů 
bylo vyřazeno bez umístění.

Ke konci listopadu evidovaly úřady práce 244 174 žen. Jejich podíl na cel-
kovém počtu uchazečů byl 51,3%. V evidenci bylo 61 946 osob se zdravotním 
pos  žením, což představovalo 13,0% z celkového počtu nezaměstnaných. 
K 30. 11. 2011 bylo evidováno 33 914 absolventů škol všech stupňů vzdělání 
a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 1 753 
osob a ve srovnání s listopadem 2010 byl nižší o 1 904 osob. Na celkové neza-
městnanos   se podíleli 7,1% (říjen 2011 – 7,6 %, listopad 2010 – 7,1 %).

Úřad práce ČR evidoval k 30. 11. 2011 celkem 36 832 volných pracovních 
míst. Počet míst byl o 1 900 nižší než v předchozím měsíci a o 4 495 vyšší než 
v listopadu 2010. V průběhu listopadu bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 
12 617 pracovních míst a 14 517 volných pracovních míst bylo nově obsazeno 
nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 12,9 ucha-
zeče. Více na h  p://portal.mpsv.cz/sz/stat.

R     B   B
Společnost BBN, s. r. o. vydavatel novin 

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 

hledá muže nebo ženu
na pozici

grafik na externí 
spolupráci

POŽADAVKY:
znalost gra ických programů rodiny Adobe• 
zkušenost s přípravou materiálů pro rotační tisk• 

NABÍZÍME:
kreativní a zajímavou práci• 
iremní výhody• 

Nabídky posílejte na e-mail: redakce.zrcadlo@centrum.cz 
nebo volejte na tel. číslo 737 177 367

vač vody ARISTON THERMOS 
100 lt, elektrický radiátor EOS 
GUNTHER 2000 W a 4 ks plynové 
topidlo WAW zn. Gamat 4000. Ceny 
dohodou. Mobil 737 647 155.

Prodám letiště, dva noční stol-
ky po boku, uložný prostor, čelo. 
vzor černo-fi alovo-šedý.Velmi za-
chovalé.cena 1500,-kč Blansko tel: 
604 389 346.

PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu byt v Blan-

sku 3+1. Plocha 75 m2, zařízený, 
4. patro, výtah, balkon. Cena 6 000 Kč 
měsíčně+inkaso. Tel.: 602 705 841.

Pronajmu jeden prostorný po-
koj v 3+1 bytě v Blansko - Zborov-
ce. Cena 2 800 Kč za měsíc. Tel.: 739 
546 123. Dlouhodobě.

Pronajmu domek 2+1 v Bosko-
vicích. Tel. : 721 823 771.

Pronajmu (nejlépe dlouho-
době) pěkný a zařízený byt 

2+1 po částečné rekonstrukci na 
sídlišti Pod Oborou v Boskovi-
cích. Cena 8 000 Kč včetně in-
kasa. Kontakt: 606 783 678 nebo 
jurekdj@post.cz.

Pronajmu plně zařízený byt 
1+1 v Boskovicích. Volný od 1. 1. 
2012, cena 7 200 Kč vč. inkasa. Tel.: 
607 574 844.

Pronajmu zařízený byt 2+1 ve 
Skalici nad Svitavou. Volný od 1. 1. 
2012 nebo dohodou. Cena 8 000 Kč 
vč. inkasa. Tel.: 607 574 844.

Pronajmu byt 1+1 v Blansku 
u přehrady, téměř zařízený. Zasklený 
balkón, dům po revitalizaci. Od ledna 
2012. Telefon: 737 802 235. E-mail: 
aljur@centrum.cz.

Pronajmu častečně zařízený byt 
2+1 v Boskovicích v ul. Otakara Ku-
bína. Byt je po částečné rekonstruk-
ci. Cena 6 000 Kč + 
inkaso 3 000 Kč. Tel.: 
606 253 545.

KOUPĚ
Koupím pšenici 

a ječmen, tel.: 723 
830 686.

Koupím levně 
set-top box. Tel.: 
776 101 004. 

Koupím brusle, 
pánské i dámské. Te-
lefon.: 602 786 025

Koupím JAWU 
250 nebo moped 
ATADION S - 11 

Doučování angličtiny! Studentka 
VŠ Aj nabízí doučování angličtiny. 
Doubravice nad Svitavou a okolí. 
Cena 150 Kč/60 min. Tel.: 774 673 
366.

Hledáme domov pro nalezeného 
bílo-rezavého kocourka. Tel.: 608 
727 494, 732 556 856.

Rodina hledá byt nebo dům, 
platba hotově. Tel.: 722 940 998.

Příští číslo vyjde již 20. 12. 
Využijte výhod a bonusů při 

uzavření objednávky na rok 2012 
ještě letos.

Nejen v čase vánočních svátků, 
období klidu a pohody, si jistě řada 
z Vás dá dobré bílé či červené vín-
ko. Nabídka je velmi široká, stačí 
si vybrat. Firma Víno & Des  lá-
ty, která má svoje prodejny také 
v Blansku a v Boskovicích, je pro 
Vás dobrá volba. 

„Jsme dynamicky se rozvíjejí-
cí společnost, která vznikla v roce 
2001 a soustřeďuje se na prodej 
a distribuci značkových lihovin 
a moravských vín. Se svými více než 
50 stylovými obchody jsme největší 
sí   vinoték v České republice. „Ve 
svých specializovaných prodejnách 
nabízíme široký sor  ment des  lá-
tů, likérů, zahraničních a především 
moravských vín, které sami vybírá-
me a dovážíme od těch nejlepších 
moravských vinařů. Naše vína získá-
vají pravidelně ocenění na nejpres-
 žnějších tuzemských i zahraničních 

soutěžích. Naše mo  o je „špičková 
kvalita za rozumnou cenu“. Těšíme 
se na Vaši návštěvu v některé z na-
šich vinoték a přejeme spoustu pří-
jemných zážitků u sklenky dobrého 
moravského vína,“ říká majitelka 
blanenské prodejny, která se nachá-
zí v Rožmitálově ulici, Gabriela Sol-
dánová. Druhou prodejnu otevřela 
fi rma Víno & Des  láty nedávno 
i v HM Tesco v Boskovicích. 

„Právě přišla na trh nová kolekce 
vín od vinařství Tomáš Krist, plněna 
exkluzivně pro síť prodejen Víno & 
Des  láty. Ochutnejte tato skvělá 
vína, oceněná řadou medailí z me-
zinárodních soutěží. Nově v našich 
vinotékách V&D najdete i exkluzivní 

kolekce vín z vinařství Dufek, Baloun 
a Čech. Všechna tato vína zakoupíte 
jen v naší sí   vinoték,“ doplňuje Ga-
briela Soldánová. 

Firma Víno & Destiláty má v regionu dvě prodejny

Vinařství, se kterými 
spolupracuje irma 

Víno & Destiláty
Vinařství Tomáš Krist, 

Milotice
Vinařství R. Baloun, 

Velké Pavlovice
Vinařství Čech (Čebav), 

Tvrdovnice
Vinařství Petr Procházka, 

Valtice
Vinařství Josef Dufek, 

Svatobořice-Mistřín
Vinařství Miroslav Habřina, 

Bořetice
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ZBAVTE SE JICH!
Potkanů, krys, myší, švábů, rusů, mravenců, faraonů, vos, molů, 
rybenek, blech, štěnic, plísní, virů, bakterií, plevelů, dřevomorky, 
červotočů a všech ostatních obtížných škůdců.
Provádíme vyklízecí práce vč. likvidace odpadu, ochranu proti holubím 
koloniím, nástřiky krovů proti dřevokazům, likvidaci nežádoucí 
vegetace, poradenskou činnost.

PAŘEZ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE  DESINSEKCE  DESINFEKCE

www.parez.cz

SLUŽBY

- prodej stavebního materiálu,
 obkladů a dlažeb,
 spojovacího materiálu,
 odpadního potrubí,
- zahradní program...
- autodoprava
www.stavebniny-stas.cz Te

l.:
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STAVÍME NA PODZIMSTAVÍME NA PODZIM

Zabezpečení rodinného domu

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

Narůstající počet vloupání do 
bytů a rodinných domů nás všech-
ny, dříve či později, nu   přemýšlet. 
Co by nás, v případě nežádoucího 
vstupu do našeho nejužšího sou-
kromí, mohlo pos  hnout? Ztráta 
nebo poškození cennos  . Ztráta 
nám drahých, nenahraditelných 
osobních předmětů. Pocit zne-
chucení, že někdo cizí zasahoval 
bez naší vůle do našich nejcitlivěj-
ších záležitos  . Zajis  t bezpečnost 
vlastního domova se bohužel stá-
vá nezbytnos  .

V každém domě jsou, z pohledu 
bezpečnos  , slabá místa. Ty může 
narušitel našeho soukromí zne-
užít. Následující text je popisem, 
přehledem těchto míst. Účelem 
je, aby si je majitel domu mohl 
včas uvědomit a byl schopen při-
jmout opatření ke snížení rizik na 
co nejmenší míru.

Mechanické 
zabezpečovací 

prostředky
Základem bezpečnostního kon-

ceptu pro   krádeži či ohrožování 
obyvatel rodinného domu vloupá-
ním je jeho mechanické zajištění. 
Vždy je proto nutné zvážit co je 
možné udělat. Tedy jak vylepšit 
odolnost všech slabých míst dříve, 
než nám je „nějaký zloděj ukáže“. 
Především je třeba se zaměřit na 
všechny dveře, okna a garážová 
vrata.

Vchodovým dveřím dosud 
většina pachatelů vloupání dává 
přednost. Důvod, vyjma těch sa-
mozřejmých, je také ten, že již 
otevřené dveře, při případném 
odhalení pachatele, umožňují 
jeho nejrychlejší únik. Všechny 
vstupní dveře by měly splňovat ur-
čité bezpečnostní standardy, aby 
nebyly překážkou pro   snadnému 
vniknu   narušitele do domu. Jde 
o to, aby byly zhotoveny z masiv-
ního materiálu a osazeny bezpeč-
nostními prvky. V každém případě 
je však vhodné instalovat vyme-
zovač otevření dveří nebo ře  zek. 
Jde o vhodný doplněk pro zvýšení 
osobní bezpečnos   před nežádou-
cím násilným vstupem, stejně tak 
jako panorama  cké kukátko nebo 
domácí telefon - videotelefon už 
u plotové branky.

Okna domu, svou pozornost, si 
zaslouží jejich bezpečnostní zám-
kové systémy. Většina pachatelů 
vloupání nechce vzbudit pozor-
nost hlukem, který vyvolá rozbi   
skla, a proto se snaží najít způsoby, 
jak tuto překážku překonat, aniž 
by způsobili jakýkoliv hluk. Okna, 
výklopná okna jako i prosklené 
dveře by měly mít uzamykatelné 
uzávěry a kliky, nesmí umožňovat 
otevření svých klik zvenku a měly 
by být chráněny pro   vypáčení. 
Na závěsech je možno nainstalo-
vat pojistky zabraňující vysazení 
okna. Odrazujícím prvkem pro   
vloupání je i v tomto případě te-

leskopická tyč, kterou se okno dá 
zajis  t po celé jeho šíři. Sklo oken 
je vhodné zabezpečit pro   rozbi   
instalací bezpečnostních fólií nebo 
může být vyrobeno ze speciálního 
tvrzeného skla. Dalším z bezpeč-
nostních prvků, které je možné 
na ochranu oken instalovat, jsou 
stahovací kovové rolety, které za-
braňují pachateli narušit skleněné 
výplně oken. Mříže vhod-
ně ukotvené do obvodové 
zdi domu jsou také často 
využívaným řešením. Mří-
že i rolety však velmi po-
znamenají původní vzhled 
domu.

Zabezpečení 
vnitřních 
prostor

Dojde-li přesto k vloupá-
ní, a to bez ohledu na sku-
tečnost zda jsme v domě 
(např. ve spánku apod.) pří-

tomni nebo nikoliv, musí být oka-
mžitě odhaleno a musí být pro-
veden účinný zásah znemožňující 
pachateli svůj záměr dokončit.

Vnitřní prostory domu, pokud 
by se narušiteli podařilo sem vnik-
nout, by měli být chráněny elek-
trickou zabezpečovací signalizací 
(EZS), která je doplňujícím systé-

mem mechanické ochrany. Sklá-
dá se z ovládací ústředny s vlast-
ním ovladačem a dalších prvků, 
jako jsou magne  cké spínače na 
dveřích a oknech (často nazývá-
ny pasivní prvky systému EZS), 
detektory rozbi   skla (reagující 
na frekvenci lomu skla upnutého 
v okenním rámu), prostorová čidla 
(reagující na pohyb osob), ostatní 
ak  vní detektory (otřesové, kou-
řové, detektory teploty apod.).

Neodmyslitelnou součás   EZS 
je napojení signalizace bezpeč-
nostních prvků na místo, odkud 
je zajištěna reakce na vyvolaný 
poplachový signál - Pult centra-
lizované ochrany. Bez reakce na 
poplachový stav nemá žádné bez-
pečnostní opatření význam!

EZS operátorovi při správném 
typu použitých zařízení umožňuje 
iden  fi kovat, kdy a kudy pacha tel 
do domu vnikl a ihned organizo-
vat bezpečnostní zásah. Součas-
ně může být informován o vzniklé 
situaci i majitel domu. Při pokusu 
o narušení objektu a vyhlášení 
poplachu operátor vysílá ke kon-

trole objektu ozbrojenou zásaho-
vou jednotku.

Data z instalovaného ob-
jektu se mohou na dispe-
čink PCO dostat několika 
způsoby:

Po jednotné telekomunikační 
sí   - (pokud je objekt vybaven tel. 
linka) - se přenáší veškeré informa-
ce, které je systém v objektu scho-
pen předat / specifi kace smyčky, 
kódu, kterým bylo odemčeno, 
zamčeno apod./. Přenos je poma-
lejší a může být méně spolehlivý 
(poruchy na tel. lince, její přeruše-
ní případným narušitelem, apod.), 
ale vyžaduje nejmenší fi nanční ná-
klady (pouze zvýšení tel. poplatků 
o hovory uskutečněné systémem 
EZS dle hustoty provozu - zapíná-
ní, vypínání apod.).

Bezdrátově pomocí vysílače - 
nutnost dovybavení instalované-
ho systému vysokofrekvenčním 
vys1ačem, který přenáší veškeré 
informace, které je systém v ob-
jektu schopen PCO předat / speci-

fi kace smyčky, kódu, kterým bylo 
odemčeno, zamčeno apod./. Ko-
munikace je z uvedených variant 
nejrychlejší (přenos v reálném 
čase) a nejspolehlivější (velice ob-
 žně odstranitelné narušitelem), 

ale představuje fi nanční náklady 
spojené s instalací vys1ače (poři-
zovací cena + práce) .

Po sí   GSM - nutnost dovyba-
vení instalovaného systému mo-
dulem pro přenos osmi stavů EZS 
na PCO pomocí krátkých texto-
vých zpráv (SMS), který po vložení 
zákazníkem ak  vované SIM karty 
a propojení s ústřednou EZS zajis   
přenos vybraných stavů systému 
EZS na dispečink PCO. Provozně 
tato varianta představuje náklady 
spojené s odesláním SMS v zákaz-
níkem zvolené sí   GSM.

Velice důležité je zvolit takové 
řešení, které zajis   to, že se zpráva 
o poplachu vždy dostane k ope-
rátorovi. Pro správnou a účinnou 
činnost zásahových jednotek je 
nutné zajis  t všechna dostupná 
data z objektu.

 Pokračování příště
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Úspěch studentů na veletrhu 
Studenti Soukromé střední školy podnikání a managementu, o. p. s. 

Boskovice se 6. prosince zúčastnili mezinárodního regionálního veletrhu 
studentských fi ktivních fi rem v rakouském Korneuburgu. Z celkem 31 fi -
rem byly dvě ze Soukromé střední školy podnikání a managementu, čtyři 
ze slovenských středních škol (z Bratislavy a Partizánského) a ostaní 
z různých středních škol v Rakousku, převážně obchodních akademií. 
Soukromá střední škola podnikání a managementu byla jediným českým 
účastníkem tohoto veletrhu. 

Obě české fi rmy se umístily mezi prvními pěti v pořadí, což je výrazný 
úspěch. Kromě toho škola navázala další spolupráci s ostatními školami 
sdruženými v projektu COMENIUS. Jako hlavní hosteska se v expozici 
českých fi rem představila krojovaná studentka 4. ročníku Hana Neimeis-
trová. Obrovské cti se dostalo žákyni 2. ročníku Veronice Hüblové, která 
při závěrečném hodnocení fi rem poděkovala za všechny studenty pořa-
datelům veletrhu a předala řediteli Obchodní akademie v Korneuburgu 
jeden z ofi ciálních plakátů soukromé školy, vydaný k příležitosti konání 
tohoto veletrhu. Studenti předvedli výsledky své práce, ale také velmi 
dobře reprezentovali jak sebe, tak školu a město Boskovice a tím i celý 
region. Velký dík patří také všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na 
úspěchu celé akce podíleli.  Jaroslav Kašpárek, ředitel školy

Exkurze do Osvětimi
Osvětim. Již pouhý název tohoto polského koncentračního tábora 

v nás dokáže vyvolat neblahé pocity zármutku, smutku, strachu, zmaru 
či beznaděje. Právě toto prožívali tehdejší nevinní lidé žijící v absurd-
ních nelidských a katastrofálních podmínkách, v táboře utrpení a ne-
lítosti, kde se každou vteřinou bojovalo o přežití. Toto zlo Holocaustu, 
prováděné zfanatizovanými německými nacisty na bezmocně trpících 
obětech, zejména na židovské populaci, by nemělo být nikdy zapome-
nuto!

Realita je mnohdy horší než pouhopouhé sledování válečných fi lmů, 
kde je vše jen „jako“. O tom se přesvědčila naše třída E4 společně s tří-
dou Z3 z OA a SZdŠ Blansko (o den dříve navštívily Osvětim třídy O4 
a Z4), kdy jsme s učiteli Gregorem a Pařízkem jeli na celodenní exkurzi 
do právě zmíněné Osvětimi, fungující dnes jako muzeum, které varuje 
před vážným nebezpečím xenofobie, antisemitismu a před tehdejší ně-
meckou ideologií.

Koncentrační tábor, k němuž jsme přijeli autobusem, se nacházel ne-
čekaně blízko od obydlené zóny stejnojmenné obce, což nás velice zasko-
čilo, neboť Poláci zde obývají své domy jen nepatrný kousek od místa, 
kde za druhé světové války trpělo a zemřelo přes milion nevinných obětí. 
Člověku se ani nechce věřit, jak se za zprvu nenápadnou cihlovou budo-
vou s malými okénky může nacházet symbol krutosti a nelidskosti.

Areálem nás provázeli mladí polští průvodci, jejichž čeština, kterou 
jsme při prohlídce poslouchali ve sluchátkách, byla takřka dokonalá. 
Prošli jsme pod bránou do tábora, nad níž stál známý absurdní nápis: 
„Arbeit macht frei“ („Práce osvobozuje“). Náhle se před námi objevilo 
několik řad zdánlivě nevinných cihlových domků. Jakoby jejich chladné 
zdi na všechno hrozné stále pamatovaly, jakoby křik a pláč dětí, které 
byly násilně sebrány svým starostlivým a zoufalým matkám, navždy do-
provázel všechny turisty, přicházející na toto zakleté místo plné šibenic 
a plynových komor, střežené nejedním elektrickým plotem.
Čím více jsme se blížili do nitra tábora bolesti, tím více nás zača-

ly obklopovat pocity napětí a úzkosti tehdejších Židů, Poláků, Romů 
a také Čechů. 
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Hejtman na lomnickém zámku
SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova navštívil hejtman Jihomorav-

ského kraje Michal Hašek. Zámek se v tento den stal místem ofi ciálního 
setkání vrcholného představitele kraje s řediteli všech tří lomnických 
škol a zástupci Úřadu městyse Lomnice. Tématem společného jednání 
byla pochopitelně oblast vzdělávání, veřejného a zejména soukromého, 
které se v současné době potýká se stále klesajícím počtem žáků a ne-
dostatkem fi nancí.

Hejtman se ale nevěnoval jen debatám o aktuálních problémech 
školství. Nenechal si ujít příležitost prohlédnout si prostory naší školy 
– jak ty využívané k výuce, tak ty historické. Ocenil práci našich pe-
dagogů i dalších zaměstnanců školy a vyjádřil podporu dnes poněkud 
opomíjenému učňovskému školství i soukromému vzdělávání obecně. 

Odpoledne se v aule školy konala diskuse s veřejností. Dostalo se 
opět na již zmiňovanou problematiku škol, stranou ale nezůstala ani 
témata jako zdravotnictví, dopravní infrastruktura nebo oblast sociál-
ního zabezpečení.

Tato návštěva zanechala v hejtmanovi podle všeho dobrý dojem 
a ukázala, že i v okrajových regionech mimo velká jihomoravská města 
má střední školství svoje pevné místo a nezastupitelný význam.

                      Lucie Peprlová

Podzimní výlet do Boskovic
K dalšímu poznávání si posluchači U3V při Mendelově univerzitě 

v Brně zvolili pro svoji jedinečnost a krásné okolí Boskovice. Akci před-
cházela jarní procházka historickou částí města. I když zasmušilý před-
dušičkový den neskýtal právě široké rozhledy do okolního kraje, okouzlil 
svojí barevností, jakou nabízejí právě takovéto dny.

Arboretem Šmelcovna, kde je na ploše téměř devět hektarů soustředě-
no několik tisíc kultivarů rostlin, nás provázel jeho majitel Josef Janků. 
Za přítomnosti pohádkových bytostí, víl a skřítků se snaží v tomto přírod-
ním, naučném a odpočinkovém areálu vytvářet různá malebná zákoutí. 
Dominantní místo zde zaujímají domácí odrůdy, což se také odrazilo na 
letošní regionální výstavě ovoce.

Za průběžného výkladu cestou doubravským lesíkem nás učitelky Eliš-
ka Pokorná a Ludmila Kovářová dovedly kolem boskovické přehrady do 
Westernového městečka. Zde se nám k všeobecné spokojenosti věnoval 
Luboš Procházka. Na místě bývalého pískovcového lomu se mu podařilo 
vybudovat pohodové místo, ve kterém se každý cítí dobře. Může si zde 
podle svého zájmu vybrat různou atrakci i vyzkoušet svoji dovednost. 
Prošli jsme i novou částí westernového skanzenu s kvalitní ubytovací 
částí, která je vhodná pro celoroční provoz.

Podzimní výlet se záměrem poznat okolí Boskovic se vydařil. Vážení 
čtenáři novin Zrcadlo, co říkáte našemu dalšímu návrhu, domluvit se 
s našimi rodinami, dětmi a vnuky a společně s nimi prožít pěkné chvilky 
v Boskovicích? Dospělí i děti zde mohou nalézt místa, která jim přinesou 
odpočinek, poučení, spokojenost a radost. Libuše Magniová

Sbor prožil noc ve škole
V noci z pátku na sobotu 11. a 12. listopadu zpíval blanenský gym-

naziální sbor Perličky ve škole. Zpíval i spal. Pro někoho to byla jen 
prodloužená zkouška, takže tam byl jen do šesti hodin do večera, pro jiné 
další nezapomenutelný zážitek z netradiční gymnaziální akce. No a co se 
vlastně dělo? 

V pátek ve dvě hodiny odpoledne, tedy po vyučování, jsme šli do hu-
debny na zkoušku. Byla to zatím normální zkouška, zpívali jsme, po ur-
čitém čase jsme měli vždy pauzu, abychom si odpočinuli. Bylo několik 
bloků a po tom předlouhém posledním byla mimořádně večer otevřená 
pro drobné občerstvení i kantýna díky pochopení našeho školního kan-
týnského pana Kováře. Pak už jsme jen čekali, než nám přivezou pizzu. 
Někdo si ji objednal, jiní vyrazili do večerního města. Po večeři si všich-
ni účastníci včetně zúčastněných gymnaziálních pedagogů – Vladimíra 
Šenkýře, Evy Juračkové a Aleny Pernicové - museli nachystat noční uby-
tování. Přeprava žíněnek z tělocvičny do gymnaziálních učeben je vždy 
legrační.

Večer nás čekalo překvapení ve formě noční prohlídky blanenského 
zámku. Paní ředitelka Nečasová se nám věnovala skutečně na plný úva-
zek i po právě skončeném koncertu a před nastávajícími blanenskými 
Martinskými slavnostmi. Bylo to zajímavé, ale také dost obsáhlé a pod-
zimně listopadové, a tak se už všichni těšili do tepla blanenského gymná-
zia, které zařídil pan školník. Potom už byl volný program. Pro některé 
vydatná přednáška Alles Gute našich muzikantů – nebo spíš muzikote-
rapeutů-bratří Kovářů, pro jiné už příprava na noc či videoprodukce 
v různých učebnách. 

Ale jen někdo šel spát. Většinou jsme si povídali, ale postupně nás 
ubývalo. Po probuzení jsme museli uznat, že jsme se vyspali do růžova, 
žíněnky z tělocvičny asi dělají divy. Samozřejmě jsme se nejvíce těšili na 
snídani a chtěli jsme ve třídě – v naší kuchyni - být co nejdříve, abychom 
si mohli včas udělat toustíky, čaj či ranní kávičku. Naše snídaně byla 
vydatná a chutnala nám. 

A pak to nejhorší. Uklízení učeben. A žíněnek. Nebylo to ale zase tak 
strašné. Každý jsme dostali určeno, kde máme uklízet a příkazům učitelů 
se neodporuje, obzvlášť po Noci ve škole, která je už pro Perličky tradič-
ní, navštívenou a oblíbenou akcí.

 Aneta, Alice a Katka, Perličky, Gymnázium Blansko

Vánoční Jarmark se také 
letos ve Křtinách vydařil

Lidé ve Křtinách se rádi scházejí. Nechtěla jsem použít tento slogan 
v titulku článku, ale sobotní vánoční jarmark mne k tomu opět inspi-
roval. Nemám spočítáno, kolik zvědavých, ale spokojených návštěvníků 
jarmark navštívilo. 

Možná je oslovila vkusná vánoční výzdoba, na které se podílely již 
tradičně děti místní školy. Možná vůně perníčků nebo vánočního pečiva. 
Ale také vůně medoviny či klobásů. Hospodyňky uvítaly výrobky z Mlé-
kárny Otinoves.

Děti se radovaly, že si mohly zdobit perníčky, vyrobit čerty z jablí-
ček a dárečky za pomoci chráněné dílny Sdružení PRÁH. K prodeji bylo 
mnoho vánočních ozdůbek, háčkovaných, pečených, malovaných i drha-
ných. Výrobky z keramiky patří již tradičně ke každému jarmarku. Bylo 
to tak i u nás. Skleněné vitrážové obrázky a šperky, korálkové ozdůbky 
nadchly nejednu dívku. Ochutnávka a prodej vína z rodinného sklepa 
z Rozařína spolu s nabídkou mražených ovocných koncentrátů z Olomu-
čan jistě přispěly k dobré předvánoční náladě. 

K tomu, aby se taková akce zdařila, je potřeba nadšenců. A ti se ve 
Křtinách najdou. Kulturní výbor, hasiči, Klub seniorů a Junák takové 
má. Patří jim i zastupitelstvu městyse dík. Věřím, že mluvím i za ostatní, 
kteří se jarmarku zúčastnili. Svatava Urbánková

Mikulášská párty na Oboře
Úderem 17. hodiny se v pátek 2. prosince na Oboře rozsvítil opět strom 

s vánoční hvězdou. Po úvodním slovu zastupitelů obce, kteří byli orga-
nizátory této akce, zazpívala skupina Moll-dur koledy. Pak se všichni 
účastníci přemístili do sálu kulturního domu, kde po nádherné úvodní 
písni přišel očekávaný Mikuláš a rozdával dětem sladkosti. Nechybělo 
peklo s pořádnými rarachy. Během večera se střídalo vystoupení kouzel-
níka Magic - 2 s dívčí taneční skupinou ze Svitávky, s písněmi Veroniky 
Králové a Tomáše Ambroze a se spoustou her a soutěží pro děti.

S obsluhou občerstvení vypomohla děvčata z ČČK. Jako tradičně se 
podávala škvarková pomazánka a svařené víno. Na tváři přítomných byl 
většinou vidět úsměv, což svědčilo o tom, že se návštěvníci dobře bavili. 
 Jaroslava Dobiášová

Člověk měl pocit, jakoby jej všechna místa, gesta, slova, pohyby, stav-
by, identické fotografi e zesnulých přenášely do děje, do děje minulosti, 
jakoby zde stále přebývali a dýchali vám na záda ti trpící lidé, lidé plni 
nemocí či lidé, které znetvořil „doktor“ Josef Mengele.

Dá se říct, že první část prohlídky byla pro otrlé ještě procházka růžo-
vou zahradou oproti druhé části, která probíhala v nedalekém vyhlazo-
vacím táboře Osvětim II. -Březinka. Dodnes ji symbolizuje velká strážní 
věž a koleje, kterými byli nicnetušící a důvěřiví lidé dopravováni k sa-
motnému Mengelemu, který ihned na místě určoval pouhým pohybem 
ruky osudy jednotlivců.

Žádné známky soudnosti, žádný zdravý rozum… Jen bída, ztráty blíz-
kých a přežívání v neobyvatelných a kriticky nehygienických podmín-
kách. Těmito slovy se dá popsat Březinka, kde dodnes stojí původní stáje, 
v nichž lidé trpěli hlady, nemocemi a zoufalstvím.

Troufám si říct, že i lidé s nedobytnou psychikou při prohlídce těchto 
stájí zvážní a uvědomí si, jak se mají dneska dobře.

Na úplném konci tohoto hrůzostrašného tábora se za skupinkou heb-
rejsky zpívajících středoškoláků z Izraele nacházel pomník, který bude 
navždy připomínat toto místo. Pod pomníkem se nacházel v mnoha jazy-
cích, včetně češtiny, tento text:

„Nechť toto místo, na kterém Hitlerovci vyvraždili kolem půldruhého 
milionu mužů, žen a dětí, hlavně židů z různých zemí Evropy, zůstane 
na věky výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo!“ 

 Pavel Marek, student E4

Senioři měli nabitý podzim
Takový podzim jako letos se už dlouho nekonal. I to počasí jakoby 

bránilo zimnímu spánku a spíš povzbuzovalo k aktivitě. Domy i zahrád-
ky už jsou na zimu připraveny a tak lysickým seniorům zbývá čas i na 
společné podzimní akce.

Nejdříve jsme se podívali do Strážnice v době vinobraní, projeli se 
lodí po Baťově kanále, prošli se skanzenem jižní Moravy i zámeckými 
zahradami a zámkem. A to se raději nezmiňuji o ochutnávání pravého 
jihomoravského burčáku.

Krajská Rada seniorů nás pak pozvala na představení opery Na-
bucco v brněnském Janáčkově divadle, uspořádaném výhradně pro 
seniory Jihomoravského kraje jako dodatečný dárek ke Dni seniorů. 
Nadšené oči účastníků po skončení představení potvrzovaly, že nád-
herná Verdiho hudba i skvělé pěvecké výkony si snadno naleznou cestu 
k lidským srdcím a že zde neplatí tak často slýchané „na vážnou hudbu 
já nejsem“.

Třetím příjemným zážitkem pak bylo setkání Rady městyse Lysice se 
svými seniory. Pro očekávanou velkou účast, která se povrdila v počtu 
více než stovky nás seniorů, se shromáždění konalo v obnoveném Li-
dovém domě. Pány při vstupu příjemně zahřála malá slivovička, dámy 
pak vešly do sálu s darovanou kytičkou. Stoly zdobily vynikající sva-
tební koláčky z dílny lysických seniorek i výborné víno z tajných sklepů 
radnice.

Starosta Luděk Baláč pak po přivítání informoval o práci radnice 
pro občany i obec, místostarosta Radek Kratochvíl hovořil o dění ko-
lem školy, což zajímá i nás, i když nás ve školních lavicích vystřídala 
vnoučata. Předsedkyně Klubu seniorů našeho městyse paní Fialová in-
formovala o činnosti klubu, který se díky společným aktivitám početně 
stále rozrůstá. Shromáždění pak pozdravil a oslovil též oblíbený lysický 
farář P. Bedřich.

Samozřejmě nezůstalo jen u mluveného slova. Po dobré večeři před-
stoupila se svým programem amatérská brněnská stepařská skupina, 
vystupující pod názvem „Ťukači“. 

Rada městyse se spolu s dalšími dárci včetně seniorek postarala též 
o rozsáhlou tombolu, ve které se podařilo vyhrát každému. Na taneční 
parket oblíbenými skladbami i k zazpívání známých písniček nás po-
zvalo muzikantské duo, se kterým si v závěru zazpíval „Jasnou zprávu“ 
i pan starosta.

Takže naše jasná zpráva je, že když se spojí aktivita seniorů se 
vstřícným přístupem vedení obce, mají lidé pocit spokojenosti, který 
v dnešní nelehké době velmi potřebujeme. S úsměvem a v dobré po-
hodě pak jde všecho líp. Třeba připravovaná předvánoční seniorská 
výroba vánočních ozdob artyčokovou metodou či společné tvoření 
košíků z pedigu. A pak už jen takové „maličkosti“ jako je pečení vá-
noček a vánočního cukroví s následným pevným krokem do nového 
roku 2012.  Josef Hedl



úterý 13. prosince 2011 SERVIS12
kalendář akcíkalendář akcí
úterý 13. prosince úterý 13. prosince 

AKCEAKCE
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Vánoční posezení v Klubu Ratolest. 
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Bob Dylan, poslechový pořad. 
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Klub spontánního tance. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9 hod.: Masáže nejen pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s tvořením. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rumový deník.
Boskovice v 19.30 hod. Lovci hlav.
Jedovnice v 18 hod. Kamarád taky rád.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17 hod.: Akordeonový koncert žáků Základní 
umělecké školy Blansko. 
Olešnice - Malý sál na půdě radnice v 15.30 hod.: I. vánoční koncert 
žáků ZUŠ.

ZÁBAVAZÁBAVA
Letovice - Kulturní dům v 18 hod.: Závěrečný ples tanečních kurzů, hraje 
Marbo.

středa 14. prosince středa 14. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 8.30 hod.: Vánoční dílna pro rodiče s dětmi. 
Blansko - ZŠ Dvorská v 10 hod.: Den otevřených dveří. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 142 - Bosna a Makedonie, 
beseda s Evou Ludvíkovou. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Vánoce v klubu.
Letovice - Kulturní dům ve 14.15 hod.: Tradiční předvánoční veselí, kulturní 
program, ochutnávka vánočního cukroví, k tanci a poslechu hraje Veselá 
trojka. Pořádá Nové sdružení zdravotně pos  žených Letovice. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rumový deník.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Markéta Lazarová.

pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
9.30 - 10.30
Hanka - E

16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30
Milan Jana - Z Hanka - E Michal Hanka

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30
Hanka Katka Katka Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45 19.45 - 20.45
Hanka Milan Honza

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

19. 9. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

S zaměřené na spalování tuků
Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Rezervace lekcí u jednotlivých instruktorů jsou závazné. Rezervované místo lze zrušit bez poplatku nejpozději 
do 14 hod. v den konání lekce. Uvolněné místo tak může být postoupeno náhradníkovi. Pokud se na objed-
nanou lekci nedostavíte nebo v případě nedodržení výše uvedených storno podmínek, bude objednaná lekce 
považována za odjetou a účtována v plné výši. Pokud objednáte více míst na jedno jméno, odpovídáte za 
všechna objednaná místa a dodržení storno podmínek. 

                        plavecká část            rekreační část
Úterý 

13. 12. 1100-1600 1830-2100 1100-1530 1630-1730 1830-2100

Středa 
14. 12. 630-830 1200-1400 1730-2100 1030-1400 1530-2100

Čtvrtek 
15. 12. 630-750 1200-1500 1100-1530

Pátek 
16. 12. 630-930 1200-1600 1700-2100 1200-1600 1700-2100

Sobota 
17. 12. 1000-1300 1600-2100 1000-1300 1600-2100

Neděle 
18. 12. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. 
V den svých narozenin máš vstup zdarma.
Ve středu jsou v době od 17.30 do 18 hod. pro veřejnost pouze 
2 dráhy.
V pátek jsou v době od 17 do 18.30 hod. pro veřejnost pouze 1 dráha.

Nezapomeňte 
na stromek 

a kapra
Křtiny - Hlavními dny prodeje 

vánočních stromků ze Školního 
lesního podniku Křtiny bude so-
bota 17. a neděle 18. prosince. 
Na mnoha místech si už zájemci 
mohli vybrat v minulých dnech. 
Pokud máte zájem o čerstvý stro-
mek, najdete jej mimo jiné u Vra-
novské hájovny, u Myslivny liš-
ky Bystroušky nedaleko Bílovic, 
u lesovny v Jedovnicích, na návsi 
v Bukovince, ve Křtinách u kos-
tela nebo v Olomučanech. Více 
informací na webových strán-
kách ŠLP.

Kapři jedovnických rybníků 
budou k mání v Jedovnicích 21. 
a 22. prosince od 9 do 16 hod. na 
Havlíčkově náměstí nebo v Blan-
sku od 20. do 23. prosince na par-
kovišti u hotelu Dukla ve stejnou 
dobu. (ama)

KONCERTKONCERT
Olešnice - Malý sál na půdě radnice v 15.30 hod.: II. vánoční koncert 
žáků ZUŠ.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Nemocnice v 9 hod.: Vánoční výstava obrazů v Nemocnici 
Blansko.

čtvrtek 15. prosincečtvrtek 15. prosince
AKCEAKCE

Blansko - Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy. 
Obora - Knihovna v 17 hod.: ...blíží se Vánoce..., povídání o Vánocích, pra-
nos  kách, zvycích.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 hod.: Vánoční besídka Klubu mladých 
důchodců. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hranaři.
Boskovice v 17 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Mission: Impossible - Ghost protocol.
Doubravice v 18 hod. Půlnoc v Paříži.
Olešnice v 17 hod. Jan Pavel II. - Hledal jsem vás, polský dokumentární fi lm.

KONCERTKONCERT
Černá Hora - Kostel sv. Vavřince v 17 hod.: Adventní koncert Václava Hu-
dečka s doprovodem prof. Adamce, Markéty Dominikusové a chrámového 
sboru Černá Hora.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Nemocnice v 9 hod.: Vánoční výstava obrazů v Nemocnici 
Blansko.

pátek 16. prosince pátek 16. prosince 
AKCEAKCE

Blansko - Knihovna v 18 hod.: Miloš Macourek známý i neznámý, pořad pro 
dě  , účinkují žáci ZUŠ Blansko. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9 hod.: Masáže nejen pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s cukrovím. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Předvánoční posezení a dis-
kuze s členem SDH Letovice Pavlem Bohatcem na téma Topná sezona a ne-
bezpečí požáru.
Vilémovice - Obecní dům v 17 hod.: Kratochvilné vystřihovánky s vůní cuk-
roví, výroba vánočních ozdob a ochutnávka cukroví. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Velká vánoční jízda 3D.
Blansko ve 20 hod. Hranaři.
Boskovice v 17 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Mission: Impossible - Ghost protocol.
Olešnice v 18 hod. Lidice.
Šebetov v 19.30 hod. Nákaza.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Kamarád taky rád.

KONCERTKONCERT
Blansko - Zámek v 19 hod.: Tradiční Vánoční koncert Komorního orchestru 
města Blanska. 
Letovice - Kostel sv. Václava v 18 hod.: Vánoční duchovní koncert, hrají Vác-
lav Hudeček, Petr Adamec a Symfonický orchestr ZUŠ Letovice. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Nemocnice v 9 hod.: Vánoční výstava obrazů v Nemocnici 
Blansko.

sobota 17. prosince sobota 17. prosince 
AKCEAKCE

Letovice - Kulturní dům ve 14 hod.: Vánoční besídka, soutěže, koledy. 
Olešnice - Orlovna v 8.30 hod.: X. ročník vánočního turnaje ve stolním teni-
su mládeže a seniorů, prezentace v 7.30 hod.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 14 hod.: Vánoční dárečky pro radost aneb 
Sobotní vyrábění dárků k Vánocům + vánočních dekorací, vánoční díl-
nička. 

DIVADLODIVADLO
Velenov - Kulturní dům v 16 hod.: Tři oříšky pro Popelku, hrají místní dě   
pod vedením Markéty a Adély Krejčířových.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Velká vánoční jízda 3D.
Blansko ve 20 hod. Hranaři.
Boskovice v 17 hod. Tin  nova dobrodružství 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Mission: Impossible - Ghost protocol.

KONCERTKONCERT
Adamov - Kostel sv. Barbory v 15 hod.: Koncert Věry Mar  nové. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla v 21 hod.: Předvánoční oldieska s DJ Jirkem. 

neděle 18. prosince neděle 18. prosince 
AKCEAKCE

Adamov - MKS Ptačina v 17.30 hod.: Čtvrté adventní zastavení.
Boro  n - U hasičského sklípku v 9.45 hod.: Vánoční koledování Malohanác-
ké muziky. 
Cetkovice - Na návsi v 11 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky. 
Světlá - U kapličky v 10.30 hod.: Vánoční koledování Malohanácké muziky. 
Šebetov - Kulturní dům ve 14 hod.: Beseda s občany, kulturní program. 
Velké Opatovice - Před kostelem sv. Jiří v 9 hod.: Vánoční koledování Ma-
lohanácké muziky. 

DIVADLODIVADLO
Bořitov - Orlovna ve 14.30 hod.: Mrazík, hrají členové divadelního souboru 
Orla Čebín. 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Velká vánoční jízda 3D.
Blansko ve 20 hod. Hranaři.
Boskovice v 15.45 hod. Balet v kině: Louskáček.
Boskovice v 19.30 hod. Moje krás-
ná učitelka. 

KONCERTKONCERT
Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 
hod.: Adventní koncert, hraje Cim-
bálová muzika Majerán. 
Boskovice - Sokolovna v 18 hod.: 

Vánoční koncerty, vystoupí žáci ZUŠ Boskovice, Boskovická kapela, pěvecké 
sbory Janáček a Slavíčci. 
Kunštát - Zámek v 15 hod.: Adventní koncert, hrají žáci ZUŠ Letovice. 

pondělí 19. prosincepondělí 19. prosince
AKCEAKCE

Týden stavebnictví a bydlení
Týden od pondělí 19. do čtvrtka 22. prosince bude v letovické Masarykově 
škole práce patřit Týdnu stavebnictví a bydlení, který připravuje škola ve spo-
lupráci s městem Letovice. Návštěvy všech akcí konaných v rámci přehlídky 
jsou zdarma. Lidé budou mít navíc možnost prohlídky školy nebo zakoupení 
prací výstav Vánoce u nás doma a Vánoční město, čímž přispějí na dobročinné 
účely. Pro koho je akce určená? Pro všechny, kteří plánují stavbu nebo rekon-
strukci domu či bytu, zajímají se o systémy stavění nebo design a nové trendy 
v bydlení. Podívat se mohou přijít i  , kteří hledají šikovného řemeslníka a do-
davatele nebo se potřebují jen poradit nebo informovat. Slavnostní zahájení 
se uskuteční v pondělí 19. prosince ve 12 hodin, kdy proběhne také vernisáž 
prodejní výstavy fotografi í Vánoční město, vernisáž prodejní výstavy obrázků 
Vánoce u nás doma a výstava vánočních věnců. Kompletní program naleznete 
na webových stránkách www.stredni-skola.cz.  (hrr) 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Perfect Days - I ženy mají své dny.
Boskovice v 19.30 hod. Melancholia.

KONCERTKONCERT
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 17 hod. Vánoční koncert, vy-
stoupí učitelé a žáci ZUŠ Velké Opatovice. 

Akce. Vánoční jarmark uspořádala v rájecké sokolovně Základní 
a Mateřská škola Rájec-Jestřebí. Jeho součás   bylo vystoupení žáků 
školy a prodej jejich výrobků. Výtěžek akce půjde na fi nanční zabez-
pečení adopce na dálku.  Foto Pavel Šmerda

stálé akce stálé akce 
 Boskovice - Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Boskovice - 
Muzeum: Jiří Melantrich a Česká Bible (do 29. 1.) * Letovice - Kulturní dům: 
Výstava betlémů a vánočních zvyků (do 18. 12.) * Letovice - Galerie Domi-
no: Vánoční výstava betlémů (do 21. 1.) * Kunštát - Informační centrum: 
Betlémy Naděždy Parmové (do 20. 1.) * Blansko - Galerie Kruh: Vánoční 
výstva + obrazy Stanislava Havlíka (do 30. 12.).

Pozvánka 
na Vánoční koncert

Václav Hudeček
s doprovodem prof. Adamec 
a Markéta Dominikusová, 

zpěv - chrámový sbor Černá Hora

Koncert se uskuteční 15. 12. 2011 v chrámu sv. Vavřince 
v Černé Hoře v 17.00 hodin.

Vstupné dobrovolné. 
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