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Jabloňanští  řekli ne kanalizaci a ČOV
Pavel Šmerda

Jabloňany - Lidé v Jabloňanech 
se v sobotním referendu o výstavbě 
kanalizace a ČOV vyjádřili jasně. 
Akci plánované společně se soused-
ní Skalicí řekli NE. 

„Z 314 oprávněných voličů jich 
přišlo 203, což je více než 64 pro-
cent. Pro variantu ano se vyjádři-
lo 15 lidí (4,78 procenta), ne pak 
zaškrtlo 187 lidí (59,55 procenta). 
Jeden hlas byl neplatný,“ řekla 
zapisovatelka místní komise Moni-
ka Fojtová. 
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Linkový autobus vzplál 
přímo za jízdy

Sčítání lidí, domů a bytů 
začíná už v březnu

Dostál 
v Hollywoodu

Díky přání z pořadu Modré 
z neba se malý tanečník 
podíval do Ameriky.
 Více na str. 3

Novinka 
na policii

Dětské oběti trestných činů 
budou vyslýchat ve speciální 
místnosti.

 Více na str. 2

Jana Sotáková 
má bronz

Překážkářka z Blanska 
zaostala jen za českými 
reprezentantkami.
 Více na str. 9

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - Jaro 
letošního roku se bude odehrávat ve 
znamení sčítání lidu, domů a bytů. 
Rozhodným okamžikem bude půl-
noc z pětadvacátého na šestadvacá-
tého března. 

Poprvé v historii se bude v jeden 
rok sčítat ve všech zemích Evrop-
ské unie. Nově se už nebudou sbí-
rat data o vybavenosti domácností 
kromě faktu, zda má rodina počítač 
s připojením na internet. Lidé už 
také nebudou muset prozrazovat 
své příjmy. Formuláře půjde navíc 
vyplnit také v elektronické podobě 
na internetu.

Podle tiskového mluvčího pro-
jektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
Ondřeje Kubaly se sčítání odehraje 
v několika krocích. První fáze začne 
šestadvacátého února a potrvá do 
šestého března. V tu dobu dostanou 

lidé do schránek informační letáček 
se jménem a číslem sčítacího komi-
saře a také termín, kdy je navštíví. 
Pravého komisaře půjde poznat 
podle speciální legitimace a občan-
ského průkazu. Navíc bude mít přes 
rameno modrou tašku s velkým žlu-
tým logem České pošty.

Následovat bude samotná schůz-
ka. „Od sedmého do pětadvacátého 
března navštíví sčítací komisaři 
každou domácnost a předají dotaz-
níky pro všechny osoby, které tam 
budou v danou chvíli žít. Každý 
člověk dostane zelený list osoby, 
domácnosti navíc žlutý bytový list 
a majitelé nebo správci domů ještě 
oranžový domovní list. Komisař se 
ještě lidí zeptá, jak budou vyplněné 
listy odevzdávat. Jsou tři možnos-
ti, on-line vyplnění na internetu, 
osobní odevzdání komisaři nebo 
odeslání poštou. Pokud bude někdo 
potřebovat pomoci s vyplněním, 

komisaři tak samozřejmě učiní,“ 
popsal Ondřej Kubala.

Podle něj je pamatováno i na 
cizince a národnostní menšiny. Při-
praveny totiž budou vysvětlivky 
v osmi jazycích jako například ang-
ličtina, němčina, polština, romština 
nebo vietnamština. Pokud někomu 
nebude vyhovovat termín návštěvy, 
může si ho změnit na bezplatné lin-
ce 800 879 702. Vyplněné formulá-
ře je nutné odevzdat nejpozději do 
čtrnáctého dubna.

A k čemu je sčítání vůbec dobré? 
Informace kromě statistiků využí-
vají například hasiči a záchranáři. 
Dozví se tak mimo jiné, z čeho je 
postaven dům, kolik je v něm bytů, 
jaké má přípojky a podobně. Získa-
ná data slouží také pro plánování 
protipovodňových opatření, školám 
a školkám stanovit kapacitu tříd, při 
očkování dětí nebo v péči o seniory.
 Pokračování na str. 4

Děti si užívají na maškarních karnevalechDěti si užívají na maškarních karnevalech

Zábava. Pohádkové bytosti  se v těchto dnech objevují na dětských karnevalech. Jeden takový se uskutečnil i ve 
Svitávce (viz foto). Fotoreportáž z dalších míst naleznete na straně 7.  Foto Miroslava Holasová 

INZERCE

Střední zdravotnická škola, Svitavy, 
Purkyňova 256
www.szs.svitavy.cz

Obory vzdělání pro školní rok 2011/12:

1. ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - DENNÍ FORMA (53-41-M/01)
čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou (2 třídy - 60 žáků)

přihláška se podává k rukám ředitele školy do 15. 3. 2011
ke studiu se mohou hlásit žáci 9. tříd základní školy 

 nebo uchazeči s ukončeným základním vzděláním
uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení prospěchu 

 v ZŠ a vykonání přijímací zkoušky

2. ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - VEČERNÍ FORMA (53-41-M/01) 
pětileté večerní studium ukončené maturitní zkouškou (1 třída - 30 žáků)

přihláška se podává k rukám ředitele školy do 20. 3. 2011
studium je určeno pro uchazeče s ukončeným základním 

 vzděláním, v případě uchazečů se středním vzděláním mohou být
 některé předměty uznány

uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky
možnost volby anglického, německého nebo ruského jazyka

Bližší podrobnosti o podmínkách přijímacího řízení jsou uvedeny na 
webových stránkách školy.

 Kontakt: Střední zdravotnická škola 
Purkyňova 256, 568 02 Svitavy

Telefon: 461 535 100, 777 635 100, 775 635 101
E-mail: skola@szs.svitavy.cz

Rudice - Technická závada 
v motorovém prostoru byla příči-
nou požáru linkového autobusu na 
trase z Blanska do Rudice. Požár se 
obešel bez zranění, cestující stačili 
vystoupit. 

„Hustý dým vycházející z moto-
rového prostoru zpozoroval řidič 
autobusu ve zpětném zrcátku. Oka-
mžitě zastavil, otevřel dveře a jak-
mile cestující v pořádku vystoupili, 
snažil se plameny ještě před příjez-
dem hasičů likvidovat pomocí dvou 
práškových hasících přístrojů. Ve 
větrném počasí se však oheň rychle 
rozšířil prakticky na celé vozidlo,“ 
popsal událost mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jaroslav Haid. 

Na místě zasahovala profesio-

nální jednotka ze stanice v Blan-
sku a místní dobrovolná jednotka 
z Rudice. Proti plamenům hasiči 
nasadili dva vodní proudy s těžkou 
pěnou. Oheň dostali velmi rychle 
pod kontrolu a po ochlazení zbytků 
vozidla požár zlikvidovali. Z vozov-
ky také uklidili zbytky ohořelých 
částí karoserie.

„Starší autobus Karosa požár 
prakticky zničil. Škodu vyšetřovatel 
podle předběžného odhadu vyčíslil 
na 300 tisíc korun. Příčinou vzni-
ku požáru byla technická závada 
v motorovém prostoru. Z autobusu 
začal zhruba 50 metrů před zastave-
ním unikat olej, který se na rozpále-
ném bloku motoru a výfuku vzňal 
a rozšířil,“ doplnil Haid.  (pš) 

Muž skočil
pod rychlík

Letovice - Těsně před rozjetý 
vlak skočil v pátek 11. února v osm 
hodin večer nedaleko železničního 
přejezdu v Letovicích sedmadva-
cetiletý muž. Podle policistů vše 
nasvědčuje tomu, že se jednalo 
o sebevraždu. Strojvůdce tak již 
neměl šanci střetu zabránit. Muž 
na místě podlehl svým zraněním. 
Kvůli vyšetřování byla na trati 
Brno-Česká Třebová omezena vla-
ková doprava, obnovit se ji podaři-
lo až ve 22.30 hodin.  (hrr)

V Kunštátě bude
taneční soutěž
Kunštát - Taneční skupina Bami 

a Kolpingova rodina Kunštát pořá-
dají v sobotu 26. února od 10 hod.
druhý ročník celorepublikové taneč-
ní soutěže O pohár města Kunštátu. 
Ve sportovní hale v Kunštátě se divá-
kům představí více než dvacet taneč-
ních skupin v různých směrech jako 
je street dance, aerobic, show dance, 
plesové předtančení aj. Informace 
a přihlášky na tel. čísle 731 277 526 
Michaela Bartošová.  (pš)

Rájec-Jestřebí - Od 26. února 
do 3. března bude Státní zámek 
Rájec nad Svitavou hostit tradiční 
výstavu kamélií. Letos se koná pod 
názvem Kamélie a krása dřeva. 

„Už po několikáté se snažíme 
kromě krásy květů kamélií vypích-
nout i nějaký jiný atribut. V letošním 
roce padla volba na dřevo. V našich 
depozitářích, v instalaci, ale i na 
jiných objektech máme nádherné 
dřevěné předměty, dřevořezby, dře-
voryty aj. A kamélie je vlastně také 

dřevina,“ řekl na úvod zámecký 
zahradník Evžen Kopecký. 

Ráječtí navíc letos „spojí síly“se 
sochařem Jiřím Netíkem, který 
v rámci výstavy představí na zám-
ku společně s manželkou Martinou 
svoje plastiky. „Rádi bychom pro-
pojili barokní dřevořezby s jejich 
pracemi,“ doplnil Kopecký s tím, 
že letošní výstava bude situována 
do horního patra zámku. „Vrátili 
jsme tam část mobiliáře, čímž se 
nám uvolnil prostor. Chceme tedy 

ukázat i několik prázdných čers-
tvě vymalovaných pokojů, které 
nám umožní více vypíchnout keře 
kamélií, květinová aranžmá a před-
měty, které tam běžně nebývají,“ 
uvedl zámecký zahradník. 

Výstava Kamélie a krása dře-
va bude pro veřejnost otevře-
na v sobotu a v neděli od 9 do 
17 hodin, ve všední dny pak od 9 
do 16.30 hodin, zavřeno bude pou-
ze v pondělí 28. února. 

 Pokračování na str. 2

Kamélie letos doplní krásné plasti ky

K velké většině se připojil také 
František Přibyl. „V každém pří-
padě je správné, že zastupitelstvo 
dalo hlas občanům. Je dobře, že se 
nás při tak důležité akci zeptali na 
názor,“ řekl při odchodu od hlaso-
vací urny s tím, že sám se vyjád-
řil proti stavbě. „Jsme malá obec 
a peníze, které bychom do toho 
dali, by nám hodně chyběly. Už 
jednou jsme „prodělali“ na plynu, 
a to by pro nás mělo být dostatečné 
ponaučení. Navíc v tomto případě 
se jedná ještě o mnohem vyšší část-
ku,“ doplnil. 

Jak dříve uznal starosta Jabloňan 
Pavel Hlaváček, při stavbě tak roz-
sáhlého díla by došlo k výraznému 
omezení dalších akcí v nejbližších 
letech. Pokračování na str. 5



Radim Hruška

Olešnice - 
Vedení oleš-
nické radnice 
vydalo progra-
mové prohlá-
šení. Nehýří 
n á k l a d n ý m i 
projekty, ale 
za cíl si klade 
především podpořit život ve městě. 
Více informací přidal starosta měs-
ta Zdeněk Peša.

Jaké cíle jste si vytýčili do čtyřle-
tého volebního období?

Je to souhrn takových aktivit, 
které jsou v první řadě reálné, kte-
ré jsme schopni občanům slíbit 
a v rámci volebního období na nich 
udělat kus práce. Toto programové 
prohlášení nemá žádné ambice sli-

bovat velké investiční akce. Žijeme 
v reálné situaci hospodářské recese 
a pomalého zotavování se z ní, ale 
také v závěru plánovacího obdo-
bí dotační politiky Evropské unie 
v České republice, kdy je velká část 
peněz již vyčerpána. Je pravdou, že 
v minulém volebním období jsme si 
do pomyslného sáčku s evropskými 
penězi sáhli docela hluboko. Žádná 
z dotací ale nebyla stoprocentní, 
a vždy byl nutný podíl města. Pro-
tože se jednalo o velké investiční 
akce, nebylo je možné hradit z naše-
ho rozpočtu, proto jsme si brali 
investiční úvěry. V letošním roce 
nás tak čeká největší balík splátek 
za uplynulá léta. Ten dvojnásobně 
přesahuje běžné možné investiční 
výdaje, které by město mělo. Z toho 
prostého důvodu jsme se v letoš-
ním roce rozhodli jít pouze do těch 
investic, kde se nám podaří získat 

nějakou menší dotaci. Proto jsme 
i naše programové prohlášení smě-
řovali především do oblasti ne příliš 
vysokých, ale reálných investic.

Když odejdeme od investi c, bude 
město nějak podporovat i spolkový 
a společenský život svých občanů?

Chceme se zabývat především 
záležitostmi mládeže a seniorů. 
Oběma těmto skupinám je v prohlá-
šení dáno místo a chceme na ně zací-
lit svoji pozornost. Pokud se nejed-
ná o věk, ale zájem lidí, tak chceme 
podpořit především aktivní občany 
pracující v jednotlivých organiza-
cích. To znamená spolková činnost, 
kultura, mimoškolní i školní akti-
vity našich dětí a mládeže. Chce-
me podpořit také veškeré aktivity 
seniorů, protože těch samozřejmě v 
celé společnosti přibývá a jsou urči-
tě hodní stejného zřetele jako mlá-

dež. Samozřejmě zůstává podpora 
grantového systému, sportovních 
aktivit. Po deseti letech se chceme 
zaměřit také na dětská hřiště. Ne že 
bychom je neměli, ale po tak dlouhé 
době hrací prvky určitým způsobem 
chátrají a už jsou k dispozici lepší 
a bezpečnější.

Olešnice si sama provozuje 
vodovod i kanalizaci, bude se 
v této oblasti  něco měnit? 

Provozování vodovodu a kanali-
zace si chceme jednoznačně zacho-
vat i v tomto čtyřletém období. 
Protože tak můžeme ovlivňovat 
výši vodného a stočného. Když 
říkám ovlivňovat, tak samozřejmě 
pozitivně s ohledem na peněženky 
našich spoluobčanů.

Neplánujete velké investi ce, na 
které se tedy chcete zaměřit?

V tomto volebním období zcela 
určitě vnímáme novelu stavebního 
zákona a blízký termín, kdy bude-
me muset mít nový územní plán. 
To znamená, že chceme nahradit 
stávající dokument z roku 2003 
novým. Po letech, kdy jsme hodně 

investovali do rekonstrukcí, oprav 
a zajištění provozu obecních budov, 
stále zůstávají některé, které si ještě 
naši pozornost zaslouží. Něco málo 
se už odehrálo na zdravotním stře-
disku jako centru ambulantní péče 
v mikroregionu. Je tady ještě hasič-
ská zbrojnice. I když se už hasiči 
sami velice angažovali z hlediska 
rekonstrukce klubového zázemí, 
tak objekt potřebuje významnější 
opravy.

Město má také řadu tradičních 
kulturních a sportovních akti vit, 
budete se snažit všechny udržet?

Obec dělají obcí hlavně sportov-
ní a kulturní aktivity. V uplynulých 
letech jsme zavedli řadu nových 
tradic a akcí, na které chceme 
samozřejmě navázat nebo vytvářet 
tradice nové. 

Mám také jedno velké osobní 
přání. Aktivizovala se nám tady 
skupina maminek v rámci mateřské-
ho centra a vytváří spoustu činnos-
tí pro mladší generaci. Chtěl bych 
proto vytvořit i nějaký senior klub. 
Umožnit starším lidem setkávání, 
besedy nebo zájezdy. Máme jaké-
si jádro, na které se mohou nabalit 
další skupiny seniorů, především 
v oblasti již existující organizace 
zdravotně postižených. Přidat by 
se samozřejmě mohli i další občané 
staršího věku.
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Peša: Svoji pozornost chceme zacílit na mládež a seniory

Speciální pokoj umožní policistům například pořízení videozáznamu

Děti  budou mít u výslechu hračky

náš rozhovornáš rozhovor

KRIMI KRIMI

Na řidiče opět
dohlížel vrtulník

Blanensko a Boskovicko - 
Vrtulník pomáhal v úterý 15. února 
blanenským policistům s hlídáním 
silnic. Dopravně-bezpečnostní 
akce se uskutečnila na hlavním 
tahu Brno-Svitavy, na silnici II/150 
vedoucí od komunikace I/43 smě-
rem k Boskovicím, ale také mezi 
Blanskem a Lipůvkou a Blanskem 
a Boskovicemi.

„Díky dohledu vrtulníku ze 
vzduchu se na jeho monitorovacím 
zařízení podařilo zaznamenat napří-
klad neukázněnost řidiče Škody 
Superb, který předjížděl dokonce 
třikrát na plné čáře. Policisté, kteří 
jej zastavili, mu uložili pokutu dva 
tisíce korun. Kromě toho vrtulník 
zaznamenal čtyři případy nespráv-
ného předjíždění. Policisté poku-
tovali také deset řidičů za špatný 
technický stav jejich vozidel, jeden 
řidič nedodržel předepsanou rych-
lost, dalších osm řidičů nemělo 
bezpečnostní pásy nebo vyrazili 
na silnice bez patřičných dokladů,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková. 

Největším hříšníkem byl podle 
ní řidič, který v Blansku přejížděl 
přes železniční přejezd na červe-
nou a k tomu usedl za volant, aniž 
by vlastnil řidičské oprávnění. Cel-
kem policisté zkontrolovali sto čtr-
náct řidičů.  (hrr)

V obci jel 
osmdesátkou

Blanensko a Boskovicko - 
Dodržování nejvyšší dovolené rych-
losti některým řidičům v blanen-
ském okrese nic neříká. Přesvědčili 
se o tom policisté při dopravně-bez-
pečnostní akci, která se uskuteč-
nila ve čtvrtek 10. února. Na poli-
cejní kontroly mohli řidiči po celý 
den narazit na silnici I/43 vedoucí 
z Brna do Svitav, v Blansku, Ráj-
ci-Jestřebí, Bořitově, Boskovicích 
a Letovicích.

„V Bořitově, kde je nejvyšší 
povolená rychlost padesát kilomet-
rů za hodinu, zaznamenal radar řidi-
če, který jel rychlostí osmdesát kilo-
metrů v hodině. Nebyl však jediný. 
Příliš rychle jelo šestnáct řidičů, 
na blokových pokutách následně 
zaplatili celkem sedmnáct a půl tisí-
ce korun,“ uvedla blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.

Jak dodala, druhým nejčastěj-
ším prohřeškem bylo to, že lidé 
usedli do vozidla, aniž by před 
jízdou použili bezpečnostní pásy. 
Takových řidičů policisté odhalili 
dvacet, uložili jim pokuty za téměř 
sedm tisíc korun. Celkem bylo kon-
trolováno 247 vozidel a zjištěno 54 
přestupků. Pokutu tak zaplatil téměř 
každý pátý řidič.  (hrr)

Boural do sloupu 
osvětlení

Lažany - Vysoká rychlost při 
projíždění přes Lažany byla pří-
činou havárie pětašedesátiletého 
muže z Polska. V odpoledních 
hodinách v pondělí 7. února se 
svým vozem Mitsubishi Carisma 
dostal smyk a narazil do sloupu 

veřejného osvětlení a elektrického 
vedení. 

Muž se při nehodě lehce zranil. 
Škoda na vozidle se vyšplhala na 
sedmdesát tisíc korun a na sloupu 
na pět tisíc korun.  (hrr)

Zloděj asi
potřeboval 

svařovat
Blansko - Zřejmě něco svařit 

potřeboval zloděj, který z garáže 
v Blansku ukradl svářečku znač-
ky Triodyne. Majiteli tak způsobil 
škodu ve výši padesát tisíc korun, 
dalších pět set korun na zámku 
a poškozené petlici na garážových 
vratech.  (hrr)

Zmizel žebřík 
a kabely

Kunštát - Nový hliníkový žeb-
řík, 370 metrů kabelu, čtyři visací 
zámky a dva plechové kanystry. 
Takový lup si odnesl zloděj, který 
se v noci na 1. února vloupal do 
železných kontejnerů v Kunštátě. 
Způsobil tak škodu asi padesát tisíc 
korun.  (hrr)

Lapka si odnesl 
stravenky 
i peníze

Knínice u Boskovic - V noci na 
1. února se zatím neznámý pachatel 
vloupal do administrativní budo-
vy v Knínicích. V budově prošel 
všechna patra. Dveře a mříže, které 
mu stály v cestě, vypáčil, a nakonec 
skončil v místnosti s trezorem. Z něj 
ukradl 147 tisíc korun v hotovosti 
a stravenky za 31 tisíc korun. Škoda 
včetně poškození vnitřního vybave-
ní budovy se vyšplhala na 198 tisíc 
korun.  (hrr)

Přepadl chlapce,
skončil v cele

Blansko - Pouhý den stačil 
policistům v Blansku k dopadení 
pachatele loupežného přepadení, 
jehož obětí se stal v úterý 15. února 
třináctiletý školák. 

„Po cestě ze školy domů si pře-
hrával na mobilu písničky. Najed-
nou k němu přistoupil neznámý 
muž, který jej chytil za ruku se 
slovy: „Dej sem ten mobil, nebo 
ti rozbiju hubu.“ Mobil se přitom 
snažil chlapci vykroutit z ruky, což 
se mu podařilo, a utekl. Školák 
utrpěl pohmožděninu ruky. Tím, 
že přišel o telefon, vznikla navíc 
ještě škoda ve výši asi čtyři tisíce 
korun,“ popsala průběh přepade-
ní blanenská policejní mluvčí Iva 
Šebková.

Dnes už policisté znají jméno 
pachatele, který skončil v policejní 
cele. Je jím devatenáctiletý mladík, 
který dosud nebyl trestně stíhán. 
Je podezřelý ze spáchání trestného 
činu loupeže, za což může skončit 
až na deset let ve vězení. K jeho 
dopadení přispěl především dobrý 
popis pachatele ze strany poškoze-
ného, ale také místní a osobní zna-
lost policistů.  (hrr)

Radim Hruška

Blansko - V dubnu loňského 
roku policisté pátrali po muži, 
který měl v Adamově napadnout 
tři dívky. Jednu chtěl odnést, ale 
díky tomu, že se aktivně bránila, 
se mu to nepodařilo. Druhou pak 
chytil u výtahu a snažil se ji osa-
hávat v rozkroku. Vyrušil ho však 
přijíždějící výtah. Další se poku-
sil chytit u domu, ale ani v tomto 
případě nebyl úspěšný. To je jen 
jeden z případů, ve kterém je nutný 
výslech nezletilé osoby, často ještě 
dítěte. Až do minulého týdne se tak 
odehrávalo v běžných policejních 
prostorách, což mohlo být pro obě-
ti stresující. Nově ale mají policis-
té k dispozici speciální místnost, 
která vypadá jako dětský pokojík 
a dopřává tak „nejmenším“ pocit 
soukromí a bezpečí.

„Princip naší speciální výslecho-
vé místnosti spočívá hlavně v tom, 
že jsou vlastně dvě, od sebe oddě-
leny polopropustným zrcadlem. 
Důležité je, že jsou propojeny 
digitální technikou. Výslechová 
část má nabudit zdání dětského 
pokojíku, aby se tam děti cítily co 
možná nejlépe a prostředí působi-
lo přátelsky. Výslech dítěte, který 
prožilo nějaký trestný čin, je pro 
něj vždy stresující. Z naší strany je 
snaha vytvořit co možná nejpříjem-
nější prostředí. Pokojík je vybaven 
mikrofonem a dvěma kamera-
mi, které umožní pořídit kvalitní 
záznam. V druhé místnosti se může 
výslechu zúčastnit například stát-
ní zástupce, sociální pracovnice, 
soudce a podobně. Přes bezdrátové 
zařízení mají možnost komuniko-

vat s osobou, která vede výslech 
a pokládat například doplňující 
otázky,“ vysvětlil vedoucí blanen-
ského územního odboru policie Jiří 
Dokoupil.

Projekt vyšel na sto dvacet tisíc, 
z čehož většina prostředků šla na 
zakoupení kvalitní techniky. Část 
potřebných fi nancí věnoval Jiho-
moravský kraj, zbytek pak Město 

Blansko. Místnost budou policisté 
využívat především k výslechům 
dětských obětí závažné trestné 
činnosti, obětí domácího nási-
lí, ale i dalších svědků například 
mravnostních deliktů. Díky doku-
mentaci výslechu a videozáznamu 
je tak nově možné kdykoli v prů-
běhu trestního řízení objektivně 
přezkoumat dodržení zákonných 

podmínek výslechu, zkvalitnit 
objektivnost protokolace výslechu, 
zajistit úplnost a včasnost protoko-
lace a získat podklad pro vypraco-
vání znaleckého posudku z oboru 
psychiatrie. 

O nutnosti speciální místnosti 
svědčí i události, které se v bla-
nenském okrese v minulosti staly. 
 Pokračování na str. 4

Nová cyklostezka spojí
Boskovice a Mladkov

Ředitelkou krajského úřadu je Věra Vojáčková
Brno, Blansko - Hejtman Michal 

Hašek uvedl do funkce novou ředi-
telku Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje Věru Vojáčkovou.

Vyjádřil jí svoji osobní podporu 
a popřál, aby v nové pozici úspěšně 
navázala na první desetiletí krajské-
ho úřadu, jehož výsledky, potvrze-
né četnými cenami a diplomy, patří 
k nejlepším v republice. 

Věra Vojáčková zvítězila ve 
výběrovém řízení, ve kterém doká-
zala zúročit perfektní znalosti 
úřadu, který před deseti lety spo-
luzakládala a kde pracovala jako 
vedoucí odboru Kancelář ředitele. 
Nová ředitelka poděkovala za důvě-
ru a ujistila, že pod jejím vedením 

bude úřad svým zákazníkům – ať 
jsou to volené orgány kraje, obce, 
příspěvkové organizace či občané 
- nadále poskytovat služby na nej-
vyšší profesionální úrovni. 

„Chtěl bych Věře Vojáčkové, 
s kterou jsem spolupracoval celkem 
šestnáct let, z toho deset na kraj-
ském úřadě, upřímně pogratulovat 
a popřát jí hodně úspěchů,“ řekl její 
předchůdce a současný místostaros-
ta Blanska Jiří Crha.

Věra Vojáčková má dlouholeté 
zkušenosti z práce ve veřejné sprá-
vě. Na Krajský úřad Jihomoravské-
ho kraje přišla v roce 2001, předtím 
působila od roku 1995 na Okresním 
úřadu v Blansku.  (pš) Foto archiv krajského úřadu Foto archiv krajského úřadu

Kamélie letos doplní krásné...
Pokračování ze str. 1 
„Lidé mají zažité, že v pondělí jsou historické objekty mimo provoz, 

takže i když jsme měli v minulosti otevřeno, návštěvnost byla vždy pod-
statně nižší než v jiných dnech. Takže jsme od toho ustoupili a máme tak 
alespoň možnost udělat po víkendu „generálku“, obnovit některé květy 
a aranžmá a provést jejich úpravy,“ vysvětlil Kopecký.

Navíc už od 1. února až do 31. března vždy od 9 do 15 hodin jsou pro 
zájemce otevřeny zámecké skleníky s unikátní sbírkou kamélií. Návštěvníci 
si tam mohou zakoupit rostliny kamélií, ale také jarní a pokojové květiny. 

„Rájecká sbírka kamélií se rozrůstá nejen co do velikosti keřů, ale také 
co se týká počtu. V současné době obsahuje asi 250 – 300 různých druhů 
a odrůd kamélií. Polovinu tvoří klasické odrůdy, druhou pak unikátní rostli-
ny, které jsou prací mého předchůdce Jana Dvořáka,“ dodal Kopecký.  (pš)

Boskovice - Boskovice a Mlad-
kov spojí možná už v letošním roce 
nová cyklostezka. Město má na akci 
přislíbenu dotaci, v současné době se 
pracuje na dokončení výkupu potřeb-
ných pozemků. Jak řekla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková, 
pokud nenastanou komplikace, bude 
stezka hotová ještě v letošním roce. 

„Dojde tak k jakémusi pokračová-
ní Zahradní ulice. Vznikne klasická 
zpevněná stezka, která bude sloužit 
chodcům, cyklistům, ale i milovní-
kům kolečkových bruslí. Spojení 
Boskovic s Mladkovem bude navíc 
bezpečnější, nyní totiž musí lidé 
využívat frekventovanou silnici,“ 
doplnila Vítková.  (hrr)

Pro děti . Speciální výslechová místnost nabídne dětem lepší prostředí. Policisté navíc mohou celé dění sledovat 
z vedlejšího pokoje a současně ho i nahrávat (viz malé foto).  2x foto Radim Hruška
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Davídek Dostál položil
kytku u hrobu Michaela Jacksona

V.I.P.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, dnes se znovu setkáváte s naší novinkou v podobě 
V.I.P. strany Zrcadla Blanenska a Boskovicka. Pravidelně v každém čísle vám 
chceme přinášet aktuality ze společnosti , reportáže z akcí, na kterých nebudou 
chybět celebrity, rozhovory s herci, zpěváky či modelkami, soutěže o vstupenky, 
ale také drby a další zajímavosti  ze života známých a úspěšných lidí. Tato strana 
by nemohla vzniknout bez vás, tedy našich čtenářů. Proto budeme rádi za jaký-
koliv typ na reportáž ze zajímavé akce, fi remního večírku, posílat nám můžete 
ale také vaše fotografi e se známými osobnostmi a další. Zajímavé ti py odmě-
níme. Věříme, že stránka V.I.P. Zrcadlo přinese další oživení do našeho - vašeho 
oblíbeného periodika a získáte zde informace, které v běžných regionálních novi-
nách nanajdete.  Pavel Šmerda, šéfredaktor Zrcadla Blanenska a Boskovicka

V zahraničí se dbá i na charakter modelky, říká Veronika HladíkováV zahraničí se dbá i na charakter modelky, říká Veronika Hladíková

Soutěž o vstupenky
Ve středu 9. března od 19.30 hodin se v sále Dělnického domu v Blansku 

koná Ladies Party. Akce je určena pouze pro ženy starší 18 let!!! Ve spolu-
práci s pořadatelem jsme pro vás připravili soutěž o dva krát dvě vstupenky 
na akci. Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Odpovězte na otázku, správnou 
odpověď pošlete poštou na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, nám. 
Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na e-mail: soutez@zrcadlo.net a pak už 
jen čekejte, jestli se na vás usměje štěstí  a budete vylosovaní. 

Otázka: Na jakých webových stránkách naleznete prezentaci KSMB? 

Pokud nevíte odpověď nebo nechcete soutěžit, lístky si můžete zajis-
tit v předprodeji v blanenské informační kanceláři Blanka v Rožmitálově 
ulici.  (zbb)

INZERCE Miss ZrcadloMiss Zrcadlo
startuje už startuje už 

koncem dubnakoncem dubna
Třetí  ročník soutěže Miss Zrcadlo 

pomalu klepe na dveře. „Casti ngy 
se uskuteční už za dva měsíce. Prv-
ní v pátek 22. dubna od 16 hodin 
v Kulturním domě v Kuřimi. Další 
přijdou na řadu na velikonoční pon-
dělí 25. dubna ve 14 hodin v Děl-
nickém domě v Blansku, v úterý 
26. dubna v 16 hodin v sokolovně 
v Boskovicích a ve středu 27. dub-
na v 16 hodin v Hotelu Morava 
v Jevíčku. Soutěž je stejně jako 
v minulosti  určena všem mladým, 
krásným a zajímavým slečnám ve 
věku 15 - 20 let,“ řekla ředitelka 
soutěže Petra Dvořáková. 

V průběhu soutěže se fi nalistky 
mohou těšit na mnoho zajíma-
vých zážitků, soustředění, relaxa-
ce, přednášky o zdravém životním 
stylu, naučí se malovat, chodit 
na podpatcích, pózovat a mnoho 
dalších věcí. Vítězka soutěže získá 
řadu hodnotných cen.  (pš)

První vicemiss Zrcadlo 2010 
Veronika Hladíková odcestovala 
hned dva dny po fi nálovém večeru 
soutěže do Thajska a Indonésie, kde 
tři měsíce pracovala jako modelka. 
Jaké ty tři měsíce byly a další zají-
mavosti  prozradila v následujícím 
rozhovoru.

Veroniko, jaké byly tři měsíce 
v Thajsku a Indonésii? Co všechno 
jsi tam sti hla? 

Absolvovala jsem různé focení, 
módní přehlídky a točila video pro 
známou indonéskou kosmeti ckou 
fi rmu.

Na jakých přehlídkách si vystu-
povala? 

Zúčastnila jsem se různých pře-
hlídek. Měla jsem to štěstí  a byla 
vybrána i na největší módní pře-
hlídku Fashion Bazar Concerto, kde 
jsme předváděli pro nejuznávanější 
módní návrháře v Indonésii.

Co focení?
Převážně jsem foti la, protože 

přehlídek nebylo zase až tolik. Foti -
la jsem do různých časopisů (mus-

limský, pro teenagery, účesy atd.), 
katalogů a nafoti la jsem i kampaň 
na hodinky. Absolvovala jsem 
i několik testshooti ngů.

Jaký byl další program? Určitě 
jsi jenom nepracovala? 

Když jsem nepracovala, byla jsem 
převážně v apartmánu, nakupovala 
a večer jsem chodila na společen-
ské akce. Ve volném čase jsem se 
snažila studovat, abych po příletu 
domů zvládla přezkoušení ve škole.

Jak vůbec vypadá takový pobyt 
modelky v zahraničí? Můžeš ho 
dívkám, které o něčem takovém 
sní, trochu přiblížit? 

Chodíme na casti ngy, praco-
vat. Člověk se musí postarat sám 
o sebe, ovládat angličti nu a vydržet 
nějakou dobu bez rodiny a přátel. 
To je asi to nejtěžší.

Za tu dobu jsi měla jistě celou 
řadu zážitků. Na co budeš nejvíce 
vzpomínat? 

Úžasný byl výlet na Bali, který 
jsme si užily, ale taky si pořádně 
spálily.:-) Za většinu nezapomenu-

telných zážitků vděčím mým novým 
kamarádům. Byli jsme jako rodina, 
takže už teď můžu říct, že mi všich-
ni strašně moc chybí a nikdy na ně 
nezapomenu. Doufám, že se někdy 
v budoucnu uvidíme 

Co bujaré večírky, o kterých se 
často s modelkami a módními pře-
hlídkami mluví? 

No, nebudu lhát, že jsem na žád-
ném večírku nebyla.:-)

Práce modelky určitě není jenom 
„pozlátko“, nablýskaná mola apod. 
Co je naopak nejtěžší? 

Neustále si musíte hlídat posta-
vu. Než jsem odjela, tak jsem doma 
jedla, na co jsem měla chuť, teď se 
to snažím aspoň trochu omezovat. 
Ale určitě nejhorší je čekání. Jednou 
jsme na přehlídce čekaly celý den, 
než na nás přišla řada. Dá se říct, že 
tato práce je hlavně o čekání...

Jak si vycházela s ostatními 
modelkami? Panovala mezi vámi 
nějaká nevraživost nebo si tam 
našla i přátele? 

Jak už jsem řekla, byly jsme jako 

rodina. Mezi ostatními modelkami 
rivalita nepanovala.

Cestou do Thajska a Indonésie 
sis určitě splnila jeden ze svých snů, 
které mají ti síce dívek v tvém věku. 
Co bys jim poradila, aby zvládly 
také něco podobného?  

Hlavně ať se nebojí, vyzkouší své 
štěstí  na nějakém casti ngu a jdou za 
svým snem.

Jaký je rozdíl v nárocích na 
modelku tady u nás a např. v Thaj-
sku nebo Indonésii? 

V zahraničí mají na rozdíl od Čes-
ka velké nároky na postavu modelky. 
A někdy i důležitějším faktorem než 
krása je charakter modelky. Klienti  
nemají rádi ti ché a stydlivé dívky.

Chceš si práci v zahraničí ještě 
do budoucna znovu vyzkoušet? 
Jaká desti nace tě láká? 

Určitě, je to úplně jiný styl života, 
ve kterém chci nadále pokračovat. 
V létě budu absolvovat pravděpo-
dodbně další pracovní cestu. Chtěla 
bych se podívat do Anglie. 

 Pavel Šmerda

Pavel Šmerda

Týden v Los Angeles strávil spo-
lečně se svými rodiči malý Daví-
dek Dostál alias Michael Jackson 
z pořadu Talentmania. Jak jsme vás 
již informovali, výlet byl součástí 
pořadu Modré z neba, který vysílá 
každou středu večer na Slovensku 
TV Markíza (tento díl bude vysílán 
2. března). 

„Možná bychom si to měli 
nechat jako překvapení na závěr, 
ale musíme to říct hned v úvodu. 
Princip pořadu spočívá v tom, že 
někdo vysloví přání, které by chtěl 
někomu splnit. Když k nám do 
Kunštátu v lednu přijel televizní 
štáb a o všem jsme se dozvěděli, 
samozřejmě to byl pro nás v první 
řadě šok, ale také nám pořád vrta-
lo hlavou, kdo mohl být ten přející 
člověk. Někdo z rodiny? Lékaři, 

kteří zachránili Davídkovi život? 
Televizní diváci? Někdo z Talent-
manie? D bylo správně. K naše-
mu velkému překvapení se z toho 
„vyklubala“ Alena Smolíková, 
kterou znají diváci z jejího vystou-
pení s fenkou Keysi. To nás docela 
dostalo. Snažili jsme se ji už kon-
taktovat, abychom jí poděkovali, 
ale je v zahraničí, takže jsme si 
jen psali sms a osobně se potkáme 
až při dotáčení pořadu v Bratisla-
vě, kam Davídka opět doprovodí 
na přání produkce i malé tanečni-
ce z Blanska a jeho rehabilitační 
ošetřovatelé z boskovické Dětské 
léčebny pohybových poruch,“ řekl 
na úvod tatínek malého Davídka 
Ladislav Dostál. 

Cesta za velkou louži proběhla 
podle jeho slov v klidu. „Ve středu 
ráno na Davidovy narozeniny jsme 
odletěli z Vídně, v Americe jsme 

byli ten den o půl páté jejich času. 
Přistáli jsme na mezinárodním 
letišti LAX. Společně s námi letěli 
ještě další „obdarovaní“ a několik 
lidí z televizního štábu. Z letiště 
jsme zamířili rovnou na hotel,“ 
popsal cestu kunštátský učitel.

Druhý den ráno všechno zača-
lo. Pobyt v Americe se dá podle 
něj popsat jako jeden velký sen. 
Od návštěvy hollywoodských fi l-
mových studií, Hollywood bulvá-
ru, Beverly Hills, pobřeží Malibu 
a Santa Moniky až po chodník 
slávy. „Druhý a čtvrtý den pobytu 
jsme absolvovali natáčení, jinak 
jsme měli volný program. Produk-
ce nám dala peníze a mohli jsme 
si dělat, co jsme chtěli,“ uvedla 
Radka Dostálová s tím, že vůbec 
největším zážitkem byl den v hol-
lywoodských fi lmových ateliérech. 

„Je tam drahé vstupné, dospělí 
zaplatí 74 a dítě podle výšky 66 
dolarů, ale dostali jsme se k věcem, 
o kterých „normální smrtelník“ 
jenom sní. Stálo to za to. Projížděli 
jsme ateliéry jednotlivých fi lmo-
vých společností, podívali jsme 
se, jak se točí fi lmové efekty, na 
místa, kde vznikají fi lmy. Fasci-
nující byly kulisy a přímé záběry 
k jednotlivým fi lmům. Setkání 
s Terminátorem, podívali jsme se 
do jeskyně z fi lmu Mumie, setka-
li se s dinosaury z Jurského parku, 
sledovali jsme, jak žralok z Čelistí 
stahuje ke dnu člověka, honil nás 
vrah z fi lmu Psycho, jeli jsme uli-
cí ze Zoufalých manželek... Byli 
jsme i v Domě hrůzy, ale prvním 
exitem jsme vyšli ven, protože se 
David hrozně bál. Všechno to bylo 

moc úžasné, zvlášť pro nás, kteří 
fi lmem žijeme,“ doplnila Radka. 

Dva dny strávili Dostálovi při 
natáčení záběrů do pořadu Modré 
z neba. „Začalo se u hrobu Michae-
la Jacksona, resp. u zdi kostela, kde 

je pietní místo pro fanoušky. David 
tam položil kytku, odtud jsme jeli 
na Hollywood bulvár, projížděli 
kolem domu, kde se točila závě-
rečná scéna fi lmu Pretty woman, 
v Beverly Hills jsme zase zastavi-

li u rezidence z fi lmu Bodyguard, 
viděli jsme, kde bydlí Madonna, 
Cher, Tom Cruise, Jennifer Lopez, 
Morgan Freeman a další. Dojeli 
jsme až k domu Michaela Jackso-
na, navštívili jsme Sunset bulvár, 
nejluxusnější čtvrť v Los Angeles, 
prošli jsme kolem Kodak Theatru, 
kde se v těchto dnech předávají 
fi lmoví Oscaři,“ vyjmenovali pro-
gram Dostálovi s tím, že samozřej-
mě nemohli vynechat i kopec, kde 
je velký nápis Hollywood. 

Druhý natáčecí den zavítala rodi-
na se štábem opět na Hollywood 
bulvár, kde na Davídka čekali imi-
tátoři Michaela Jacksona. „Davida, 
který měl na sobě oblek z Talent-
manie, vtáhli mezi sebe a všichni 
společně tančili. Byla to obrovská 
show, strašně dojemné a zajímavé. 
Lidé se zastavovali, Davídka si 
točili. Ani produkce nečekala, že 
se to tak vyvine. Následoval oběd 
v restauraci, kde nás čekalo další 
překvapení. Přišel za námi kama-
rád a spolupracovník Michaela 
Jacksona David Forhman, který 
s ním dělal na přípravě posledních 
koncertů a fi lmu This Is It. „Byl 
to moc hodný člověk, který nám 
popovídal spoustu zajímavostí ze 
zákulisí Michaela Jacksona,  druhý 
den nás vzal na projížďku celého 
města i tam, kde se natáčí wester-
ny a taky k oceánu. Říkal nám, že 
pořád nemohl uvěřit tomu, že je 
Michael mrtvý, když se s ním den 
předtím ještě viděl. Bulvár ho pod-
le něj dohnal tak daleko, že začal 
věřit, že ho lidé nemají rádi,“ roz-
povídal se i malý Davídek.

 Pokračování na str. 6Davídek Dostál s rodiči na chodníku slávy.  Foto archiv TV MarkízaDavídek Dostál s rodiči na chodníku slávy.  Foto archiv TV Markíza

Davídek s kamarádem Michaela Jacksona.  Foto archiv TV MarkízaDavídek s kamarádem Michaela Jacksona.  Foto archiv TV Markíza

 Foto archiv Veroniky Hladíkové Foto archiv Veroniky Hladíkové
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Prioritou vedení Boskovic je i do budoucna udržet rozvoj města

Radní chtějí halu i knihovnu
CO SE DĚJE V REGIONU

Úřad prochází změnami, vedení není uvolněné

V Těchově opraví chodníky
Blansko, Těchov - V Těchově, jedné z místních částí Blanska, se dočkají 

v brzké době opravy chodníků. Jedná se o dva úseky. První část by měla 
řešit bezpečný průchod chodců včetně pojezdu s kočárky v úzkém prostoru 
silnice u odbočky k místní požární nádrži, druhá by na ni měla navazovat 
a pokračovat v úpravě až na konec zástavby ve směru na Veselici. Tento 
úsek bude jednostranný a měl by zabezpečit pochůzný a pojizdný prostor 
pro kočárky mimo vlastní vozovku. Za předpokladu, že se nevyskytnou 
problémy s majiteli dotčených pozemků, předpokládá blanenská radnice 
realizaci první části již na podzim letošního roku. (bh)

Franti šek Novotný: Městys má sloužit a pomáhat lidem

Radim Hruška

Boskovice - Vedení boskovické 
radnice vydalo programové pro-
hlášení na aktuální volební období. 
Prioritou je podle něj harmonický 
rozvoj, zvyšování prosperity města, 
kvality života obyvatel a zachování 
regionálního významu Boskovic.

„Programové prohlášení je členě-
no do oblastí, které pokrývají působ-
nost města. Každá tematická oblast 
zahrnuje cíle, kterých bychom chtěli 
v tomto volebním období dosáhnout 
nebo k jejich naplnění zásadním 

způsobem přispět. Ne všechny cíle 
se ale musí povést uskutečnit. Něk-
teré jsou závislé na fi nančních pro-
středcích a případných dotacích. To 
je mimo jiné případ plánované nové 
knihovny,“ uvedl starosta Boskovic 
Jaroslav Dohnálek.

Co se týká vztahu města a jeho 
obyvatel, slibují radní zlepšení 
komunikace. K tomu mohou přispět 
jednak poskytované informace, ale 
také rozšíření setkávání se zástupců 
města s veřejností, využívání anket 
při přípravě rozvojových projektů 
a při formulaci dlouhodobých zámě-

rů. V rozpočtu bude snahou o hospo-
dárnost a průhlednost. Rozpočty by 
měly být stabilizované a vyrovnané. 
Při rozhodování o velkých inves-
tičních záměrech se bude všechno 
konzultovat s odbornou veřejností. 
I nadále pak bude pokračovat priva-
tizace bytů či příprava nových loka-
lit pro výstavbu rodinných domů.

Sportovní oblast se dotýká napří-
klad chybějící velké víceúčelové 
haly. „Budeme usilovat o to, aby ve 
městě byla široké sportovní veřej-
nosti k dispozici víceúčelová spor-
tovní hala, budeme rekonstruovat 

kotelnu na zimním stadionu, zabez-
pečíme dohřívání bazénové vody 
v koupališti nebo podpoříme vybu-
dování skate hřiště a dráhy pro in–
line bruslení,“ popsal starosta.

Mezi další priority města patří 
mimo jiné zachování nemocnice 
v majetku města, postupná rekon-
strukce jejích lůžkových oddělení 
a modernizace vybavení. Zdravot-
nické zařízení by se také mělo dočkat 
zateplení fasády lůžkové části včetně 
výměny oken. Kompletní prohlášení 
najdete na našich webových strán-
kách www.zrcadlo.net. 

Školáci získají
lepší techniku
Boskovice - Boskovická základ-

ní škola získala 5,2 milionu korun 
z projektu EU Peníze školám. Pro 
letošní rok má k dispozici více než 
tři miliony. 

Tyto prostředky poslouží mimo 
jiné na zlepšení vybavení školy 
výpočetní technikou. Předpokládá 
se, že bude možné pořídit do větši-
ny učeben moderní techniku, před-
běžně se počítá s nákupem pětatři-
ceti interaktivních tabulí. 

„Aby všechno bezchybně fungo-
valo, je nejprve potřeba takzvaně 
zasíťovat všechny tři budovy ško-
ly. Tento krok není hrazen dotací, 
peníze tak půjdou z fondu repro-
dukce ZŠ Boskovice,“ uvedl mluv-
čí boskovické radnice Jaroslav Par-
ma.  (hrr)

Výstava v muzeu 
zve do světa 

fantazie
Boskovice - Ponorka Victoria 

výtvarníka Rudi Lorenze. Tak se 
jmenuje výstava, kterou mohou 
zájemci navštívit v prostorách bos-
kovického muzea. Výtvarné objekty 
Rudi Lorenze otevírají návštěvní-
kům bohatý svět fantazie. Výstava 
zaujímá originalitou a nápaditostí 
provedení vystavených děl. 

Výtvarný dialog autor dokáže vést 
s dětmi, dospělými, ale také s nevi-
domými a smyslově postiženými. 
Jak uvádí, jeho objekty jsou vytvá-
řeny pro návštěvníky od nuly do 
sta let. Tajemný svět obrazů, zvu-
ků a doteků, který na svých plav-
bách otevírá Ponorka Victoria, je 
zaplaven mořem fantazie. Výstava 
v Muzeu Boskovicka potrvá do 31. 
března.  (hrr)

Nedvědi rozezpívali Dělnický dům v BlanskuNedvědi rozezpívali Dělnický dům v Blansku

Koncert. Před zcela zaplněným sálem Dělnického domu v Blansku zahráli a zazpívali písničky, které nestár-
nou, Jan a Franti šek Nedvědovi. Diváci si s nimi zpívali Podvod, Miluju, Stánky, Valčíček a mnoho dalších 
oblíbených písní. Z koncertu odcházeli všichni s pocitem příjemně stráveného večera.  Foto Lubomír Rek

Marta Antonínová

Křtiny - Do křesla starosty městy-
se Křtiny usedl po loňských volbách 
nový muž. František Novotný je po 
delší době uvolněným starostou 
a nás zajímalo, s jakými představa-
mi se nové funkce ujal.

Co vás vedlo k tomu, že jste kan-
didoval v komunálních volbách? 

Před volbami se sešla skupi-
na lidí, kterým nebylo lhostejné, 
co se ve Křtinách děje a bude dít. 
Tak vznikla kandidátka pod hla-
vičkou Sdružení nestraníků a na 
ní i moje jméno. Nekandidoval 
jsem ale poprvé. Jedno z minulých 
období jsem pracoval jako předse-
da fi nančního výboru. Volby jsme 

vyhráli, získali jsme pět mandátů 
z devíti. Bylo z toho jasné, že lidé 
touží po změně a potřebují uvol-
něného starostu, což tu několik 
volebních období nebylo. Upřím-
ně řečeno, co jsem starostou, jsem 
o tom ještě více přesvědčen.

Jaké by měly být hlavní změny, 
které křti nské občany čekají?

Chceme dosáhnout toho, aby 
obecní úřad skutečně sloužil lidem. 
Samozřejmě budou i nadále platit 
úřední hodiny, ale kdo bude nalé-
havě potřebovat vyřídit důležité 
věci mimo ně, budeme mu k dis-
pozici. Chceme, aby úřad byl pro 
lidi otevřen, aby sloužil a pomáhal. 
První ohlasy jsou pozitivní, a to 
nás těší.

A na co se chystáte v nejbližší 
době?

Samozřejmě musíme dotáhnout 
akce, které zahájilo předchozí 
vedení městyse. To je především 
oprava bývalé obecní školy, což 
je investice za více než tři a půl 
milionu korun. Cílem je zlepšení 
prostředí kulturně-společenského 
centra. Základem je divadelní sál, 
klubovna skautů, scházejí se tam 
maminky s dětmi a další. Právě 
teď fi nišuje výměna oken, v úno-
ru začneme kolem stavět lešení 
s cílem zateplit fasádu a z čelní 
strany ji opravit tak, aby byl zacho-
ván její původní ráz. 

Dalším úkolem je oprava zakle-
nutí Křtinského potoka přímo na 
náměstí, které je nyní v havarijním 

stavu. Na tuto akci jsme dostali 
krajskou dotaci ve výši tři sta tisíc 
korun. Projekt by měl být uzavřen 
do konce února včetně stavebního 
povolení. Když připočtu dokončení 
chodníku v Brněnské ulici, tak tím 
jsou vlastně naše fi nanční prostřed-
ky na letošní rok vyčerpány, pokud 
se nenajdou jiné zdroje.

To jste vyjmenoval investi ční 
akce. A co ty další?

Na minulém zasedání zastupitel-
stva byl vysloven souhlas s obno-
vením místního zpravodaje, který 
přestal vycházet snad před dvaceti 
lety. Na únor připravujeme nulté 
číslo. Stejně tak chystáme po delší 
odmlce i vítání občánků. 

 Pokračování na str. 15Franti šek Novotný.  Foto Marta AntonínováFranti šek Novotný.  Foto Marta Antonínová

Knínice - Nové vedení Knínic 
přišlo s razantní proměnou úřadu 
městyse. Starosta ani místostaros-
ta už nejsou uvolnění, není zřízena 
rada a zastupitelstvo má menší počet 
členů. Naopak se rozšířil počet admi-
nistrativních pracovníků. 

„Přešli jsme na model, kdy máme 
neuvolněného starostu i místostaros-
tu. Naopak personálně posilujeme 
úřad městyse. To znamená, že nově 
máme dvě administrativní pracov-
nice místo jedné. Pro obyvatele 
ale zachováváme maximální péči 

v úředních záležitostech. Cílem je 
také vytvořit zastupitelnost co se 
týče matriky nebo vyřizování růz-
ných administrativních záležitostí. 
Jako starosta tak mám prostor, abych 
řešil koncepční věci a nezabýval se 
jen dílčími záležitostmi běžné ope-
rativy,“ vysvětlil první muž Knínic 
Zdeněk Kříž.

Podle něj zůstaly zachované také 
úřední dny, ve kterých je vedení pří-
tomné na úřadě. V současné době se 
v Knínicích snaží dát novému mode-
lu jasnou formu a směr. Snahou je 

dát úřadu jeho vážnost, občanům 
poskytnout maximální službu v rám-
ci možností a kompetencí místního 
úřadu, ovšem za předpokladu jasně 
defi novaných požadavků či námě-
tů, prostě přiblížit tomu, jak úřady 
fungují ve městech. S novým systé-
mem souvisí také zavedení komisí 
a expertních pracovních skupin. 

„Jako starosta jsem zřídil pět 
poradních orgánů - komisí, které 
jsou již obsazeny a začaly fungovat. 
Chci, aby přinášely různé náměty, 
ať už z oblasti životního prostře-

dí, občanských záležitostí, kultury, 
školství a dalších. K významnějším 
akcím, jako je například nový územ-
ní plán nebo výstavba sportovního 
areálu, jsou navíc zřízeny pracov-
ní skupiny, kam se může přihlásit 
kdokoliv z obyvatel. V nich je pak 
konkrétní akce detailně probírána, 
lidé se mohou vyjádřit a mají přístup 
k potřebným informacím. Došlo sice 
k poměrně razantním změnám, ale 
máme maximální snahu umožnit 
občanům zapojení se do dění,“ dopl-
nil starosta.  (hrr)

Blansko - Poté, co byla posled-
ní etapou dokončena regenerace 
blanenského sídliště Písečná, by 
měl přijít na řadu Sever. Základní 
studie je zpracována, občané měli 
možnost se k projektu vyjádřit. Ne 
všechny ohlasy jsou ale kladné. 
Potvrdila to i beseda v místním 
kině. 

Lidem se nelíbí především čás-
tečná změna dopravního režimu. 
Některé chodníky by se měly 
změnit na pojízdné komunikace. 
Občané se obávají o bezpečnost 
dětí při smíšeném provozu chodců 
a vozidel. „Není vhodné, aby komu-
nikace byla přímá. Bude to někte-
ré řidiče svádět k tomu, aby jeli 

rychleji než je na tomto typu cesty 
zdrávo,“ uvedl jeden z nich. Svoje 
jméno si nepřál zveřejnit. Jak dodal, 
navržené řešení tohoto provozu by 
se mělo ještě změnit. Jiní obyvate-
lé sídliště se zase obávají toho, že 
silnice povedou v některých přípa-
dech příliš blízko pod okny. 

 Pokračování na str. 5

Lidé mají připomínky k projektu

Výtržníci demolovali auta
Boskovice - Auta zaparkovaná v Boskovicích se zalíbila tříčlenné sku-

pince výtržníků. Ti se v noci pohybovali v ulicích Legionářská a Ant. 
Navrátila. Na místo proto vyrazila hlídka městské policie. Už při projíždění 
první z oznámených ulic uviděli strážníci auta navštívená vandaly. Svědec-
tví o tom podala uražená zpětná zrcátka, prokopnuté dveře, utrhané stěra-
če, promáčknutá střecha apod. Strážníci nakonec tři muže našli zrovna ve 
chvíli, kdy vysypávali popelnice na domovní odpad. Vandalové se sice dali 
na útěk, ale strážníci dva z nich zadrželi. Bylo jim necelých sedmnáct let. 
I přes svůj nízký věk dokázali poničit celkem šestnáct aut. Škoda se tak 
pohybuje v řádu desítek tisíc korun.  (hrr)

Sčítání lidí, domů a bytů...
Pokračování ze str. 1
„Poprvé v historii je také zjišťováno takzvané faktické bydliště. Tedy 

místo, kde lidé skutečně žijí. Na adrese trvalého bydliště se totiž zdržuje 
stále méně lidí a adresy často neodpovídají skutečnosti. Faktické byd-
liště je důležité také pro starosty měst a obcí, kteří tak poprvé ofi ciál-
ně zjisti, kolik v jejich obci žije lidí,“ doplnil Kubala. Více naleznete na 
webových stránkách Zrcadla www.zrcadlo.net nebo na speciálním portálu 
www.scitani.cz.

Skládka v Letovicích se 
proměnila na louku

Letovice - Letovickým se podařilo dokončit projekt rekultivace skládky 
v lokalitě Červený vrch. Za zhruba 9,3 milionu korun se tamní úložiště 
odpadu postupně přeměnilo na louku. 

„Rekultivace skládky byla z větší části hrazena z prostředků Evropské 
unie v rámci Operačního programu Životní prostředí - Fondu soudržnos-
ti. Technické řešení rekultivace spočívalo v dotvoření tělesa skládky tak, 
aby materiál vyrovnal její povrch a vytvořil dobrý podklad pro rekultivační 
vrstvy. Následně byl povrch skládky izolován fólií. Pro zabezpečení stabi-
lity svahu byla pod patou skládky postavena hráz z kamenů. Pro odplynění 
skládky byl v místě nejvyšších zjištěných koncentrací skládkového plynu 
vybudován vystrojený vertikální vrt. Nakonec byl povrch skládky překryt 
tzv. rekultivační vrstvou zeminy a ornice, která byla osázena trávou a dře-
vinami,“ uvedl starosta Letovic Vladimír Stejskal. 

Podle něj byl kolem bývalé skládky vybudován obvodový příkop k odve-
dení povrchových vod. Cílem projektu bylo eliminovat dlouhodobé zdroje 
rizik pro všechny složky životního prostředí a lidské zdraví, které vyplývají 
z existence staré ekologické zátěže. I když náklady přesáhly devět milionů 
korun, město hradilo jen deset procent, pěti procenty přispěl Státní fond 
životního prostředí ČR a pětaosmdesáti procenty Evropská unie.  (hrr)

Děti budou mít u výslechu...
Pokračování ze str. 2
„Jen v průběhu posledních dvou let kriminalisté šetřili nejméně šest 

případů z oblasti mravnostní kriminality páchané na dětech a mladist-
vých, při nichž by bylo velmi vhodné využít právě prostory, které v té 
době ještě neměli k dispozici. Jednalo se například o pohlavní zneužívání, 
kdy obviněný třiačtyřicetiletý muž nejprve vylil na svoji desetiletou dceru 
polévku. Když se šla převlékat, začal ji osahávat. V jiném případě zase 
dvaasedmdesátiletý důchodce nutil v zahradní chatce dvě nezletilé dívky 
k prohlížení pornografi ckého časopisu, před dívkami se svlékal a nutil je, 
aby mu třely pohlavní úd. Výslechu ve speciální místnosti bychom pak 
využili i v případě, kdy došlo v září loňského roku ke znásilnění dvou dí-
vek čtyřmi cizinci,“ doplnila případy z praxe blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.

Zlepší bydlení pro seniory
Boskovice - Boskovičtí chtějí zlepšit bydlení seniorům. Připravili pro-

to projekt na zateplení domu s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici. 
V současné době je vyhlášené výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací. Ze Státního fondu životního prostředí je na stavbu přiznána dotace 
ve výši téměř dva a půl milionu korun. Zbývajícího asi 1,2 milionu korun 
doplatí Městská správa sociálních služeb Boskovice. Samotná stavba bude 
probíhat od dubna do října letošního roku.  (hrr)
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Bohumil Hlaváček

Ráječko - 
O málokteré obci 
se v závěru uply-
nulého roku psalo 
tolik jako o Ráječ-
ku. A to v souvis-
losti se stavbou 
mimořádně rozlehlé fotovoltaické 
elektrárny na jejím katastru bez 
stavebního povolení, která měla 
přinést nemalé peníze do obecního 
rozpočtu. První otázka pro starostu 
Víta Rajtšlégra tedy nemohla smě-
řovat jinam.

Jaký je současný stav této kau-
zy?

Tak přiznám se, že jinou úvodní 
otázku jsem ani nečekal (smích). 
Musím v prvé řadě uvést na pravou 

míru informaci, která se objevila 
v některých novinách, že majitelé 
již dostali povolení. Autoři článku 
neznají zákon. Kdyby si ho přečet-
li, zjistili by, že stavební úřad sice 
vydal vyhlášku o povolení části 
stavby, ta ale musí ještě zákonnou 
lhůtu viset. Pak teprve nabude práv-
ní moci a může se začít stavět. Tedy 
koncem února. A od začátku břez-
na jsou výkupní ceny elektřiny pro 
provozovatele nevýhodné.

Co to znamená pro obec?
Přínos do obecní pokladny s nej-

větší pravděpodobnosti nebude. 
Máme ho sice zakalkulovaný v roz-
počtu, ale počítáme spíše jen s rezer-
vou, kterou jsme si vytvořili pro 
případ jeho nerealizace. Nemůžeme 
tedy kalkulovat zejména s akcemi 
dlouhodobějšího charakteru, na kte-

ré jsme mysleli. Co bude s areálem, 
nevíme, to je problém jeho nových 
vlastníků. Nic o jejich záměrech 
nevím.

Jak tedy vypadá váš letošní roz-
počet? 

Máme ho již od prosince schvá-
lený, je postavený na příjmech 
minulého roku. Budeme zejména 
pokračovat v rozdělaných akcích. 
Jako nejreálnější vidím výstavbu 
cyklostezky, která spojí Ráječ-
ko s Blanskem. S dotací to vypa-
dá nadějně. Výhodou bude, že 
využijeme současnou provizorní 
komunikaci podél rychlostní silni-
ce na levé straně ve směru od nás 
na město. Vše je projekčně při-
praveno. Hodně nám to pomůže, 
intenzita provozu ze strany cyklis-
tů a chodců je velká.

Podobné propojení na Rájec 
neplánujete?

Ano, jednání již proběhla. Cyk-
lostezka by vedla po pravé straně, 
podél plotu potenciální elektrárny. 

S vlastníky jsme již jednali. Na 
straně Rájce-Jestřebí jsou drobné 
vlastnické nevyjasněnosti vzhledem 
k restitucím, ale podle pana starosty 
půjdou vyřešit.

Není žádným tajemstvím, že jste 
jako obec velmi štědří ke sportov-
cům. Změnilo se něco?

Ne. Budeme je nadále podpo-
rovat, myslím, že dost výrazně. 
A nejsou to jen fotbalisté, myslíme 
na všechny zájmové organizace. 

Odráží se to pozitivně na bohatém 
sportovním i společenském životě 
v obci, nikdo proti tomu výrazně 
neprotestuje. Teď jsme na komi-
si plánovali akce až do prázdnin 
a mohu zodpovědně říct, že co 
týden nebo čtrnáct dní se u nás bude 
něco dít. Prostě to tady žije.

Můžete prozradit, o jakou sumu 
jde?

Není to žádné tajemství. Na 
všechny zájmové spolky je to něco 
přes milion, fotbalová Olympia 
dostane z toho asi osm set tisíc. 
Oproti loňsku se suma nenavyšova-
la. Trend podpory sportu je zde již 
několik volebních období, občané 
s tím počítají, nikomu to nevadí. 
Možná našim fotbalistům někdo 
z okolí, mnohdy i z větších měst, 
závidí, ale tak to prostě je.

Rajtšlégr: S penězi z elektrárny moc nepočítáme

náš rozhovornáš rozhovor

Výstava fotografií s nevšedním obsahem

Lidé v Blansku mají připomínky k projektu

Výstava. Na zahájení výstavy prací Borise Filemona promluvit známý leto-
vický fotograf Bohumil Kocina. Foto Karel Synek

Černou Horu letos čeká úprava kopce Paseka, ale také budování chodníku do nové zástavby

Na Selkov budou lidé chodit bezpečněji

Ve Sloupu opraví 
kulturní dům

Sloup - Budova kulturního domu 
ve Sloupu byla uvedena do provozu 
v roce 1975. I proto, že na ní zub 
času zahlodal, rozhodli se místní 
zastupitelé investovat další peníze 
do jeho opravy. „Využijeme toho, že 
byl vypsán v naší místní akční sku-
pině dotační titul právě na podobné 
akce. Budeme žádat o peníze, zby-
tek dodáme z rozpočtu,“ plánuje 
starosta Josef Mikulášek. Na co se 
peníze použijí? „Generální oprava 
střechy, vyměna zbylých oken, fasá-
da, možná zakoupení nového nábyt-
ku,“ představuje si. Se zateplením se 
nepočítá. „Myslím, že to není až tak 
akutní vzhledem k tomu, že tam až 
tak intenzivní provoz není,“ vysvět-
lil. Akce by mohla stát asi tři mili-
ony korun. „Polovina by mohla být 
z dotace, možná požádáme i o kraj-
ský příspěvek,“ dodal starosta.  (bh)

Letovice - Poprvé v letošním roce 
se výstavní prostory Galerie Domi-
no v Letovicích otevřely všem, kte-
ří mají osobní vztah k fotografi ím, 
ale také široké veřejnosti. V pátek 
4. února se návštěvníci zúčastnili ver-
nisáže významného fotografa Borise 
Filemona s výstižným názvem Foto-
grafi e – malba světlem. 

Ten, kdo čekal, že uvidí klasické 
barevné či černobílé fotografi e, byl 
překvapen. Na několika desítkách 
vystavených snímcích různých for-
mátů se návštěvníkům otevřela pře-
hlídka skvělých prací autora. Nebylo 
možné lhostejně přecházet od jedné 
fotografi e ke druhé. Svým obsa-
hem, pojetím i technikou každého 
upoutaly a probouzely k zamyšlení. 
Místo obvyklé popisnosti námětů 
běžných fotografi í se oči diváků 
obdivovaly dynamice obsažené ve 
vystavených pracích. Sladění blíz-

kých barev i odstínů prostoupených 
světlem, výběr námětů od interiérů 
chrámů, budov ke skvěle vypozo-
rovaným přírodním jevům až po 
plynulé přechody od konkrétních 
objektů k úžasnému zvládnutí pro-
storu, to vše diváka uchvacuje. 

Návštěvníky vernisáže již tradičně 
přivítala Marie Synková, o kulturní 
program se postarala známá hudeb-
ní skupina Trio Cantorum. Blízký 
přítel Borise Filemona, umělecký 
fotograf Bohumil Kocina z Letovic, 
ve svém úvodním slovu velmi zasvě-
ceně promluvil o obsahu a pojetí celé 
výstavy a svým projevem bezvadně 
a srozumitelně vysvětlil, jak vnímat 
vystavené fotografi cké práce. Výsta-
vou svých fotografi í Boris Filemon 
přispěl zlatým kamínkem do mozai-
ky řady výstav, které se již v Galerii 
Domino uskutečnily. 

 Jaroslav Chloupek

Kulturní středisko města Blanska 
má nové webové stránky

Blansko - Přehled připravovaných kulturních akcí, aktuální program 
kina, reportáže z divadel, koncertů a plesů a bohatou fotogalerii najdou 
všichni zájemci od 4. února na novém webu Kulturního střediska města 
Blanska.

„Nová webová prezentace běží na internetové adrese www.ksmb.cz. 
Jejím hlavním úkolem je rychlé a přehledné podání důležitých informací 
o kulturních akcích v Blansku, které jsou zaštiťovány Kulturním středis-
kem města Blanska. V současné době je spuštěna první fáze této prezen-
tace, která návštěvníkům nabízí přehled kulturních akcí KSMB, program 
kina a termíny plesů, základní informace o KSMB, Zpravodaji města 
Blanska a také výběr z realizovaných akcí,“ řekl Lubomír Rek z KSMB 
Blansko. 

V druhé fázi podle jeho slov přibude otevřené diskuzní fórum o kultuře 
v Blansku, on-line rezervační systém na vstupenky do kina, pravidelná 
soutěž a integrace informací do sociální sítě Facebook. „Mimo sdělování 
informací bude tedy cílem tohoto projektu získání zpětné vazby na kultu-
ru v Blansku od veřejnosti,“ doplnil Rek. 

Tento webový portál navrhla a vytvořila společnost Český server.cz tak, 
aby byl systém plně ovladatelný pracovníky kulturního střediska a mohli 
tam zcela samostatně kdykoliv publikovat všechny potřebné informace 
v libovolném rozsahu.  (pš)

Pokračování ze str. 4
Lidé z domů ve Dvorské ulici 

dokonce předali na městský úřad 
protestní petici, v níž požadují tako-
vé změny v projektu, které neumož-
ní udělat z chodníku kolem těchto 
budov průjezdnou silnici, ačkoliv 
by to bylo v režimu obytné zóny. 

Také rozšíření počtu parkovacích 
míst a umístění některých laviček 
nepovažují za šťastné. Podle vedou-
cího investičního odboru Marka 
Štefana se ale stále jedná jen o prv-
ní ideový návrh, který bude ještě 
dopracován. „Silnice nebude tak 
široká, že by sahala až ke vchodu do 

domu. Široká má být jen tři metry. 
Obousměrný provoz a zpomalení 
vozidel mezi domy bude zajiště-
no například výhybnami. Na trase 
bude tolik překážek, že tudy nebude 
pohodlné projíždět,“ uvedl.

V první etapě regenerace sídliště 
Sever by se měla začít upravovat 

jeho dolní část, tedy lokalita nad 
budovou bowlingu, kde je projekt 
již připraven delší dobu a občané 
k němu vážnější připomínky nemě-
li. Mělo by tam dojít ke zkapacit-
nění parkovacích míst, vzniknout 
by v tomto místě mělo mimo jiné 
i hřiště pro nejmenší. (bh)

Blansko - Projekt pro územní 
řízení na výstavbu nové provoz-
ní budovy u Punkevních jeskyní 
je připraven. Dlouhodobé plány 
pomalu ale jistě nabývají konkrét-
ní podoby.

„Už v roce 2004 byla vyhláše-
na architektonická soutěž, s jejími 
výsledky se zájemci mohli seznámit 
na brněnské výstavě před několika 
lety. Jako nejvhodnější byl vybrán 

návrh architektonické kanceláře 
Burian-Křivinka,“ uvedl vedoucí 
Správy jeskyní Moravského krasu 
Jiří Hebelka. Návrh věnuje pozor-
nost většímu komfortu návštěvníků 
například v přístavišti, které bude 
z části kryté, což v případě deště 
ocení zejména turisté využívají-
cí zkrácenou vodní plavbu. Další 
předností plánované budovy bude 
větší vstupní hala, moderní sociální 

zařízení nejen pro návštěvníky, ale 
i pro pracovníky jeskyní.

„Nejdůležitější je sehnat potřebné 
peníze. Odhadované náklady před-
stavují asi padesát milionů korun,“ 
doplnil Jiří Hebelka s tím, že do 
této částky je zahrnuto i zabezpe-
čení skalních stěn nad objektem 
a vyřešení problému nakládání s 
odpady, což lokalita bezpodmíneč-
ně vyžaduje.

Nová provozní budova jeskyní 
bude stát prakticky na místě té stá-
vající. Návrh je řešen tak, aby stavba 
co nejlépe zapadla do tohoto speci-
fi ckého prostředí a splňovala vyso-
ké nároky návštěvníků i ochránců 
přírody. „Byli jsme odhodláni začít 
se stavbou už letos, ale jednání se 
zřejmě protáhnou. Věřím, že příš-
tí rok už určitě začneme,“ dodal 
vedoucí správy jeskyní.  (ama)

U jeskyní vyroste zbrusu nová provozní budova Jabloňanští řekli 
ne kanalizaci...
Pokračování ze str. 1
„Akce přijde na 108 milionů Kč. 

Financována má být z dotace z Ope-
račního programu Životní prostředí, 
Státního fondu životního prostředí 
a z rozpočtu Jihomoravského kra-
je. Zbývající část, asi 19,8 milionu 
korun, bude rozdělena na Skalici 
a Jabloňany. Náš podíl by měl činit 
8,16 milionů. Obec by kryla náklady 
v převážné výši z úvěru, jehož nákla-
dy by v konečné podobě činily asi 
12,2 milionů Kč. Splátkový kalendář 
je předběžně stanoven do roku 2032 
s tím, že v prvních letech by splátka 
úvěru a úroků činila asi 750 000 Kč 
z rozpočtu naší obce,“ vysvětlil už 
dříve Pavel Hlaváček.

Spousta občanů se zalekla nejen 
velkých výdajů z obecních pokladny, 
ale také toho, že zbudování jednotli-
vých domovních přípojek by proběh-
lo na náklady majitelů nemovitostí. 

Kamélie čeká
letos cesta do 

Německa
Rájec-Jestřebí - Týden po rájec-

ké výstavě kamélií poputují krásné 
květy do Německa. „Dlouhodobě 
spolupracujeme s našimi přáteli 
v Zuschendorfu. Požádali nás, jestli 
bychom tam letos nepřipravili pre-
zentaci moravských kamélii a objek-
tů, kde se nachází,“ řekl zámecký 
zahradník Evžen Kopecký s tím, 
že od 1. března do 10. dubna se 
v tamním zámku a parku koná velká 
výstava kamélií, jejíž součástí bude 
od 19. do 23. března i 1. česko-sas-
ká výstava kamélií „Kamélie mají 
u našich západních sousedů velkou 
tradici a větší ohlas než u nás, takže 
jsme tuto možnost prezentace uvíta-
li,“ doplnil Kopecký. Kromě Rájce-
Jestřebí dojde v Německu i na před-
stavení Lysic, Buchlovic, Kroměříže 
a botanické zahrady v Liberci.  (pš)

Pavel Šmerda

Černá Hora - Hlavně na akce 
rozpracované v minulém volebním 
období se chce letos zaměřit vedení 
Černé Hory. Potvrdil to nový staros-
ta městyse Ondřej Měšťan. 

„Žádné nové větší akce na nej-
bližší období neplánujeme. Chceme 
v první řadě dokončit ty, které jsou už 
rozjeté,“ řekl starosta. Jedná se např. 
o úpravy kopce Paseka, na které zís-
kali Černohorští dotaci. „Během 
měsíce připravíme výběrové řízení 
na fi rmu, která práce provede. Bude 
se jednat o úpravy zeleně, odstranění 
starých a suchých stromů, ošetře-
ní některých stávajících a výsadbu 
nových. Akce potrvá do konce roku 
2012,“ prozradil starosta. Peníze zís-
kal městys také na úpravu samotné 
kaple sv. Rodiny, která na kopci stojí. 
„Práce začnou ještě letos, ale musí-
me chvíli počkat, protože v těchto 
místech se buduje i nový vodojem 
pro Černou Horou, takže se do nich 
pustíme, až tahle akce skončí, aby se 
tam nekřížily dvě fi rmy. Počítáme 

s tím, že po položení nové krytiny, 
osazení oken, výměně vstupních dve-
ří a úpravách interiéru se kaple i celá 
Paseka stane ještě vyhledávanějším 
odpočinkovým místem. Počítáme 
i s přivedením elektriky, aby se tam 
mohly konat např. svatební obřady, 
o které už dnes projevují někteří lidé 
zájem,“ uvedl Ondřej Měšťan. 

Z dalších plánů pak vyzvedl pře-
devším zateplení budovy mateřské 
školy a zdravotního střediska. „Na 
obě akce jsme požádali o dotaci do 
programu Zelená úsporám, čekáme 
na rozhodnutí. Už mělo být v led-
nu, ale vypadá to, že přijde nejdříve 
v březnu nebo v dubnu. Docela mě to 
mrzí, protože školku je nejlepší udě-
lat o prázdninách. Pokud nakonec 
přece jen získáme dotaci, budeme 
mít málo času na realizaci,“ svěřil se 
nový černohorský starosta s tím, že 
u obou objektů se jedná o výměnu 
oken a dveří a zateplení fasády. „Bez 
dotace se do akce pouštět nemůžeme. 
Máme v rozpočtu vyčleněny pení-
ze na spoluúčast, ale dvě akce sami 
nezaplatíme. Pokud neuspějeme, je 

to o stanovení priorit. Do zateplení 
jedné z budov bychom se pustili, ale 
zatím jsme si neřekli, které bychom 
dali přednost,“ řekl Měšťan.

Hlavně pro lidi bydlící v nové 
zástavbě na Selkově je důležité 
budování chodníku od křižovatky na 
Žernovník směrem na Býkovice. „Na 
akci máme vyčleněno asi 1,5 milio-
nu korun. Bylo to v minulosti hodně 
diskutované téma, jsem rád, že se 
nám konečně podaří s tím něco udě-
lat. Bydlí tam spousta rodin s dětmi, 
chodí tudy maminky s kočárky a je 
pravda, že cesta po silnici není úplně 
nejbezpečnější. Letos uděláme první 
část po most, druhá etapa přijde na 
řadu příští rok,“ slíbil starosta. 

Podle jeho slov chtějí letos také 
konečně zprovoznit nové fotbalové 
hřiště, kde se už několik let čeká na 
přeložení drátů vysokého napětí do 
země, naplno začne fungovat také 
koupaliště, kde se dokončí obslužná 
budova a vedení městyse se rozhod-
ne, jestli se o jeho provoz postará 
z vlastních zdrojů, nebo najde nájem-
ce.  Pokračování na str. 15

Přesun. V loňském roce otevřeli v Černé Hoře novou knihovnu, letos by chtěli zprovoznit nové fotbalové hřiště. 
 Foto Pavel Šmerda
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ČKD Blansko Holding, a.s., silná, tradiční, strojírenská 
společnost s dlouholetou tradicí strojírenské výroby, 

nabízí uplatnění v různých profesích.

Nabízíme:  velmi dobré platové podmínky, firemní výhody, zázemí 
 tradiční silné společnosti, perspektivu, práci v zakázkové výrobě, 
 profesní a odborný růst.

Aktuálně hledáme:

 Projektové manažery se znalostí AJ 
 Konstruktéry hydroenergetiky
 Projektanty hydroenergetiky
 Technology hydroenergetiky
 Montéry hydroenergetiky
 Obráběče pro soustruh S80i a frézovací centrum
MMC 1500 Power od spol. KOVOSVIT MAS
 Natěrače
 Kováře
 Elektrikáře - silnoproud 

Pro podrobnější informace o uvedených pozicích 
a dalších možnostech pracovního uplatnění kontaktujte: 

ČKD Blansko Holding, a.s.
Gellhornova 1, Blansko
Tel.: 516 402 721 nebo 724 790 141
 724 790 146
e-mail: kariera@ckdblansko.cz

přijme 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 
pro německy mluvící země. 

Podmínkou perfektní znalost německého jazyka - slovem, 
písmem a řidičský průkaz. Znalost anglického jazyka a praxe 

v oboru výhodou. 

Kontakt: Kuchařová Jaroslava - personalistka společnosti, 
         telefon: 516 428 255, e-mail: kucharova@bef.cz

Máte zájem o inzerci za výhodných Máte zájem o inzerci za výhodných 
podmínek v příloze Trh práce?podmínek v příloze Trh práce?

Volejte 777 008 399 nebo pište na e-mail: 
sindelarova@zrcadlo.net

TRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKUTRH PRÁCE NA BLANENSKU A BOSKOVICKU

Jak vypadá aktuální míra nezměst-
nanosti , kolik uchzečů o zaměstnání 
má v evidenci Úřad práce v Blansku, 
kde je nezaměstnanost nejvyšší 
a kde naopak nejvyšší a další zajíma-
vé informace nám prozradil vedoucí 
odboru Trh práce blanenského úřa-
du práce Jiří Dvořák. 

Jak vypadala v lednu nezaměst-
nanost na Blanensku a Boskovic-

ku a jaké je srovnání s prosincem 
2010?

Poprvé od vzniku úřadu práce 
klesla v měsíci lednu míra neza-
městnanosti , a to o 0,2%. Za tí mto 
poklesem stojí především novela 
zákona o zaměstnanosti , která ve-
šla v platnost od 1. 1. 2011. Měsíc 
prosinec 2010 se v počtu nově za-
evidovaných uchazečů zařadil na 
druhé místo v dlouhodobém sledo-

vání. Míra nezaměstnanosti  dosáh-
la k 31. 1. 2011 10,1%.

Kolik uchazečů o práci momen-
tálně eviduje Úřad práce Blansko?

K 31. 1. 2011 bylo v evidenci úřa-
du práce 5 415 dosažitelných ucha-
zečů o zaměstnání.

O kolik se jejich počet snížil, pří-
padně zvýšil oproti  prosinci loňské-
ho roku?

Oproti  prosinci 2010 došlo k po-
klesu o 49 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání.

Jak vypadá nezaměstnanost pod-
le regionů? Kde je nejvyšší a kde na-
opak nejnižší?

Z mikroregionálního hlediska je 
dlouhodobě nejvyšší míra neza-
městnanosti  na Velkoopatovicku 
a ve Svitávce, naopak nejnižší míra 
nezaměstnanosti  je v mikroregio-
nech Blansko a Lipůvka.

Kolik volných míst nyní nabízíte, 
příp. kolik uchazečů připadá na jed-
no volné pracovní místo?

Volných míst bylo k 31. 1. 2011 
162, což představovalo asi 35 evido-
vaných uchazečů na jedno místo.

O jaké pracovní pozice je mezi za-
městnavateli nyní největší zájem?

Na tuto otázku se nedá jedno-
značně odpovědět. Nabízena je celá 
škála volných míst podle profesí, 
problém je v tom, že počty nabíze-
ných míst jsou u každé profese v jed-
notkách. 

Budete pro nezaměstnané letos 
rozjíždět nějaké nové nabídky co se 
týká rekvalifi kace apod.?

Rekvalifi kační kurzy probíhají ply-
nule po celý rok. Snažíme se zamě-
řovat zejména na profesní rekva-
lifi kace s ohledem na poptávku ze 
strany zaměstnavatelů.

  Pavel Šmerda

Nezaměstnanost se 
v lednu snížila

Maturitní ples budoucích Maturitní ples budoucích 
učitelek a učitelů z SPgŠučitelek a učitelů z SPgŠ

Akce. Maturitní ples je velkolepou událostí  v životě každého budoucího 
absolventa. Letos jím byly poctěny také třídy 4.A a 4.C Střední pedago-
gické školy v Boskovicích. Pod zášti tou vedení školy a Občanského sdru-
žení rodičů a přátel školy se 11. února zaplnila boskovická sokolovna 
všemi, kteří chtěli této slavnosti  přihlížet. Moderátory večera byli stu-
denti  3.C - Pavla Sáňková a Jan Vinkler. K tanci i poslechu hrála kapela 
Arcus. Ples byl zahájen předtančením manželů Pernicových a lidovými 
tanci folklórního souboru Velen. Samotný program maturantů probě-
hl důstojně. Obě třídy se uvedly vlastním tancem a následné šerpování 
studentů a jejich třídních učitelů již bylo v režii každé z nich. Mimo pře-
krásné fi alové a modré šerpy si absolventi  odnesli nejen růže, ale i pěkné 
vzpomínky. Následoval volný program. Spokojenost zúčastněných byla 
znát nejen z tanečního parketu, ale i z přilehlých prostor, kde se setkali 
bývalí studenti  naší školy. Kdo měl štěstí , tak si navíc odnášel pěkné dár-
ky z bohaté tomboly. Půlnoční překvapení si připravila třída 4.A, jež si 
své šerpy na znamení úspěchu symbolicky pošlapala. 
 Kateřina Korčáková, 4.C

Řidič havaroval 
na náledí

Lipůvka, Lažany - K havárii 
osobního auta vyjížděli ve středu 
16. února krátce před pátou hodi-
nou ranní blanenští policisté mezi 
Lipůvku a Lažany. Šestačtyřiceti-
letý řidič tam jel příliš rychle a na 
namrzlé vozovce dostal na rovném 
úseku smyk. Vyjel se silnice, kde 
narazil do stromu. Řidič byl při ne-
hodě lehce zraněn.  (hrr)

Zmizelo dřevo
Horní Štěpánov - Kulatinu na 

řezivo ukradl zloděj v lese u Hor-
ního Štěpánova. Z místa si odvezl  
čtyřicet metrů krychlových naram-
povaného dřeva. Způsobil tak ško-
du ve výši zhruba dvaadevadesát 
tisíc korun.  (hrr)

U Vaňků rostou voňavé mandarinky
Zajímavost. Čerstvými mandarinkami doslova „ze své zahrádky“ si mohou i teď 
v zimě obohati t svůj stůl Vaňkovi z Lysic. „Stromek je starý asi 21  roků, od sedmého 
roku začal plodit. Přes léto je venku na zahradě, na zimu musí být v bytě, plody 
dozrávají těsně po Vánocích. Má jich hodně. Snažím se udržovat co možná nej-
chladnější teplotu, aby tolik nekvetl a neměl tolik plodů, protože by je „neudržel“. 
Už jsem ale stejně musel asi 50 – 70 mandarinek otrhat,“ říká jeho majitel Zdeněk 
Vaněk s tí m, že ročně se na stromků urodí odhadem více než deset kilogramů plodů. 
A jak se o takový stromek starat? „Občas přes léto přihnojit hnojivem pro citrusy. 
Je hodně citlivý na jaře na mrazíky. Nyní snáší teplotu kolem pěti  až sedmi stupňů,“ 
dodal Zdeněk Vaněk. (pš)  Foto Pavel Šmerda

Pokračování ze str. 3
A pak přišel závěr. „Došli jsme 

k hvězdě Michaela Jacksona na 
chodníku slávy. Říká se o ní, že 
vyzařuje energii, kterou měl Mi-
chael. Po dohodě se štábem jsem 
pronesla něco ve smyslu, že David 
by si za to, co si v životě všechno 
prožil, zasloužil, aby také měl svo-

ji vlastní hvězdu. A pak to přišlo. 
Vedle hvězdy Michaela Jacksona 
byla červená látka, kterou David 
odsunul, a tam byla stejná hvězda 
se slovenským nápisem Davidko 
(česky Davídek – pozn. pš). 

Bylo to neuvěřitelně dojemné. 
Zvlášť poté, když si člověk všech-
no promítl zpátky. Od jeho naro-

zení, pobytu v inkubátoru, doby, 
kdy nechodil, chodil, operaci a pak 
zase nechodil, do toho „přející“ 
lidi z Kunštátu, diskutující na fóru 
a píšící do bulváru, pak samotný 
lživý bulvár a na druhé straně ob-
rovská podpora desítek až stovek 
lidí, kteří nám denně píší...,“ doda-
la maminka Radka.

Davídek Dostál položil kytku...

Radim Hruška

Kunštát - Až do prosince loň-
ského roku patřil kunštátský zámek 
dělníkům, kteří pracovali na re-
konstrukci památky. Nyní už jsou 
v plném proudu přípravy na novou 
návštěvnickou sezonu. Ta začne 
pro předem objednané skupiny už 
v dubnu, pro běžné návštěvníky 
pak v neděli prvního května.

„Akce z Programu záchrany ar-
chitektonického dědictví pro rok 
2010 byly ukončeny v prosinci. 
Jednalo se o rekonstrukci litino-
vého zahradního schodiště, restau-
rování vstupních portálů a opravu 
stropů ve třetím nadzemním pod-
laží. V kontextu s opravou stropů 
chceme také rozšířit prohlídkovou 
trasu. Je to ale všechno o penězích. 
Nejsou ještě dokončeny restaurá-
torské průzkumy a prostory potře-
bují také stavební úpravy. Předsta-
vu o tom, jak by měly nové pokoje 
vypadat, máme docela přesnou, 
všechno bude záležet na penězích,“ 
uvedl kastelán kunštátského zámku 
Radim Štěpán.

V severním křídle by tak po-
stupem času měly být instalovány 

hostinské pokoje, které tam v mi-
nulosti opravdu byly. Prioritní akce 
je ale zpřístupnění černé kuchyně 
včetně zázemí v přízemí jižního 
křídla zámku. „Víme, jak vypada-
la, co se týká vnitřního vybavení. 
Opět ale záleží na fi nancích. Ty po-
třebujeme na stavební úpravy, které 
jsou nutné ke zpřístupnění. Co se 
týká letošní návštěvnické trasy, zů-
stane stejná jako v minulém roce. 
Budeme jen částečně obměňovat 
instalace v jednotlivých pokojích. 
Pomohl tomu také svoz a nákup 
původního mobiliáře,“ připomněl 
Štěpán.

Návštěvníci zámku se mohou 
v letošním roce těšit také na řadu 
kulturních akcí. Nosným projek-
tem budou divadelní představení, 
která se budou konat od května do 
září každou čtvrtou sobotu v měsí-
ci. Už nyní je jasné, že je zahájí bo-
skovický soubor Naboso s novou 
hrou a ukončí kunštátský ochotnic-
ký soubor LMD.

„Při přípravě kulturních akcí 
spolupracujeme s městem Kunštát 
a Kruhem přátel umění. Co se týká 
tradičních akcí, určitě proběhnou 
čtyři adventní koncerty. Ještě před-

Státní památka v Kunštátě patřila dělníkům, v současné době už se chystá na první návštěvníky

Sezona na zámku začne první květnový den
tím se ale dvanáctého a třináctého 
června ve spolupráci se sdružením 
Řemesla v Kunštátě a městem 
uskuteční čtvrtý ročník Svátku ře-
mesel. V květnu proběhne tradiční 
akce Terra Kunstat, což je před-
stavení současné fi gurální tvorby 
kunštátských keramiků,“ doplnil 
kastelán. 

Sezona začne v dubnu pro pře-
dem objednané hromadné výpravy. 
Zahájení pro veřejnost se plánuje 
na neděli prvního května, kdy se 
uskuteční výstava v zámecké ga-
lerii dřevník. Bude se jednat o ce-
loroční expozici, která představí 
členy posledního šlechtického rodu 
vlastníci zámek a vyzdvihne jeho 
poslední majitelku. Za úkol bude 
mít také objasnit situaci ve dvacá-
tém století a okolnosti, za kterých 
probíhaly na zámku majetkoprávní 
převody. 

Po rekonstrukci. Kastelán kunštát-
ského zámku Radim Štěpán ukazu-
je opravené liti nové schodiště ve-
doucí na Květnou zahradu. Nebude 
sloužit běžným návštěvníků, ale 
jen při slavnostních příležitostech. 
 Foto Radim Hruška
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 22. února úterý 22. února 
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Co dělám pro své tělo, beseda s Ivanou 
Klimešovou. 
Blansko - Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním, poslechový večer zaměřený 
na irskou zpěvačku Moya Brannan. 
Bořitov - Obecní úřad v 18 hod.: Řecko, cestopisná přednáška manželů Habe-
šových. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 16 hod.: Egypt, přednáška Josefa 
Prose. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosmeti ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s knížkou. 
Doubravice - Obřadní síň v 18 hod.: Přednášky z oblasti  ochrany spotřebitele, 
přednáška Petra Andrášiho. 
Sulíkov - Studio řemesel Klára ve 14 hod.: Tisk a lept na texti l, workshop při-
hlášky na telefonním čísle 776 063 138. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Občanský průkaz.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro seniory: Další rok.
Boskovice v 17 hod. Zelený sršeň 3D.

Boskovice v 19.30 hod. Projekt 100: Další rok.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.

DIVADLODIVADLO
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Shirley Valenti ne, divadelní představení 
se Simonou Stašovou. 

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Duo Percudos, netradiční koncert bi-
cích nástrojů. 

středa 23. února středa 23. února 
AKCEAKCE

Adamov - Městský klub mládeže v 15 hod.: Zadáno (nejen) pro holky, Zadáno 
(nejen) pro kluky. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 
Černá Hora - Knihovna v 18 hod.: Kamenní svědkové časů minulých, beseda 
s Jiřím Vymětalíkem.
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Významné barokní stavby na Blanensku, 
přednáška Pavla Šafránka. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Výroční členská schůze.
Skalice nad Svitavou - Obecní úřad v 17 hod.: Německá průchozí dálnice z let 
1932 - 1942. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Občanský průkaz.
Boskovice v 17 hod. Zelený sršeň 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Projekt 100: Druhá strana mince.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.

čtvrtek 24. února čtvrtek 24. února 
AKCEAKCE

Blansko - Muzeum v 17 hod.: Nejkrásnější místa Itálie, cestopisná přednáška 
manželů Habešových s promítáním videofi lmu. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Čtenářský kroužek. 
Rájec-Jestřebí - Sál K-áčko v 17.30 hod.: Z historie našeho města, přednáška 
Petra Sychry. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dívka, která kopla do vosího hnízda.
Boskovice v 19.30 hod. Steven Severin - Blood of a Poet, koncert.
Doubravice v 18 hod. Dívka, která si hrála s ohněm.

KONCERTKONCERT
Adamov - Městské kulturní středisko v 17.45 hod.: Koncert cimbálové skupiny 
Pentla. 

pátek 25. únorapátek 25. února
AKCE AKCE 

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudení 
setkání s fl étničkou a písničkou, v 16 hod.: Cvičení pro těhulky a maminky po 
porodu. 
Vilémovice - Obecní dům v 18 hod.: Cestování půl na půl aneb Dobrovolníkem 
v Banda Acehu, povídání s Milošem Hotařem. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dívka, která kopla do vosího hnízda.
Boskovice v 17 hod. Gnomeo a Julie 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Fotři jsou lotři.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Vše co miluji.
Olešnice v 19 hod. Hlas smrti .
Šebetov v 19.30 hod. Paranormal Acti vity 2.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Hlava-ruce-srdce.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Nemocnice Blansko. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Ples VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ 
Boskovice. 
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: 16. Reprezentační ples ve stylu Be-
nátského karnevalu, slavnostní šerpování maturantů, taneční vystoupení, 
tombola. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Hawai party. 

sobota 26. února sobota 26. února 
AKCEAKCE

Blansko - Dům zahrádkářů v 9 hod.: Výroční členská schůze. 
Boskovice - Tělocvična ZŠ nám. 9. května v 9 hod.: Harmonizační léčebné cvi-
čení s Petrem Kolískem. 
Boskovice - Zámecký skleník v 10 hod.: Stroje v pohybu, výstava modelů 
z Lega. 
Doubravice - Základní škola v 10 hod.: Výstava minerálů Ondřeje Krále. 
Křetí n - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval.
Letovice - Kulturní dům v 15 hod.: Franti škovo čarování s Majdou, dětské před-
stavení Kouzelné školky. 
Lysice - Farní dvůr ve 13 hod.: Prodejní výstava králíků.
Sloup - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský karneval, vystoupí Teti ny z Brna. 
Svinošice - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní ples. 
Šebetov - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval. 
Šošůvka - Kulturní dům ve 14 hod.: Maškarní bál pro děti  i dospělé, soutěže, 
tombola, hudba. 

V lázních se utkají vodní záchranáři 
Kryté lázně v Blansku se stanou v sobotu 26. února dějištěm závodu Vodní zá-
chranné služby Českého červeného kříže. Již 15. ročník této náročné soutěže 
nese tradiční název Blanenská dvěstěpadesátka. Akce se koná pod zášti tou Ivo 
Poláka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.
V názvu „dvěstěpadesátka“ se skrývá počet metrů, které musí soutěžící v ba-
zénu překonat v co nejrychlejším čase a při splnění různých úkolů. Začíná se 
hodem záchrannou podkovou na cíl, a to celkem třikrát po sobě. Pak pokračují 
plavecké disciplíny. První z nich je plavání v záchranářském oblečení na vzdá-
lenost 50 metrů. Následuje svlečení promočeného overalu pod vodou a pla-
vání volným způsobem na trati  opět v délce 50 metrů. V cíli této padesátky si 
soutěžící nasadí potápěčskou výbavu (ploutve, masku, šnorchl) a zanoří se do 
hloubky čtyř metrů, odkud vyloví cihlu a s ní v rukou absolvuje plavání opět na 
padesáti metrové trati . 
V cíli této etapy odloží záchranář potápěčskou výbavu a plave se zátěží, kde roli 
zachraňovaného hraje padesáti litrový barel naplněný vodou. Na posledním 
úseku se zanoří tentokrát jen do dvou metrů a z koše pod vodou vyloví hoke-
jový puk, se kterým absolvuje známou 25 m trať, odloží puk na okraj bazénu 
a zbývajících 25 metrů doplave do cíle volným způsobem. Po absolvování této 
trati  toho mají soutěžící plné zuby, to snad ani není nutné dodávat. Závod je 
sice obtí žný - sami záchranáři říkají, že je neradno ho podceňovat - ale také 
velice oblíbený.
Letos poprvé nabízíme případným zájemcům z řad veřejnosti  možnost zkusit si 
zaplavat tento obtí žný závod. Adepti  se mohou nahlásit na email zavody@vzs-
blansko.cz nebo telefonicky na čísle 777 614 241. Pro všechny zúčastněné bude 
připravena malá odměna. Přijďte i vy do krytých lázní mezi 9. a 14. hodinou 
povzbudit vodní záchranáře a vychutnat si přátelskou atmosféru, pro kterou je 
tento závod opětovně vyhledáván.  Zbyněk Novotný

DIVADLODIVADLO
Vranová - Kulturní dům v 19 hod.: Kaviár nebo čočka, hraje Nahoď Vranová.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Já, padouch.
Blansko ve 20 hod. Dívka, která kopla do vosího hnízda.
Boskovice v 15 hod. Gnomeo a Julie 3D.
Boskovice v 18.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Christoph Willibald 
Gluck - Iphigénie en Tauride.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Vše co miluji.

PLESPLES
Benešov - Sokolovna ve 20 hod.: Ples SDH. 
Blansko-Klepačov - Dělnický dům ve 20 hod.: Hasičský ples. 
Blansko - Katolický dům ve 20 hod.: Skautský ples ve stylu 20. až 30. let aneb 
Určitě přijde i kouzelník, hraje K-band. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Farní ples. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Espuelas. 
Drnovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples ZEAS Lysice, hraje Kredit. 
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples TJ Malá Haná, hraje MIX Boskovice. 
Kořenec - Kulturní dům ve 20 hod.: Kořenecký bál s vystoupením souboru Ko-
řeňák, hraje Duo Pohoda. 
Kotvrdovice - Orlovna ve 20 hod.: Orelský ples, hraje Pohoda. 
Kuničky - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH, hraje Caryon. 
Obora - Sál obecní hospody ve 20 hod.: Ples SDH Lhota Rapoti na. 
Olomučany - Hospoda U Kellnerů ve 20 hod.: Sokolský ples, hraje skupina 
Amethyst, předtančení ZUŠ Blansko, tombola.
Ostrov u Macochy - Kulturní dům ve 20 hod.: Hasičský bál. 
Úsobrno - Obecní hospoda ve 20 hod.: Ples obecní hospody, hraje Faltýnek 
Lešany. 
Vanovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples ZŠ Vanovice. 
Vísky - Sokolovna ve 20 hod.: Vísecký ples, hraje Medium, taneční vystoupení, 
tombola. 
Voděrady - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH, hraje Akcent. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Blansko - Galerie města Blanska v 17 hod.: Vernisáž výstavy fotografi í Mileny 
Dopitové. 
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva, výstava aranžmá z kvě-
tů kamélií a řezbářských prací starých mistrů. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Restaurace U Štěpánků v 18 hod.: Taneční zábava se skupinou Tom 
Sawyer Band. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Společenský večer v rytmu disco, 
hudba J. Zemánek. 

neděle 27. února neděle 27. února 
AKCEAKCE

Černovice - Kulturní dům ve 13.30 hod.: Dětský karneval mateřské školy. 
Lysice - Farní dvůr v 8 hod.: Prodejní výstava králíků.
Stvolová - Stvolovská rychta v 15 hod.: Maškarní ples pro děti  a rodiče. 
Světlá - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský maškarní karneval.
Lomnice - Orlovna ve 14 hod.: Dětský karneval, soutěže, divadelní představení, 
tombola.

DIVADLODIVADLO
Senetářov - Kulturní dům v 16 hod.: Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra, 
hrají ochotníci z Krásenska. 

KINA KINA 
Blansko v 15 hod. Představení pro děti : Já, padouch.
Blansko v 17 a 20 hod. Dívka, která kopla do vosího hnízda.
Boskovice v 17 hod. Gnomeo a Julie 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Opravdová kuráž.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva, výstava aranžmá z kvě-
tů kamélií a řezbářských prací starých mistrů. 

pondělí 28. únorapondělí 28. února
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dětí  a mládeže ve 14.30 hod.: Odpoledne pro šikovné děti .
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Beruščina hernička. 
Drnovice - Kulturní dům v 16.30 hod.: Přednáška o stavbě Hitlerovy dálnice. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tři dny ke svobodě. 
Boskovice v 19.30 hod. Opravdová kuráž.

úterý 1. března úterý 1. března 
AKCEAKCE

Blansko - Kuželna TJ ČKD Blansko v 16 hod.: Vyhlášení nejlepších sportovců 
města Blanska za rok 2010. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tři dny ke svobodě. 
Letovice v 15 a 17 hod. Já padouch.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva, výstava aranžmá z kvě-
tů kamélií a řezbářských prací starých mistrů. 

středa 2. březnastředa 2. března
AKCEAKCE

Blansko - Senior centrum ve 14 hod.: Košíčkový karneval, bohatá tombola, vy-
stoupení harmonikářů z Černé Hory. 
Bořitov - Obecní úřad v 17 hod.: Člověk, příroda, podvědomí a jeho využití  pro 
zdravý život, přednáška Oldřicha Růžičky. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Tři dny ke svobodě. 
Letovice v 15 a 17 hod. Já padouch.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva, výstava aranžmá z kvě-
tů kamélií a řezbářských prací starých mistrů. 

čtvrtek 3. březnačtvrtek 3. března
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Tři dny ke svobodě. 
Doubravice v 18 hod. Fotři jsou lotři.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva, výstava aranžmá z kvě-
tů kamélií a řezbářských prací starých mistrů. 

pátek 4. březnapátek 4. března
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Světový den modliteb. 
Křti ny - Zimní kaple v 19 hod.: Přednáška Josefa Paly o cestě po KLDR. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Počátek.
Letovice v 19.30 hod. Druhý svět.
Šebetov v 19.30 hod. Hon na čarodějnice.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Fotři jsou lotři.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva, výstava aranžmá z kvě-
tů kamélií a řezbářských prací starých mistrů. 

sobota 5. březnasobota 5. března
AKCEAKCE

Knínice - Kulturní dům v 10 hod.: Masopustní průvod a pochovávání basy.
Ráječko - Stará škola v 11 hod.: Začátek masopustního průvodu. 
Rozseč - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský karneval.
Šebetov - Kulturní dům ve 14 hod.: Dětský maškarní karneval.
Vážany - Vážanská hospůdka v 10 hod.: Domácí zabíjačkové hody, hraje cimbá-
lová skupina Ječmínek.
Velenov - Kulturní dům ve 14 hod.: Masopustní průvod.
 Dokončení na straně 16



Lukáš Kučera udolal v Ráječku Dana OrálkaLukáš Kučera udolal v Ráječku Dana Orálka

SPORTSPORT Blanenska a Boskovicka

pozvánkapozvánka
Patnáctý ročník vyhlášení anke-
ty Nejlepší sportovec města Blan-
sko proběhne na kuželně TJ ČKD 
v úterý 1. března od 16 hodin. 
Vyhlášeno bude 10 jednotlivců, 
3 nejlepší sportovní kolektivy 
a 3 trenérské osobnosti.  (bh)

KONTAKT NA KONTAKT NA 

SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI

776 198 192776 198 192

Jana Sotáková třetí
na halové republice

Bohumil Hlaváček

Praha, Blansko - Dva blanenští 
atleti v brněnských službách se rva-
li o medaile na halovém mistrovství 
republiky v pražské Stromovce. 
Na bronz dosáhla v čase 8,82 Jana 
Sotáková na 60 m překážek žen, 
když před ní skončily jen zkušené 
reprezentantky Lucie Škrobáko-
vá a Zuzana Hejnová. „V lehce 
běženém rozběhu, kde jsem v konci 
ještě výrazně pošetřila síly, jsem si 
udělala osobní rekord 8,64. Finále 
se běželo již hodinu poté, bohužel 
se asi projevila moje přemotivo-
vanost a nedostatek sil způsobený 

týdenním výpadkem. Zabojovala 
jsem, ale a přes velké problémy 
doběhla třetí,“ uvedla. Svěřenkyně 
trenéra Vladimíra Kučery z Olympu 
Brno je spokojena. „Myslím si, že 
bronz z MČR dospělých je v sedm-
nácti letech výsledek, který stojí za 
zmínku. Rozběhovým časem jsem 
se dostala na třinácté místo dlouho-
dobých tabulek kategorie juniorek, 
vylepšit svůj osobní rekord mohu 
ještě příští týden na MČR, kam 
budu odjíždět jako jedna z horkých 
favoritek,“ věří si blanenská pře-
kážkářka. 

Ve fi nále na 3000 m se premiéro-
vě představil Jan Kohut. „Byl jsem 

celkem blízko čtvrté příčce, ve fi ni-
ši jsem ale nestačil rychlostně,“ při-
znal nakonec sedmý vytrvalec, bla-
nenský odchovanec závodící v bar-
vách VSK UNI Brno. Na pověstnou 
bramborovou medaili mu chyběla 
necelá sekunda, bronz visel o sedm-
náct sekund výš. „S časem 8:35,1 
jsem ale spokojen. Teď zaměřuji 
svoje úsilí na mistrovství ČR v kro-
su, které se uskuteční v nedalekém 
Baldovci koncem března. Tam bych 
už na bednu opravdu rád zaútočil,“ 
má smělé cíle Kohut, který kvůli 
startu v Praze oželel úvodní podnik 
okresní běžecké ligy, kterým byla 
Ráječkovská desítka.

Praha, Blansko - O minulém 
víkendu se konalo v Praze-Podolí 
mistrovství ČR v dálkovém plavání. 
Na stupních vítězů se objevily dvě 
odchovankyně blanenského plavá-
ní, které momentálně závodí v bar-
vách Komety Brno. Svoji unikátní 
medailovou sbírku rozšířila Silvie 
Rybářová, která nenašla přemožitel-
ku na ženské pětikilometrové trati. 
Tímto umístěním jen potvrdila svoji 
příslušnost k absolutní české špičce 
na dlouhých tratích, které začala 
v posledních letech preferovat a sbí-
rat na nich úspěchy na domácích 
i mezinárodních akcích. V tomto 
trendu chce pokračovat i v nastá-
vajícím roce. V kategorii starších 
žákyň byla na stejné trati bývalá 
blanenská plavkyně Anna Formán-
ková stříbrná.  (bh)

Rybářová je mistryní na pětce

Silvie Rybářová. Foto Věra VencelováSilvie Rybářová. Foto Věra Vencelová

Ráječko - Při neúčasti  Jana Kohuta 
a několika dalších předních závod-
níků seriálu Brněnského běžeckého 
poháru se stal další ročník Ráječ-
kovské desítky kořistí  Lukáše Kuče-
ry (na startu s č. 3), který ve druhé 
polovině závodu udolal nečekaným 
nástupem favorizovaného Daniela 
Orálka. „Rozhodlo se ve stoupání. 
Hned dvakrát jsem v něm Dana 
dotáhl. Dolů mi zase utekl,“ popsal 
průběh závodu vítěz. Na posledním 
kilometru Kučera znovu nastoupil. 
„To už jsem nezachyti l. Jak se udě-
lala díra, zůstala už pak stejná,“ 
krčil rameny Orálek. V početném 
startovním poli se objevilo hned 
několik známých tváří. Biker Radim 
Kovář z Moravce Benešov byl dru-
hý na poloviční trati .  (bh)

Start.  Foto Bohumil HlaváčekStart.  Foto Bohumil Hlaváček

Radim Kovář.  Foto Bohumil HlaváčekRadim Kovář.  Foto Bohumil Hlaváček

Fotbalistou okresu 2010 byl v Boskovicích vyhlášen David Bednář
Bohumil Hlaváček

Boskovice - Páteční podvečer byl 
v boskovickém Zámeckém skleníku 
ve znamení vyhlášení ankety OFS 
Blansko. Fotbalistou okresu 2010 
se tak trochu podle očekávání stal 
David Bednář z FK APOS Blansko 
před Pavlem Martínkem a Janem 
Karáskem. Vítězem ankety čtenářů 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka je 
ráječkovský Jan Sehnal. Jiří Vorlic-
ký z FC Boskovice se ocitl u mik-
rofonu moderátora Marka Dob-
rodinského hned dvakrát. Získal 
totiž ocenění trenér roku a osobnost 
uplynulého roku. Nejlepší fotba-
listkou se stala Kateřina Zoubková 
z Kunštátu. S ní a Davidem Bedná-
řem jsme si krátce popovídali.

Zná fotbalistka roku hru fotba-
listy roku?

K.Z.: Ano. Sledovala jsem ho 
celý rok v malé kopané, kde hrál 
za Kvasar Černá Hora, několikrát 
jsem ho viděla i ve velkém fotbale. 
Nedávno jsem se byla podívat na 
turnaji v jedovnické hale, kde patřil 
k nejlepším hráčům. Asi byl úplně 
nejlepší.

Platí  to i obráceně?
D.B.: Musím se přiznat, že ne. 

Budu to muset napravit. Na sledo-
vání ženského fotbalu jsem zatím 
čas neměl.

David Bednář vkročil přestupem 
do Olomouce do velkého fotbalu. 
Co mu přeješ na cestu?

K.Z.: Hlavně zdraví, ať se mu 
vyhýbají zranění, má co nejméně 
karet a střílí branky. Ať je spokoje-
ný v novém kolektivu.

S těmi kartami to ve tvém přípa-
dě tak horké asi není…

D.B.: To ne. Dostal jsem jich 
minimálně. Červenou jen jednu a to 
ještě omylem. Nějaké nesportovní 
chování, ještě za žáky.

Jak si představuje fotbalistka 
roku svoji nejbližší budoucnost 
v tomto sportu?

K.Z.: Určitě zůstanu v Kunštá-
tě. Vzhledem k tomu, co mám ve 
sportu za sebou, jsem ráda, že mi 
zdraví slouží. Mám odoperovaná 
obě kolena. Hrála jsem tenis, bas-
ketbal, volejbal, u fotbalu si spíše 
odpočívám. Začala jsem před třemi 
lety, díky mému tehdejšímu příteli, 
baví mne to.Vítězové.  Foto Bohumil HlaváčekVítězové.  Foto Bohumil Hlaváček

Osobnost roku.  Foto Bohumil HlaváčekOsobnost roku.  Foto Bohumil Hlaváček Čtenářská anketa.  Foto Bohumil HlaváčekČtenářská anketa.  Foto Bohumil Hlaváček

FOTBALISTA ROKU 2010FOTBALISTA ROKU 2010
1. David BEDNÁŘ (FK APOS Blansko) 
2. Pavel MARTÍNEK (FC Boskovice) 

3. Jan KARÁSEK (SK Olympia Ráječko) 
4. Ondřej DUCHÁČEK (FK Kunštát) 
5. Josef SLOUKA (Sokol Vysočany) 

6. Radim POLÁK (TJ Sloup) 
7. Milan MACÍK (MKZ Rájec–Jestřebí) 

8. Jan JANDA (SK Jedovnice) 
9. Josef MAŠKA (SK Olympia Ráječko) 

10. Antonín PREČ (FC Boskovice) 
11. Petr CRHÁK (Sokol Drnovice) 

Fotbalistka roku: Kateřina ZOUBKOVÁ (FK Kunštát) 
Rozhodčí roku: Milan STRYA (Jabloňany)
Trenér roku: Jiří VORLICKÝ (FC Boskovice) 

Osobnost roku: Jiří VORLICKÝ (FC Boskovice) 
Nejlepší dorostenec: Filip ADAMEC (FC Boskovice) 

Nejlepší žák: Pavel SOUČEK (FK APOS Blansko) 
Nejlepší hráč přípravky: Radim ŠEVČÍK (FK APOS Blansko) 

Vítěz čtenářské ankety Zrcadla Blanenska a Boskovicka: 
Jan SEHNAL (SK Olympia Ráječko)
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Pavel Šmerda

Boskovice - Hokejisté Minervy 
Boskovice se probojovali do fi ná-
le letošního ročníku krajské ligy. 
V semifi nále zdolali ve dvou zápa-
sech Velkou Bíteš. Nejprve v pátek 
doma 6:5 po prodloužení, v neděli 
pak zvítězili v Bíteši 1:4. Na své-
ho soupeře si ještě musí počkat 
do dnešního večera, ve druhé sérii 
totiž Velké Meziříčí zdolalo Kome-
tu Úvoz a vyrovnalo tak stav série 
na 1:1 na zápasy. 

SK Minerva Boskovice – HC 
Spartak Velká Bíteš 6:5 po pro-
dloužení (0:2, 2:2, 3:1; 1:0), Komí-
nek 2, Horáček, Stanček, Holý, 
Antoňů. Stav série: 1:0. Sestava: 
Hrachovina (od. 32. min. Zrza), 
Buďa-Provazník, Antoňů-Pazdera, 
Honzek-Stanček, Karný-Komínek-
Holý, Kroupa-Horáček-Veselý, 
Blaha-Šlapanský-Tesař, Tůma.

Zatímco domácí v úvodním kole 
play-off odpočívali, hosté měli za 
sebou už tři čtvrtfi nálová utkání, 
což se v úvodu zápasu projevilo. 
Minerva se nemohla dostat do tem-
pa, vázla jí kombinace a chyběla 
střelba. Velká Bíteš tak až do 32. 
min. na ledě kralovala a postupně 
si vypracovala čtyřgólový náskok. 

Ještě ve druhém dějství se ale 
domácí nadechli k nevídanému 
obratu. Ve 38. min. snížil Komí-
nek a o minutu později zazname-
nal druhou branku Horáček. Když 

Boskovičtí hokejisté předvedli obrat a položili základ úspěchu

Minerva postoupila do fi nále
KAM ZA SPORTEM

pátek 25. února
Florbal: Republikové fi nále SŠ (14.00), hala SPŠ Jedovnice.
Stolní tenis: TJ ČKD B – Sokol Znojmo C (19.00), divize muži, herna 
stolního tenisu TJ ČKD Blansko. 

sobota 26. února
Florbal: Republikové fi nále SŠ (8.00), hala SPŠ Jedovnice.
Fotbal: Olešnice – Lipůvka (10.00), Kunštát – Kuřim (12.00), Boskovice 
B – Kořenec (18.00), Letovice – Vavřinec (20.00), zimní turnaje na umělé 
trávě v Boskovicích.
Halový fotbal: Turnaj mladších žáků (8.00), hala TJ ČKD Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko – Slavia Praha (10.00), 1. liga ženy, TJ ČKD 
Blansko B – Třebíč (13.00), 3. liga ženy, kuželna TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko B – Sokol Brno I C (8.15), divize ženy, TJ 
ČKD Blansko C – SK Slatina (10.00), KS II muži, TJ ČKD Blansko B – 
Bošovice (11.30), divize ženy, TJ ČKD Blansko – Choceň (14.00), 3. liga 
muži, TJ ČKD Blansko B – Sokol Brno I (17.30), divize muži, herna TJ 
ČKD Blansko.

neděle 27. února
Florbal: Republikové fi nále SŠ (8.00), hala SPŠ Jedovnice.
Fotbal: Blansko – Svitavy (16.00), Benešov – Drnovice (18.00), zimní tur-
naje na umělé trávě v Boskovicích. 
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko – TTC Ústí n/O (10.00), 3. liga muži, herna 
TJ ČKD Blansko.

pátek 4. března
Fotbal: Blansko – Kunštát (19.00), zimní turnaje na umělé trávě v Bosko-
vicích.

sobota 5. března
Basketbal: ASK Blansko – BSM Brno (9.00, 11.00), OP st. žáci, ASK 
Blansko – BSM Brno (13.00, 15.00), OP žáci U16, ASK Blansko – SK 
Podolí (17.30), OP muži, vše hala ASK Blansko.
Fotbal: Svitavy – Březová (11.30), Boskovice – Kuřim (13.30), Kořenec – 
Letovice (17.00), Olešnice – Vavřinec (19.00), zimní turnaje na umělé trávě 
v Boskovicích.
Florbal: Atlas ČKD Blansko B – Florbal Kuřim (11.15), Atlas ČKD Blan-
sko B – Bulldogs Brno C (15.00), jihomoravský přebor muži, hala TJ ČKD 
Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko B – Mistřín (10.00), 3. liga muži, TJ ČKD 
Blansko – Šumperk (13.00), 2. liga muži, kuželna TJ ČKD Blansko.

neděle 6. března
Basketbal: ASK Blansko – JVSB Uh. Hradiště (10.30), OP muži, hala 
ASK Blansko.
Fotbal: Boskovice B – Benešov (12.00), zimní turnaje na umělé trávě 
v Boskovicích.
Kuželky: Pohár mladých nadějí (9.00), kuželna TJ ČKD Blansko.

Věra Vencelová

Opava - Letos potřetí se vydal 
osmičlenný elitní výběr blanen-
ských plavců ve složení Jan Vencel, 
Michal Vencel, Dominik Špaček, 
Tomáš Chemčuk, Miloš Nejez-
chleb, Veronika Zamazalová, Hana 
Kopřivová a Petra Pokorná na sever 
Moravy. 

Po oba víkendové dny se zde 
konal 18. ročník mezinárodních 
závodů Velká cena Opavy. V jed-
notlivých disciplínách a třech 
kategoriích se v časově náročném 
programu postavilo na bloky téměř 
tři sta plavců z Čech, Moravy, Slo-
venska a Polska. O kvalitní sestavě 
plavců svědčilo i pět překonaných 
rekordů mítinku. 

V Opavě bodovali Dominik Špaček a Jan Vencel
Hlavním závodem, který se jako 

jediný plaval na fi nále, byla stovka 
polohový závod. Do něho postou-
pil z rozplaveb z třetího místa 
v kategorii staršího žactva Domi-
nik Špaček, který tuto bronzovou 
příčku ve fi nále s přehledem potvr-
dil. Druhým významným závodem 
byla dvoustovka motýlek v kate-
gorii dorostu a dospělých, který se 
plaval jako Memoriál Mgr. Vladi-
míry Ryplové. Zde bojoval o bron-
zovou medaili Jan Vencel. Slušný 
osobní rekord nakonec stačil jen na 
čtvrté místo. 

Nejlépe se blanenským plav-
cům dařilo na trati 100 m prsa, 
kde, jak už bývá zvykem, nenašla 
přemožitele ani v soupeřích o rok 
starších blanenská plavecká hvězda 

Dominik Špaček. V ostatních třech 
disciplínách medaile sice nezískal, 
ale skončil v první desítce a zapsal 
si pět vynikajících osobních rekor-
dů. Velké překvapení se konalo 
na stejné trati v kategorii dorostu 
a dospělých, kde nastoupil až se 
čtvrtým nejlepším přihlášeným 
časem Jan Vencel. Po velkém boji 
v závěrečných pěti metrech, kdy 
byl ještě na třetí pozici, si nakonec 
dohmátl pro zlato. Ve starších žáky-
ních se na této trati představily hned 
tři kvalitní blanenské prsařky. Nej-
lepší Veronika Zamazalová se velmi 
snažila vybojovat bronz, ale nako-
nec z toho bylo až páté místo. Za 
ni se zařadily zbylé dvě plavkyně, 
a to Petra Pokorná na sedmé a Hana 
Kopřivová na desáté místo.

Blanenská výprava. Foto Věra VencelováBlanenská výprava. Foto Věra Vencelová

Basketbal 
je naše 
droga

Kunštát - Basketbalový oddíl 
ZŠ a MŠ Kunštát pořádá doplňu-
jící nábor do družstev minižáků, 
minižaček a dalších věkových 
kategorií, tj. pro věkové kategorie 
3.-7 třídy základní školy. 

Nábory budou probíhat ve spor-
tovní hale ZŠ Kunštát ve dnech 
jarních prázdnin v následujících 
termínech: 14. 3., 16. 3. a 18. 3. 
vždy od 10 do 12 hodin. Záro-
veň s tím budou probíhat treninky 
současných hráčů a hráček. Vaše 
děti budou připravovat špičkoví 
trenéři v oboru basketbalu. Více 
informací na e-mailu: panbasket@
seznam.cz nebo na telefonním čísle 
733 299 281.  (zpr)

Líšeň - Další kolo svedlo na líšeň-
ském zimním turnaji k duelu dva 
rivaly v boji o záchranu v divizi. Za 
Bystrc nastoupili ještě nedávno bla-
nenský Zich a v bráně Slanina, kte-
rý svoje námluvy s Aposem skončil 
rozhodnutím o působení v Brně. 
Ani oni ale nezabránili výhře Blan-
ska, o niž se postaral dvěma branka-
mi Radim Farník.

FC Dosta Bystrc – FK APOS 
Blansko 0:2 (0:2), Farník 2. Blan-
sko: Švancara (41. Sehnal) - Kuda, 
Bezděk, Pokoj, Šíp - Bubeníček, 

Hájek, Janíček, Doležel - Farník – 
Jelínek. Trenér: Tomáš Šenk.

Góly padly hned v úvodu utká-
ní. Farník se dostal po kombinaci 
s Doleželem a Jelínkem do šance, 
byl sražen a sám penaltu proměnil. 
V 9. minutě ho pak Bubeníček našel 
ideálním centrem a stejný hráč zku-
šeně zavěsil. Ve zbytku utkání se již 
více bojovalo než hrálo. „Nechci 
říct, že jsem úplně spokojený, ale 
určitě byl náš výkon nejlepší, který 
jsme doposud v přípravě předved-
li,“ uvedl trenér Tomáš Šenk. (bh)

Radim Farník rozhodl
dvěma góly o výhře

Blansko - Sezona pro blanenské 
hokejisty skončila hned v prvním 
kole play-off. Na Velké Meziříčí 
nestačili již doma v prvním zápase, 
i když po první třetině vedli, druhé 
utkání na půdě soupeře již bylo jas-
nou záležitostí pro domácí.

Dynamiters Blansko HK – 
HHK Velké Meziříčí 4:6 (4:2, 0:3, 
0:1), Kazda, Kocman, Berka Miro-
slav, Hoffmann.

Dynamiters prohrávali od 3. minu-
ty. Pak se však nadechli k mohutné-
mu náporu a třemi brankami po sobě 
se ujali vedení 3:1. Možná jako roz-
hodující se ukázala 14. minuta, kdy 
jela dvojice domácích hráčů sama na 
brankáře, ale gól z toho nebyl, při-
čemž jednoho z Blanenských hosté 
faulovali. Domácí hráli přesilovku, 
ale v ní inkasovali. Odpověď Blan-

ska sice ještě v závěru třetiny přišla, 
ale po přestávce v rozmezí mezi 21, 
a 25. minutou přišly tři zásahy hostí. 
Přes veškerou snahu se už hokejis-
tům Dynamiters nepodařilo utkání 
zvrátit i když si vypracovali několik 
nadějných příležitostí, naopak ještě 
při vlastním oslabení jednou inka-
sovali. 

HHK Velké Meziříčí – Dyna-
miters Blansko HK 11:4 (4:1, 3:2, 
4:1), nehl.

Na výhře Meziříčí se rozhodující 
měrou podílel první útok. Exrepre-
zentant Kaňkovský skóroval čty-
řikrát, připsal si i tři asistence, 
Nekvasil měl bilanci tři góly a šest 
asistencí. Blansko se tak se soutěží, 
v níž mladíci z jeho sestavy hlavně 
sbírali zkušenosti, rozloučilo deba-
klem. (bh)

Dynamiters vypadli

hned v úvodní minutě třetí části 
přidal další zásah znovu Komínek, 
začalo drama. Hosté ještě jednou 
vedli o dvě branky, to když v 52. 

min. Buďa ztratil puk a jeho chy-
bu potrestal Petrčka. Domácí se ale 
nevzdali, v 55. min. se trefi l Stan-
ček a v 56. min. krásnou Komínko-

vu přihrávku zpoza branky zužit-
koval ve vyrovnávací gól Holý. 
V prodloužení se nejprve Bosko-
vičtí ubránili přesilovce, aby pak 
sami v početní výhodě rozhodli. 
Karneval na ledě i v hledišti zařídil 
Antoňů. 

„Dnes jsme doplatili na to, že 
jsme v prvním kole stáli. Počítal 
jsem s tím, že budeme mít problé-
my, ale že až tak velké, to tedy ne. 
Na druhé straně musím říct, že i za 
stavu 0:4 jsem věřil v obrat, pro-
tože podobný vývoj zápasu už jsme 
také zažili. Nejdůležitější bylo, že 
jsme dali dvě branky ve druhé tře-
tině a další hned v úvodu třetí části. 
Sice jsme pak po naší hrubé chybě 
soupeře znovu posadili na koně, ale 
v závěru rozhodla zkušenost,“ řekl 
po zápase trenér domácích Rudolf 
Krupička. 

Velká Bíteš – SK Minerva 
Boskovice 1:4, Komínek 2, Holý, 
Tesař. Stav série: 0:2. 

Druhý zápas měl stejný průběh 
jako ten první, jen v opačném gar-
du. Tentokrát si Boskovičtí vypra-
covali čtyřbrankový náskok, na 
který však domácí dokázali odpo-
vědět pouze jedinou trefou. „Sou-
peř na nás vlítnul, ale my jsme si 
na rozdíl od pátku úvod pohlídali 
a měli jsme zápas pod kontrolou. 
Teď potrénujeme a počkáme si na 
toho, koho vyzveme ve fi nále,“ 
řekl bezprostředně po utkání trenér 
hostí Rudolf Krupička. 

Zápas. SK Minerva Boskovice - HC Spartak Velká Bíteš 6:5 po prodloužení. 
 Foto Pavel Šmerda

Most, Boskovice - V dalekém 
Mostě odstartovala série čtyř vel-
kých republikových turnajů ve 
šprtci, ze kterých sbírají hráči body 
potřebné ke kvalifi kaci na mistrov-
ství České republiky, které v listopa-
du 2011 proběhne v Boskovicích. 

Samozřejmě na severu Čech 
nemohli chybět ani zástupci týmu 
BHK Orel Boskovice, kteří tam 

opět zanechali nesmazatelnou stopu 
a domů přivezli dva ze šesti udělo-
vaných pohárů.

Při účasti šestaosmdesáti hráčů 
a hráček zvítězil mostecký Tomáš 
Fleišman před Martinem Kučerou 
z Brna. Hned za nimi skončil bos-
kovický hráč Jakub David, který 
po porážce ve čtvrtém kole musel 
do oprav, kde však již neprohrál 

a obsadil konečnou bronzovou 
příčku. 

Do první dvacítky se ještě pro-
sadili sedmý Bohumil Feruga, 
třináctý Vít Vondál a sedmnáctý 
Michal Odehnal. Solidní umístění 
- 43. místo zaznamenal starší žák 
Vojtěch David. Druhý boskovický 
držitel poháru byl nejlepší mladší 
žák Jan Feruga.  (fer)

Boskovičtí  se chystají na šampionát

Halové turnaje. Již druhá sobota po sobě patřila v hale TJ ČKD Blansko mladým fotbalistům. Zatí mco před-
chozí týden se tam sešly přípravky (v obou kategoriích vyhráli domácí), tentokrát bojovali starší žáci. Hráči 
FK APOS byli opět nejlepší, ve fi nále porazili Líšeň 2:1. Do třeti ce se na stejném místě v sobotu 26. února 
představí mladší žáci. Foto Bohumil Hlaváček

Zbraslavec 
vyhrál derby

Zbraslavec - Další dvě kola hrá-
li o minulém víkendu stolní tenisté 
Zbraslavce v krajské soutěži. Proti 
Boskovicím nastoupili konečně 
v nejsilnější sestavě, takže byli 
favoritem. Od začátku si udržovali 
jedno až dvoubodový náskok, kte-
rý nakonec dotáhli až k celkovému 
vítězství. Hráči obou týmů tento-
krát nepředvedli mnoho ze svého 
nejlepšího umění, snad s výjimkou 
domácích Luboše Bezděka a Radi-
ma Křepely, kteří naopak potvrzo-
vali vzrůstající formu z posledního 
období. Za očekáváním především 
zaostali lídři hostů Marek Horváth 
a Pavel Těžký, kteří nezvykle často 
chybovali a na nejlepší domácí hrá-
če tentokrát neměli nárok.

Do nedělního utkání s těžkým 
soupeřem z Brna nahradil v ne 
zrovna nejlepší formě hrajícího Pet-
ra Krásu Luboš Křepela. Čtyřhry se 
vyvíjely pro domácí velmi naděj-
ně. Vyhrát se však podařilo pouze 
jednu. I další zápasy byly hodně 
vyrovnané, ovšem v koncovkách 
setů slavila úspěchy převážně zku-
šenost hostujících hráčů. Z domá-
cího tábora jim dokázal vzdorovat 
pouze Radim Křepela, který vyhrál 
první dvě své dvouhry. Ostatní hrá-
či, přestože oproti předchozímu dnu 
podali o mnoho lepší výkon, na 
letos bezesporu nejtěžší protivníky 
nestačili.

Výsledky: Zbraslavec – Bosko-
vice 10:6, Křepela R., Bezděk 4,5, 
Krása st. 1 – Horváth, Těžký 2,5, 
Zachoval 1. Zbraslavec – Oltec 
Brno 3:10, Křepela R. 2,5, Bezděk 
0,5.  (bh, rk)



15 let Citroënu v Boskovicích

Citroën 
a Boskovice 
– dlouholetá spolupráce

Minulý týden proběhly oslavy 15 
let působení Citroënu v Boskovicích. 
Slavnosti se mj. zúčastnil generální 
ředitel společnosti Citroën ČR Fré-
déric Passemard, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kra-
je Ivo Polák, starosta 
města Boskovice Ja-
roslav Dohnálek a se-
nátor Jozef  Regec. 

Frédéric Passe-
mard ve svém úvod-
ním vystoupení zmí-
nil úlohu provozov-
ny společnosti CL JUNIOR BO-
SKOVICE, která je dlouholetým 
partnerem značky Citroën v České 
republice. Partner velmi seriózní, 
spolehlivý, aktivní a v Boskovi-
cích, kde je prosperujícím člán-
kem místní ekonomiky, se může 
pochlubit vynikající pověstí. Pro 
společnost CITROËN ČESKÁ RE-
PUBLIKA je příkladem dealerství, 
které má velmi blízko ke svým zá-
kazníkům a které dokáže plně vy-
hovět jejich přáním a očekáváním. 

Od ledna 2001, kdy byla založe-
na společnost CITROËN ČESKÁ 
REPUBLIKA, se společnost CL 
JUNIOR BOSKOVICE význam-
ným způsobem podílí na šíření 
politiky a strategie značky Citroën 
v České republice a patří k nejspo-
lehlivějším obchodním partnerům 
značky. 

S více než 8% podílem na trhu 
v Boskovicích dokázala společ-

nost CL JUNIOR BOSKOVICE 
pozvednout jméno značky Citroën 
na vynikající úroveň. Aktuálně se 
podařilo dosáhnout vynikajícího 
výsledku 10% podílu na trhu a bos-
kovická společnost se dostala mezi 
nejúspěšnější obchodní partnery 
značky. Má nyní k dispozici vel-
mi solidní základ, v rukou všech-
ny prostředky potřebné k zajištění 
vynikající kvality poprodejních 
služeb převyšující národní průměr 
a tým velmi schopných mecha-
niků, kteří umějí skvěle pracovat 
s produkty značky. Se společností 
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA  
ji bezesporu pojí i hluboké zaujetí 
pro nové automobilové produkty 
a technické inovace, které jsou za-
kódovány hluboko v genech znač-
ky, která loni oslavila 90 let od 
svého založení.

Společnost CL JUNIOR BOSKO-
VICE však není jen 
klasickým obchodním 
partnerem značky Ci-
troën. Je to i technické 
učiliště, které již přes 
pět let nese jméno 
zakladatele značky, 
pana André Citroëna. 
V rámci vzájemné 

spolupráce se podařilo vyškolit již 
15 mechaniků autorizované sítě Ci-
troën s kvalifi kací elektrikáře podle 
vyhlášky číslo 50, která je nutná 
k ovládnutí převratné technologie 
budoucnosti spojené s uvedením 
modelu C Zero, prvního plně elek-
trického vozu druhé generace těch-
to vozů na evropském trhu. 

Cílem značky Citroën je samo-
zřejmě nadále pokračovat v nabíd-
ce technických školení ve spolu-
práci se školou Andrého Citroëna. 
Frédéric Passemard oznámil zá-
stupcům školy, že i nadále bude Ci-
troën pro potřeby učiliště dodávat 
pedagogické materiály a v nejbliž-
ších dnech předá k dispozici pří-
stroj pro měření geometrie vozidla. 
Generální ředitel ocenil spolupráci 
s vedením školy, které pohotově 
reagovalo na výzvu značky Citroën 
a zahájilo přeměnu provozovny na 
novou image značky mezi prvními 
v republice.

C4 je již na první pohled synonymem stability. Interiér nabízí bohatý prostor se vzdušnou 
palubní deskou a středovým panelem, který je vytvořen z jednoho kusu bez viditelného 
spoje. Zavazadlový prostor se chlubí 380 litry a při složení zadní řady sedadel vznikne 
až 1 183 litrů. Všechny motory jsou řadové čtyřválce a samozřejmě splňují normu Euro 5. 
Paleta je bohatá a nabízí tři dieselové motory HDi s výkony v rozmezí 68 kW až 110 kW 
a dva benzinové motory 1.6 VTi 88 kW nebo 1.6 THP 115 kW . Zaváděcí cena Citroenu C4 
s motorem 1,4 VTi ve výbavě Attraction je nyní za 274 900  Kč.

Attraction nabízí například čelní, boční a hlavové airbagy, přední předpínače bezpečnost-
ních pásů, ABS, tempomat, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektricky ovládaná 
přední okna, manuální klimatizaci, klimatizovanou přihrádku.

CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.
nám. 9. května 2a
680 01 Boskovice
tel.: 516 412 229
mobil: 608 776 074
www: cljuniorauto.cz

Úroveň výbavy Motor kW / k CEE Cena Sleva Zaváděcí cena*
35 000 274 900
60 000 329 900
45 000 319 900
55 000 349 900
55 000 379 900
60 000 369 900
60 000 389 900
50 000 422 900
55 000 414 900
55 000 454 900
60 000 454 900
50 000 487 900
60 000 499 900

C4

Nový Citroën C4

Boskovice se mohou pochlubit 
školou, kterou jako jedinou ve střed-
ní a východní Evropě podporuje 
významná automobilka Citroën. 
Střední odborná škola a Střední od-
borné učiliště André Citroëna byla 
po předchozí téměř osmileté úspěš-
né spolupráci se značkou slavnostně 
otevřena v roce 2003 za přítomnosti 
zástupců rodiny slavného průmysl-
níka a dalších osobností. Pravnuk 
André Citroëna ve svém projevu 
tehdy řekl, že by si přál, aby pro stu-
denty z Boskovic nebyl jeho předek 
jen slavným jménem napsaným nad 
vchodem do školy a člověkem, kte-
rý již v roce 1928 založil technickou 
školu, ale příkladem někoho, kdo 
šel za svým cílem a sám se doká-
zal vypracovat ve velkého technika 
a podnikatele. Ředitel dědictví znač-
ky Citroën Charles Herval uvedl, že 
boskovická škola je po prestižním 
technickém lyceu v Paříži druhou 
školou v Evropě, která nese toto 
slavné jméno a vyučuje i podobné 
obory, zaměřené především na opra-
vy a diagnostiku motorových vozi-
del, elektroniku, informační a ko-
munikační technologie, strojírenství 
a podnikání. V souvislosti s patnác-
tiletým výročím bude možná dobré 
vrátit se do roku 1995, kdy škola, 
v té době Střední odborné učiliště 
zemědělské, byla s malým počtem 
žáků na pokraji své budoucí existen-
ce. Dnes, v roce 2011, je s 850 žáky 
a zcela naplněnou kapacitou jednou 
z největších středních škol v regio-
nu s velmi dobrou perspektivou do 
budoucna. Domnívám se, že kromě 
významné podpory Jihomoravské-
ho kraje při zavádění nových oborů, 
zlepšené kvality vzdělávacích služeb 
a ochoty přicházet s netradičními po-
stupy a inovacemi, byla právě úzká 
vazba a spolupráce s významnými 
světovými i regionálními fi rmami 
tím důležitým a možná rozhodujícím 
faktorem, který znamenal zásadní 
obrat ve směřování a rozvoji školy.

Střední odborná škola a Střed-
ní odborné učiliště André Citroëna 
se jako první střední škola v České 
republice stala před 15 lety jediným 
společníkem obchodní společnosti 
CL Junior Auto Boskovice, s. r. o. 
Prostřednictvím této společnosti rea-
lizuje ve vlastních prostorách prodej 
osobních automobilů, autorizovaný 
servis, distribuci náhradních dílů, 
prodej autopříslušenství, výpočetní 
techniky a elektroniky. Předmětem 
činnosti společnosti je rovněž pro-
dej ojetých vozidel, výuka autoško-
ly a provozování svářečské školy. 
Zaměření a aktivity této společnosti 
jsou v souladu se školními vzděláva-
cími programy vyučovaných oborů 
a žáci se aktivně podílejí na jejím 
provozu. Forma praxe ve skutečné 
společnosti se nám jeví vhodnější, 
než zakládání fi ktivních fi rem, které 
nikdy nemohou plně nahradit reálné 
pracovní a podnikatelské prostředí. 
S těmito aktivitami souvisí i zabez-
pečení podmínek pro produktivní 
práci žáků, zejména při opravách 
motorových vozidel, kdy díky za-
stoupení předních světových značek 
je možné vyučovat předmět odbor-
ný výcvik nebo praxe ve vysoké 
kvalitě. V této souvislosti je kromě 
významné pomoci značky Citroën 
nenahraditelná podpora dalších part-
nerů školy: fi rem Total, Bosch, Lada, 
Comfor, AT Computers, Novibra, 
Minerva Boskovice, Alps, a řady 
dalších. 

Spolupráce s těmito partnery je 
pro školu významná i z pohledu 
bezplatného zajišťování učebních 
pomůcek (demonstračních automo-
bilů, diagnostických přístrojů, vý-
početní techniky, strojů a vybavení, 
obrazových materiálů, audiovizuál-
ních pomůcek apod.) a poskytování 
řady školení pro pedagogické pra-
covníky. 

Mezi hlavní činnosti společnos-
ti CL Junior Auto Boskovice patří 
prodej vozů značky Citroën, mecha-
nické a karosářské opravy vozidel, 
prodej náhradních dílů a doplňků, 
prodej fi nančních produktů a ga-
rančních smluv, půjčovna vozidel, 
prodej a servis výpočetní techniky 
a elektroniky. Činnost společnosti je 
zisková, pro rok 2011 byl stanoven 
cíl prodeje 100 nových vozů a zvý-
šení celkového obratu. Vedením 
Jihomoravského kraje a školy bylo 
přijato rozhodnutí, že veškerý zisk 
bude dále investován do rozvoje 
společnosti v souladu s potřebami 
školy, zejména do modernizace vy-
bavení a rozšiřování skladu náhrad-
ních dílů.

Přínos společnosti pro kvalitu 
a materiální zajištění výuky žáků 
i dospělých je dalším významným 

Závěrem bych chtěl říci, že je vel-
mi potěšitelné, když v posledních le-
tech rostou kontakty některých čes-
kých odborných škol a fi rem a zlep-
šuje se jejich vzájemná komunikace 
a spolupráce. V roce 1995 dala fi rma 
Citroën, tehdy jako první, důvěru 
škole, když se jí nebála svěřit prodej 
automobilů a provozování značko-
vého servisu. V průběhu následují-
cích patnácti let získala škola řadu 
dalších významných partnerů také 
z oblasti strojírenství, informačních 
a komunikačních technologií, elek-
troniky a zemědělské techniky, je-
jichž zájem o spolupráci v poslední 
době výrazně roste. A co získává 
Citroën a další podniky ve škole? 
Chtělo by se říci 100 prodaných 
automobilů ročně a kvalitně fungu-
jící servis. Především ale odborně 
kvalifi kované a motivované budou-
cí zaměstnance, bez nichž úspěšný 
podnik bez ohledu na to, jak kvalitní 
je technologický park, kolik fi nanč-
ních prostředků jde do marketingu, 
zásob a nových nemovitostí, dříve či 
později nemůže v silné konkurenci 
obstát.

RNDr. Karel Ošlejšek
ředitel SOŠ a SOU 
André Citroëna Boskovice

prvkem její činnosti. Roční plán 
školení poskytovaný společností Ci-
troën Česká republika a dalších part-
nerských fi rem je včleněn do Plánu 
školení školy a zabezpečuje předání 
poznatků v rámci výuky žákům ško-
ly. Velký význam pro výuku předsta-
vuje i možnost využití nejnovějších 
diagnostických přístrojů pořízených 
z prostředků společnosti.

Významnou součástí vzdělávací 
nabídky školy je také vzdělávání do-
spělých na základě požadavků fi rem. 
Střední škola André Citroëna zajiš-
ťuje vzdělávání dospělých v progra-
mu informační technologie v rámci 
projektu UNIV 2 a je školicím stře-
diskem diagnostiky akreditovaným 
Ministerstvem dopravy pro téměř 30 
předních automobilových světových 
značek.

Strategickým rozhodnutím školy 
bylo přijetí systému managementu 
jakosti ISO 9001:2008 pro část pra-
covišť zajišťujících zejména prodej 
nových vozů, distribuci náhradních 
dílů a provoz autorizovaného ser-
visu. Politika jakosti byla prezento-
vána příslušným zaměstnancům již 
v roce 2003 a je cílem školy, aby 
i její žáci alespoň částečně politiku 
jakosti znali a rozuměli jí. 

Citroën ve škole, škola v Citroënu – patnáct let úspěšného partnerství

V letech 2011 – 2012 projde 
SOŠ a SOU André Citroëna v Bo-
skovicích významnou rekonstruk-
cí celé školy. V rámci těchto prací 
v rozsahu téměř 50 milionů korun 
bude provedeno zateplení obvodo-
vých plášťů budov, výměna oken 
a prosklených prvků, rekonstruk-
ce sociálních zařízení, umýváren 
a dále realizovány další úpravy, 
které významně zlepší podmínky  
a zázemí pro vzdělávací činnost 
školy. „Naše budovy  využívá té-
měř 1  000 žáků a zaměstnanců, 
kteří si zaslouží krásné a moderní 
prostory,“ vysvětluje připravované 
změny ředitel školy Karel Ošlejšek. 
První etapa za 29 milionů korun 
zahrnuje hlavní budovu školy, tělo-
výchovnou halu, bazén, stravovací 
komplex, svářečskou školu a bude 

zahájena již v dubnu tohoto roku. 
Žáci budoucích prvních ročníků 
nastoupí tedy již do „nové“ školy 
a v průběhu studia je čekají další 
pozitivní změny. Realizace takto 
významné a rozsáhlé akce je možná 
díky podpoře Jihomoravského kra-
je a prostředkům ze strukturálních 
fondů EU.

Ve spolupráci se značkou Ci-
troën, která je významným part-
nerem školy, byly již realizovány 
práce související s přechodem 
značky na „New image“. Moderni-
zován byl exteriér i interiér budov, 
ve kterých je umístěn  autorizo-
vaný servis a show room nových 
vozů. Tyto prostory budou součas-
ně sloužit jako výuková praktická 
pracoviště žáků SOŠ a SOU André 
Citroëna.

Střední škola André Citroëna 
vyroste do krásy ve stylu nové image 

Zleva: I. Polák, K. Ošlejšek a F. Passemard

Generální ředitel spol. Citroën ČR 
Frédéric Passemard



Blanenská Blanenská 
dvěstěpadesátkadvěstěpadesátka 

15. ročník 15. ročník 
nejnáročnější soutěže nejnáročnější soutěže 

ve vodním záchranném ve vodním záchranném 
sportu v ČRsportu v ČR

Pod zášti tou Mgr. Ivo Poláka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

Termín: sobota 26. 2. 2011, od 9:00 hodin
Místo konání: krytý bazén Blansko

Podrobnosti : www.vzs-blansko.cz
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basketbal
OP I muži: Boskovice – Žabovřesky B 

63:76. Vysočina B – Blansko 60:53. Boskovi-
ce – Tesla 94:68. Žďár B – Blansko 61:51.
  1.  Husovice  20  20  0  1645:1076  40
  2.  Podolí  20  14  6  1522:1269  34
  3.  Boskovice  20  14  6  1551:1308  34
  4.  Žabovřesky B  20  13  7  1370:1253  33
  5.  Žďár B  20  12  8  1476:1469  32
  6.  Babice  20  11  9  1511:1404  31
  7.  Tesla  20  11  9  1307:1293  31
  8.  Černovice  20  10  10  1435:1298  30
  9.  Vysočina B  20  8  12  1407:1407  28
  10.  Husovice B  20  4  16  1270:1623  24
  11.  Blansko  20  2  18  1154:1412  22
  12.  Uh. Hradiště  20  1  19  1049:1885  21

OP U18: TJ Třebíč – Boskovice 72:40 
a 75:30.
  1.  Třebíč  20  14  6  1466:1135  34
  2.  Šlapanice  16  15  1  1267:865  31
  3.  SAM BŠM  18  12  6  1361:1041  30
  4.  Žabovřesky  18  9  9  1099:1102  27
  5.  Kroměříž  18  7  11  1067:1196  25
  6.  Boskovice  18  4  14  913:1311  22
  7.  Uh. Brod  16  1  15  717:1240  17 

OP U14: Blansko – Žďár 124:27 
a 122:29.
  1.  Blansko  14  12  2  1343:624  26
  2.  Kyjov  14  10  4  971:692  24
  3.  Žabovřesky  14  7  7  944:853  21
  4.  Šlapanice  14  7  7  606:717  21
  5.  Žďár  14  2  12  462:1064  16
  6.  V. Meziříčí  6  0  6  298:674  6

OP mladší dorostenky: Sokol Šlapanice 
– TJ ČKD Blansko 60:57 a 48:41.
  1.  Frisco Sika  18  17  1  1082:819  35
  2.  V. Meziříčí  16  12  4  972:655  28
  3.  Valosun B  18  9  9  982:867  27
  4.  Tišnov  16  6  10  814:873  22
  5.  Blansko  18  4  14  860:975  22
  6.  Šlapanice  18  4  14  671:1192  22

OP žákyně: BK Velké Meziříčí – TJ ČKD 
Blansko 103:12 a 103:28.
  1.  Valosun B  12  11  1  1155:375  23
  2.  Kyjov  10  9  1  908:447  19
  3.  V. Meziříčí  14  5  9  812:895  19
  4.  Vysočina  12  5  7  744:857  17
  5.  Blansko  12  0  12  258:1303  1

fl orbal
3. liga muži: FBC Sokol Bučovice – Atlas 

ČKD Blansko 13:8. TJ Sokol Lanžhot – Atlas 
ČKD Blansko 6:2. 
  1.  Gullivers  14  13  0  1  101:40  39
  2.  Pohoda  16  9  2  5  100:73  29
  3.  Holešov  14  7  2  5  46:46  23
  4.  Blansko  16  7  1  8  70:100  22
  5.  Klobouky  14  6  3  5  63:47  21
  6.  Otrokovice B  14  6  1  7  45:52  19
  7.  Vsetín  14  5  3  6  66:79  18
  8.  Bučovice  14  5  2  7  79:88  17
  9.  Znojmo B  14  5  1  8  61:82  16
  10.  Lanžhot  16  4  2  10  71:85  14
  11.  Ratíškovice  14  4  1  9  55:65  13

Jihomoravská liga muži: TJ Sokol 
Lanžhot B – TJ Sokol Adamov 4:3. FBO 
Boskovice – SC Hattrick Brno FbŠ B 2:5. 
Florec Brno – FBO Boskovice 5:5. TJ Sokol 
Adamov – FbC Hornets ZŠ Horní 8:4.
  1.  Skurut Hai  18  15  0  3  94:58  45
  2.  Hattrick B  16  13  1  2  81:33  40
  3.  Telnice  18  10  2  6  98:68  32
  4.  Gullivers B  16  10  2  4  78:49  32
  5.  Sivice  16  9  1  6  85:62  28
  6.  Horní  16  7  2  7  83:85  23
  7.  Boskovice  18  6  5  7  52:58  23
  8.  Florec  16  5  3  8  51:67  18
  9.  Bučovice B  16  5  2  9  74:87  17
  10.  Adamov  16  5  0  11  63:81  15
  11.  Židenice B  16  4  3  9  63:88  15
  12.  Ivanovice  16  5  0  11  42:74  15
  13.  Lanžhot B  18  3  1  14  54:108  10

Jihomoravský přebor muži: Gullivers 
Sokol Brno I C – FBK Sokol Jedovnice 11:3. 
Bulldogs Brno C – FBO Orel Boskovice B 0:0. 
Gullivers Sokol Brno I C – Atlas ČKD Blansko 
B 8:4. 1.FBO TJ Sokol Letovice – Tišnov Pala-
dins 2:6. Sokol Brno III Falcons – FBK Sokol 
Jedovnice 9:7. Atlas ČKD Blansko B – FbC 
Dohoda Tri Lamy Brno 7:7. FBO Orel Bosko-
vice B – 1.FBO TJ Sokol Letovice 4:2. 
  1.  Tišnov  16  12  1  3  85:45  37
  2.  Kuřim  14  9  2  3  68:35  29
  3.  Falcons  14  9  1  4  100:68  28
  4.  Bulldogs C  16  9  1  6  92:63  28
  5.  Gullivers C  14  8  4  2  83:57  28
  6.  Boskovice B  14  5  4  5  58:59  19
  7.  Dohoda  14  5  4  5  77:87  19
  8.  Blansko B  14  5  2  7  80:95  17
  9.  Ivanovice B  14  2  3  9  50:84  9
  10.  Letovice  16  2  3  11  52:106  9
  11.  Jedovnice  14  1  1  12  59:105  4

fotbal
O pohár města Boskovice Artézia Cup: 

Kunštát – Svitavy 5:0 (3:0), Bednář 2, Duchá-
ček, Truhlář, Boček. Boskovice A – Březová 
2:7 (0:1), Müller, Fojt L. – Prudil 4, Bednář 3. 
Boskovice B – Blansko B 1:2 (0:2), Klein – 
Majer, Zouhar. Kunštát – Březová 3:3 (2:2), 
Truhlář, Havlíček, Boček – Bárta, Ehrenberger, 
Jež. Boskovice A – Blansko B 6:2 (1:2), Vor-
lický 4, Müller, Preč – Svoboda 2. Boskovice 
B – Kuřim 0:7 (0:5), Skoumal 2, Škrdlík, Šen-
kýř Michal, Šenkýř Jiří, Králíček, Vermouzek.
  1.  Kuřim  4  4  0  0  17:4  12
  2.  Březová  5  3  1  1  19:10  10
  3.  Kunštát  4  2  1  1  15:7  7
  4.  Boskovice B  5  2  0  3  14:15  6
  5.  Boskovice A  4  1  1  2  10:15  4
  6.  Blansko B  4  1  0  3  8:17  3
  7.  Svitavy  4  0  1  3  2:17  1

DAHEPO Cup, Boskovice: Olešnice – 
Drnovice 1:2 (0:0), Plíhal - Krška 2. Kořenec 
– Vavřinec 6:2 (2:1), Vít, Meluzín, Schön, 
Šustr, Ševčík, Servus – Musil, Hebelka. Bos-
kovice B – Lipůvka 6:0 (3:0), Odehnal 2, 
David, Vorlický, Jordánek, Janíček. Letovi-
ce – Benešov 0:1 (0:0) Abrahám. Boskovice 
B – Olešnice 8:1 (1:1), Zoubek 2, Václavek, 
Janíček, Hadáček, Martínek, vlastní – Dani-
el. Kořenec – Benešov 1:1 (0:1), Jelínek – 
Mucha. Vavřinec – Lipůvka 1:3 (1:2), Přikryl 
– Hájek, Sitař, Ráček. Letovice – Drnovice 
5:0 (1:0), Prudil, Širůček 2, Chmelíček.
  1.  Boskovice B  5  5  0  0  31:5  15
  2.  Benešov  5  2  3  0  7:2  9

  3.  Lipůvka  5  2  2  1  7:10  8
  4.  Kořenec  5  1  4  0  11:7  7
  5.  Drnovice  5  2  1  2  11:17  7
  6.  Letovice  5  1  1  3  8:9  4
  7.  Olešnice  5  0  3  2  2:10  3
  8.  Vavřinec  5  0  0  5  6:23  0

Líšeň Cup, skupina A: Bystrc – Blansko 
0:2 (0:2), Farník 2. Zbrojovka Brno dorost – 
Rousínov 2:0 (0:0), Varaďa 2. Líšeň A – Spar-
ta 0:0. Zbrojovka B – Vyškov odl. 
  1.  Líšeň  4  3  1  0  7:0  10
  2.  Zbrojovka B  4  3  0  1  17:7  9
  3.  Vyškov  3  2  1  0  6:2  7
  4.  Bystrc  5  2  1  2  4:6  7
  5.  Zbrojovka dor.  5  1  3  1  6:6  6
  6.  Blansko  5  2  0  3  6:14  6
  7.  Rousínov  5  1  0  4  5:11  3
  8.  Sparta  5  0  2  3  5:10  2

ZT Líšeň, skupina B: Líšeň C - Ráječko 
0:8 ( 0:3), Sehnal V. 3, Sehnal J. 2, Kupský, 
Kolář, Neděla.
  1.  Ráječko  2  2  0  0  13:1  6
  2.  Dražovice  2  2  0  0  7:1  6
  3.  Slavkov  2  1  0  1  3:5  3
  4.  MS Brno  3  1  0  2  2:4  3
  5.  Líšeň C  3  0  0  3  1:15  0

hokej
Okresní přebor: HC Lysice – SK Bacardi 

Letovice 7:1 (2:0, 1:1, 4:0), Nádeníček, Rei-
chl 2, Koblasa, Trávníček, Kopecký – Straka. 
TJ Rájec-Jestřebí – HC Blansko 1:6 (0:1, 0:3, 
1:2), Pilát - Zukal 2, Dobiášek, Pokladník, 
Antonín, Mikulášek.
  1.  Blansko  14  12  0  0  0  2  109:33  36
  2.  Rájec  14  10  0  0  1  3  106:53  31
  3.  Černá Hora  14  8  2  0  0  4  80:64  28
  4.  Sloup  14  6  2  0  0  6  68:81  22
  5.  Lysice  14  4  1  0  4  5  44:58  18
  6.  Adamov  14  5  1  0  0  8  49:55  17
  7.  Březina  14  4  1  0  2  7  54:66  16
  8.  Letovice  14  0  0  0  0  14  36:136  0

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – KK Zábřeh 

A 6:2 (3189:3172), Daňková 534, Lahodová 
510, Semrádová (Musilová N.) 495, Kalová 
535, Šmerdová 574, Musilová Z. 541.
  1.  Slavia  16  14  0  2  93,0:35,0  28
  2.  Přerov  16  12  1  3  85,5:42,5  25
  3.  Zábřeh A  16  11  0  5  72,5:55,5  22
  4.  Blansko  16  10  1  5  76,5:51,5  21
  5.  Náchod  16  8  2  6  69,0:59,0  18
  6.  Val. Meziříčí  16  6  2  8  60,5:67,5  14
  7.  Konstruktiva  16  6  1  9  54,5:73,5  13
  8.  Chýnov  16  6  1  9  54,0:74,0  13
  9.  Šumperk  16  6  0  10  61,5:66,5  12
  10.  Jičín  16  6  0  10  57,5:70,5  12
  11.  Zábřeh B  16  3  1  12  43,5:84,5  7
  12.  Zlín  16  3  1  12  40,0:88,0  7

2. liga muži: Sokol Přemyslovice – TJ 
ČKD Blansko 7:1 (3269:3235), Flek R. 526, 
Němec 576, Hlavinka 530, Novotný 541, 
Honc 527, Michálek 535.
  1.  TJ Třebíč  16  14  1  1  94,0:34,0  29
  2.  Opava  16  10  2  4  73,0:55,0  22
  3.  Rychnov  16  9  1  6  68,5:59,5  19
  4.  Šumperk  16  8  2  6  70,0:58,0  18
  5.  Ratíškovice  16  9  0  7  69,0:59,0  18
  6.  Blansko  16  8  1  7  66,5:61,5  17
  7.  Zábřeh  16  8  0  8  67,5:60,5  16
  8.  Vyškov  16  5  3  8  62,0:66,0  13
  9.  Slavičín  16  5  1  10  52,0:76,0  11
  10.  Přemyslovice  16  4  2  10  52,0:76,0  10
  11.  BOPO Třebíč  16  4  2  10  45,5:82,5  10
  12.  MS Brno B  16  4  1  11  48,0:80,0  9

3. liga muži: TJ Sokol Benešov – TJ ČKD 
Blansko B 6:2 (3350:3273), Šmerda 529, 
Kotlán 559, Šplíchal Jak. 568, Kolařík 578, 
Pliska 505, Procházka 534.
  1.  Rosice  16  14  0  2  89,0:39,0  28
  2.  Benešov  16  12  1  3  80,5:47,5  25
  3.  Ivančice  16  10  1  5  78,0:50,0  21
  4.  Jihlava  16  9  0  7  66,0:62,0  18
  5.  Č. Budějovice  16  8  1  7  67,5:60,5  17
  6.  Kutná Hora  16  8  0  8  63,5:64,5  16
  7.  Vracov  16  7  1  8  61,0:67,0  15
  8.  Blansko B  16  7  0  9  58,5:69,5  14
  9.  Žirovnice  16  5  2  9  60,0:68,0  12
  10.  Dačice B  16  5  2  9  54,5:73,5  12
  11.  Mistřín  16  4  0  12  47,5:80,5  8
  12.  Ratíškovice B  16  3  0  13  42,0:86,0  6

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – HKK 
Olomouc B 1:5 (1675:1689), Řehůřková 401, 
Nevřivová 461, Slavíčková 403, Korcová 410.
  1.  Č. Třebová  12  11  1  0  55,0:17,0  23
  2.  Olomouc B  12  10  0  2  51,0:21,0  20
  3.  Odry  12  6  1  5  43,0:29,0  13
  4.  MS Brno  12  6  0  6  42,0:30,0  12
  5.  BOPO  12  5  1  6  31,0:41,0  11
  6.  Náchod B  12  5  0  7  34,0:38,0  10
  7.  Otrokovice  12  5  0  7  32,0:40,0  10
  8.  Blansko B  12  4  2  6  31,0:41,0  10
  9.  Nový Jičín  12  5  0  7  31,0:41,0  10
  10.  Vyškov B  12  0  1  11  10,0:62,0  1

Divize: TJ Sokol Luhačovice – TJ ČKD 
Blansko C 6:2 (3287:3101), Kocourek 484, 
Haresta 533, Musilová N. 534, Flek M. 546, 
Flek J. 522, Hédl 482.
  1.  Valtice  20  14  2  4  101,0:59,0  30
  2.  Dubňany  20  14  1  5  99,0:61,0  29
  3.  MS Brno C  20  14  0  6  102,0:58,0  28
  4.  Slavičín B  20  11  2  7  85,5:74,5  24
  5.  Znojmo  20  11  1  8  94,5:65,5  23
  6.  Sokol IV  20  10  2  8  86,5:73,5  22
  7.  Čejkovice  20  10  1  9  85,0:75,0  21
  8.  Vyškov B  20  10  1  9  76,0:84,0  21
  9.  Luhačovice B  20  10  0  10  83,5:76,5  20
  10.  Husovice B  20  8  2  10  72,5:87,5  18
  11.  Blansko C  20  5  3  12  60,5:99,5  13
  12.  Otrokovice  20  4  3  13  61,5:98,5  11
  13.  Kroměříž  20  4  2  14  58,0:102,0  10
  14.  Val. Meziříčí B  20  5  0  15  54,5:105,5  10

KP I: Sokol Brno IV B – KK Velen Bos-
kovice 6:2 (2655:2571), Ševčík F. 449, Zukal 
395, Veselý 406, Minx 454, Ševčík P. 439, 
Vybíhal 428.
  1.  Židenice  20  15  1  4  112,5:47,5  31
  2.  Telnice  19  14  0  5  90,0:62,0  28
  3.  Rosice B  20  13  1  6  97,0:63,0  27
  4.  Husovice C  20  12  1  7  90,0:70,0  25
  5.  Ivančice B  20  11  0  9  90,5:69,5  22
  6.  Žabovřesky  19  10  1  8  84,0:68,0  21
  7.  MS Brno D  20  9  2  9  82,5:77,5  20
  8.  Židenice B  20  9  1  10  74,5:85,5  19
  9.  Rosice C  20  9  1  10  72,5:87,5  19
  10.  Kometa  20  9  1  10  72,0:88,0  19

  11.  Ingstav  20  9  0  11  77,5:82,5  18
  12.  Boskovice  20  8  1  11  73,0:87,0  17
  13.  Sokol IV B  20  5  1  14  60,5:99,5  11
  14.  Ivančice C  20  0  1  19  35,5:124,5  1

Okresní podniková liga, extraliga: 
A je to – VMS 1233:1264, Bašný 279, Brt-
níček 270 - Kyzlink 266, Gruber 255. ČBE 
A – DSB Euro 1202:1270, Pola 265, Špidla 
262 - Brychta 268, Malits 266. ČKD – KSK 
1267:1215 Štrait 273, Pernica a Škaroupka 
oba 259 - Valášek P. 267, Valášek F. 249. 
Tech Trading – JEZAT 1204:1191 Klimeš 
273, Mokrý 249 - Beneš 251, Zuck 241. VVR 
A – Catering 1262:1258, Flek 288, Urbánek 
259 - Volf D. 267, Kala 255.
  1.  ČKD  14  11  0  3  1264,00  22
  2.  DSB Euro  14  11  0  3  1257,43  22
  3.  VMS  12  7  0  5  1243,08  14
  4.  A je to  14  7  0  7  1228,64  14
  5.  VVR A  13  6  0  7  1240,46  12
  6.  ČBE A  14  6  0  8  1209,64  12
  7.  Tech Trading  12  6  0  6  1195,17  12
  8.  Catering  14  5  0  9  1221,86  10
  9.  JEZAT  13  5  0  8  1207,46  10
  10.  KSK  14  3  0  11  1202,14  6

1. liga: ČKD TurboTechnics – Koloniál 
1191:1185, Pařil 260, Kunc 241 - Bouda 255, 
Hubert a Štrajt oba 236. ITAB – Kadeřnictví ES 
1250:1246, Musil 271, Kutil 264 - Čevela 264, 
Žitník 259. Nemocnice – VVR B 1112:1264 
Klíma 244, Tichý 240 - Semrád J. 273, Stoj-
kovič O. 265. AKK – Rapid 1175:1147, Da-
něk 245, Flek 240 - Charvát 253, Hrazdíra 
235. Koloniál – ITAB 1209:1178, Bouda 269, 
Kuchař 254 - Maška 248, Musil 236. Rapid – 
Blanzek 1214:1188, Hrazdíra 266, Zeman 263 
- Nejezchleb 255, Grim 249.
  1.  VVR B  14  12  0  2  1230,14  24
  2.  Kadeřnictví  14  10  0  4  1232,14  20
  3.  Turbo Technics  14  9  0  5  1210,07  18
  4.  Koloniál  15  9  0  6  1174,20  18
  5.  Rapid  15  8  0  7  1182,87  16
  6.  Blanzek  14  7  1  6  1184,50  15
  7.  ITAB  15  7  0  8  1177,53  14
  8.  AKK  14  4  0  10  1162,79  8
  9.  Hasiči  13  3  0  10  1148,92  6
  10.  Nemocnice  14  1  1  12  1137,57  3

2. liga: Relax Club – ČBE B 1128:1149, 
Polák M. 247, Polák R. 238 - Šváb 261, Šle-
zinger 235. JMP – BODOS 1179:1182, Ježek 
287, Podrabský 256 - Závodník 270, Pařil 
253. Eko system – Relax Club 1079:1128, 
Ďugoš 243, Pšenčík 228 - Polák M. 238, 
Černý 234. Orel – JMP 1129:1064, Šoba 236, 
Dvořák 233 - Dostál 226, Podrabský 218. 
BODOS – Profi  Weld 1241:1041 Rychtařík 
265, Učeň 261 - Petříček 237, Kovařík 215. 
ČBE B – SPŠ 1096:1161, Šváb, Skoták oba 
244 - Souček 280, Šíbl 265.
  1.  Orel  14  12  0  2  1121,29  24
  2.  BODOS  14  11  0  3  1167,14  22
  3.  ČBE B  14  9  0  5  1132,86  18
  4.  JMP RC  14  8  0  6  1141,21  16
  5.  Relax Club  14  6  1  7  1106,36  13
  6.  SPŠ  14  5  1  8  1100,36  11
  7.  Profi  Weld  14  3  0  11  1069,29  6
  8.  EKO systém  14  1  0  13  1032,43  2

stolní tenis
RP I: Voděrady – Křetín 13:5, Boskovice 

B – Žďárná 13:5, Šošůvka – Zbraslavec B 
12:6, Jestřebí – Vysočany 7:11, Blansko D 
– Rohozec 11:7, Petrovice – Křetín B 10:8, 
Zbraslavec B – Křetín 11:7, Žďárná – Šo-
šůvka 11:7, Boskovice B – Voděrady 8:10, 
Jestřebí – Petrovice 11:7, Blansko D – Křetín 
B 11:7, Rohozec – Vysočany 9:9.
  1.  Voděrady  13  12  0  1  0  156:78  37
  2.  Boskovice B  13  10  1  2  0  154:79  34
  3.  Šošůvka  13  8  2  3  0  136:98  31
  4.  Zbraslavec B  13  8  0  5  0  138:96  29
  5.  Žďárná  13  6  1  6  0  128:105  26
  6.  Křetín  13  4  3  6  0  107:127  24
  7.  Vysočany  13  5  4  4  0  119:115  27
  8.  Rohozec  13  3  3  7  0  98:136  22
  9.  Blansko D  13  4  1  8  0  94:140  22
  10.  Petrovice  13  3  2  8  0  87:147  21
  11.  Jestřebí  13  3  1  9  0  88:146  20
  12.  Křetín B  13  3  0  10  0  98:136  19

OP II: Kunštát – Žďárná B 13:5, Veselice 
– Voděrady B 12:6, Rudice – Adamov odl., 
Šošůvka B – Jestřebí B 16:2, Bořitov – Něm-

čice 9:9, Zbraslavec C – Vanovice 11:7, Žďár-
ná B – Adamov 4:14, Voděrady B – Rudice 
8:10, Kunštát – Veselice 12:6, Jestřebí B – 
Zbraslavec C 10:8, Němčice – Vanovice 10:8, 
Bořitov – Šošůvka B 10:8.
  1.  Kunštát  13  11  0  2  0  153:81  35
  2.  Veselice  13  9  0  4  0  131:103  31
  3.  Rudice  12  8  1  3  0  121:95  29
  4.  Adamov  12  7  2  3  0  132:84  28
  5.  Voděrady B  13  6  2  5  0  121:113  27
  6.  Žďárná B  13  4  3  6  0  105:129  24
  7.  Bořitov  13  5  3  5  0  114:120  26
  8.  Šošůvka B  13  5  3  5  0  127:107  26
  9.  Zbraslavec C  13  5  0  8  0  113:121  23
  10.  Němčice  13  4  1  8  0  115:119  22
  11.  Vanovice A  13  4  1  8  0  113:121  22
  12.  Jestřebí B  13  1  0  12  0  41:193  15

OP III: Letovice – Rájec 8:10, Svitávka – 
Boskovice C 15:3, Brumov – Křetín C 7:11, 
Vysočany C – Vysočany B 8:10, Petrovice B 
– Borotín 4:14, Rohozec B – Veselice B 12:6, 
Brumov – Letovice nehl., Boskovice C – Kře-
tín C 10:8, Svitávka – Rájec 11:7, Veselice B 
– Vysočany B 10:8, Rohozec B – Petrovice B 
13:5, Vysočany C – Borotín 9:9.
  1.  Svitávka  13  11  1  1  0  165:69  36
  2.  Rájec  13  10  2  1  0  158:76  35
  3.  Křetín C  13  8  1  4  0  126:108  30
  4.  Boskovice C  13  7  1  5  0  118:116  28
  5.  Brumov  12  6  3  3  0  120:96  27
  6.  Letovice  12  6  0  6  0  104:112  24
  7.  Borotín  13  5  3  5  0  127:107  26
  8.  Rohozec B  13  5  1  7  0  111:123  24
  9.  Vysočany C  13  3  3  7  0  106:128  22
  10.  Veselice B  13  4  0  9  0  95:139  21
  11.  Vysočany B  13  2  1  10  0  79:155  18
  12.  Petrovice B  13  2  0  11  0  77:157  17

OP IV: Olešnice – Vanovice B 16:2, Leto-
vice B – Svitávka B 7:11, Šošůvka C – Rájec B 
6:12, Němčice B – Kunštát B 5:13, Zbraslavec 
D – Rohozec C 11:7, Petrovice C – Křetín D 
11:7, Vanovice B – Rájec B 6:12, Letovice B 
– Šošůvka C 5:13, Olešnice – Svitávka B 8:10, 
Němčice B – Křetín D 9:9, Petrovice C – Zbra-
slavec D 14:4, Kunštát B – Rohozec C 9:9.
  1.  Olešnice  13  11  1  1  0  168:66  36
  2.  Svitávka B  13  9  3  1  0  142:92  34
  3.  Rájec B  13  8  2  3  0  133:101  31
  4.  Šošůvka C  13  8  1  4  0  135:99  30
  5.  Letovice B  13  6  2  5  0  106:128  27
  6.  Vanovice B  13  5  2  6  0  118:116  25
  7.  Kunštát B  13  6  1  6  0  127:107  26
  8.  Petrovice C  13  6  0  7  0  113:121  25
  9.  Rohozec C  13  4  3  6  0  108:126  24
  10.  Křetín D  13  3  2  8  0  98:136  21
  11.  Zbraslavec D  13  2  0  11  0  72:162  17
  12.  Němčice B  13  1  1  11  0  84:150  16

OS I: Okrouhlá – Vysočany D 15:3, Vodě-
rady C – Bořitov B 6:12, Lhota Rapotina 
– Kuničky 10:8, Velenov – Bořitov C 11:7, 
Vanovice C – Žďárná C 10:8, Petrovice D – 
Němčice C 5:13, Vysočany D – Kuničky 10:8, 
Voděrady C - Lhota Rapotina 10:8, Okrouhlá 
– Bořitov B 12:6, Petrovice D – Bořitov C 
13:5, Žďárná C – Němčice C 12:6, Vanovice 
C – Velenov 7:11.
  1.  Okrouhlá  13  11  1  1  0  163:71  36
  2.  Bořitov B  13  9  1  3  0  149:85  32
  3.  Lh. Rapotina  13  8  2  3  0  140:94  31
  4.  Voděrady C  13  8  0  5  0  125:109  29
  5.  Vysočany D  13  7  1  5  0  116:118  28
  6.  Kuničky  13  7  0  6  0  140:94  27
  7.  Velenov  13  8  0  5  0  125:109  29
  8.  Vanovice C  13  6  0  7  0  117:117  25
  9.  Němčice C  13  5  0  8  0  96:138  23
  10.  Petrovice D  13  3  1  9  0  88:146  20
  11.  Žďárná C  13  2  2  9  0  87:147  19
  12.  Bořitov C  13  0  0  13  0  58:176  13

OS II: Kunštát C – Vísky 16:2, Křetín E 
– Jasinov 9:9, Letovice C – Zbraslavec E 9:9, 
Rájec C – Šošůvka D 3:15, Rájec C – Kunštát C 
4:14, Šošůvka D – Letovice C 14:4, Zbraslavec 
E – Křetín E 10:8, Chrudichromy – Vísky 6:12.
  1.  Šošůvka D  14  11  1  2  0  167:85  37
  2.  Kunštát C  13  11  1  1  0  173:61  36
  3.  Zbraslavec E  14  7  3  4  0  134:118  31
  4.  Letovice C  12  8  1  3  0  138:78  29
  5.  Rájec C  14  5  2  7  0  115:137  26
  6.  Vísky  12  5  2  5  0  99:117  24
  7.  Chrudichromy  13  3  1  9  0  93:141  20
  8.  Křetín E  13  1  2  10  0  68:166  17
  9.  Jasinov  13  1  1  11  0  75:159  16

OS III: Kunštát D – Okrouhlá B 5:13, 
Olešnice B – Boskovice D 8:10, 4:14, Olešni-
ce C – Velenov B 3:15, Olešnice C – Kunštát 
D 3:15, Velenov B – Petrovice E 14:4, Lhota 
Rapotina B – Olešnice B nehl., Boskovice D 
– Okrouhlá B 4:14.
  1.  Okrouhlá B  14  11  1  2  0  172:80  37
  2.  Kunštát D  14  9  1  4  0  152:100  33
  3.  Olešnice B  13  10  0  3  0  151:83  33
  4.  Boskovice D  14  7  1  6  0  129:123  29
  5.  Velenov B  14  7  1  5  1  140:112  28
  6.  Rapotina B  13  5  1  7  0  115:119  24
  7.  Petrovice E  14  2  1  11  0  70:182  19
  8.  Olešnice C  14  0  2  12  0  61:191  16

šachy
2. liga: Adamov – Veselí 5:3, Sekanina, 

Masák, Píše, Sládek 1, Handl, Loubal 0,5.
  1.  Kroměříž  8  5  2  1  17
  2.  Znojmo  8  5  2  1  17
  3.  Hustopeče  8  5  1  2  16
  4.  Staré Město B  8  4  3  1  15
  5.  Staré Město C  8  5  0  3  15
  6.  Zlín C  8  4  2  2  14
  7.  Boršice  8  2  3  3  9
  8.  Veselí  8  2  1  5  7
  9.  Prostějov  8  2  1  5  7
  10.  Postoupky  8  2  1  5  7
  11.  Adamov  8  2  0  6  6
  12.  Holešov  8  2  0  6  6

KP I: TJ Sokol Bzenec – ŠK Garde Lipo-
vec 2,5:5,5, Pisk, Kopřiva, Handl, Chládek 
Vl., Flašar 1, Chládek V. 0,5.
  1.  Lipovec  8  5  3  0  39  26  18
  2.  Prušánky  8  5  2  1  40,5  28  17
  3.  Lokomotiva D  8  5  1  2  34  23  16
  4.  Znojmo  8  5  0  3  35  21  15
  5.  Lokomotiva B  8  3  3  2  33  18  12
  6.  Bystrc  8  3  3  2  33  18  12
  7.  ŠK 64 Brno  8  2  4  2  33,5  14  10
  8.  Duras Brno C  8  3  1  4  32,5  18  10
  9.  Kuřim  8  2  2  4  31  17  8
  10.  Lokomotiva C  8  2  1  5  27  11  7
  11.  Ořechov  8  2  1  5  25,5  14  7 
  12.  Bzenec  8  0  1  7  19  9  1

Okresní přebor: Jedovnice – Jevíčko B 
6,5:1,5, Matuška, Navrátilová, Nechvíla, Slou-
ka, Fránek ml. 1, Fránek st., Kunc, Keprt 0,5 
– Bulička, Zapletal, Beneš 0,5. Boskovice B – 
Rudice B 3:5, Derňár, Kocina 1, Veselý, Petr 0,5 
– Klinkovský Jiří, Nejezchleb, Crhonek, Toulec 
1, Dvořáček, Klíma 0,5. Adamov C – Rovečné 
2,5:5,5, Kratochvíla, Ptáček 1, Ležáková 0,5 – 
Libiš, Čermák st., Šutera, Daniel J., Daniel T. 1, 
Čermák ml. 0,5. Lipovec E – Sloup B 4:4, Habi-
na L., Brichta, Rimpler, Petržela 1 – Pokladník, 
Sedlák I., Helebrand, Mikulášek 1. 

  1.  Jedovnice  6  5  1  0  34  16
  2.  Lipovec D  5  5  0  0  29,5  15
  3.  Boskovice B  5  4  0  1  27,5  12
  4.  Rudice B  5  3  1  1  25  10
  5.  Sloup B  6  2  1  3  25,5  7
  6.  Rovečné  6  1  1  4  17,5  4
  7.  Lipovec E  5  1  1  3  16  4
  8.  Jevíčko B  5  0  1  4  11  1
  9.  Adamov C  5  0  0  5  6  0

Základní soutěž: Lipůvka – Vanovice 
3,5:1,5, Sapák, Poláček, Honzák 1, Kaderka 
0,5 – Hrabal 1, Turzo 0,5. Kunštát – Lipovec 
F 4:1, Libiš st., Záboj, Libiš ml. 1, Mikulčic-
ký, Blažek 0,5 – Rimpler, Petržela 0,5. Něm-
čice – Rovečné B 3:2, Závodník, Kouřil 1, 
Stloukal, Dostál 0,5 – Čermák 1, Daniel J., 
Daniel T. 0,5. 
  1.  Kunštát  8  7  1  0  30,5  22
  2.  Lipůvka  8  6  1  1  30,5  19
  3.  Němčice  8  2  3  3  16  8
  4.  Lipovec F  8  2  2  4  15  8
  5.  Vanovice  8  0  4  4  15  4
  6.  Rovečné B  8  1  1  6  13  4

volejbal
KP muži: TRS Letovice – VK Tišnov 1:3 

(-17, 21, -31, -15) a 1:3 (-21, 20, -18, -18).
  1.  Ingstav  28  20  8  0  64:40  48
  2.  Šlapanice  22  22  0  0  66:14  44
  3.  Židenice  26  16  10  0  61:42  42
  4.  Komárov  26  14  12  0  52:48  40
  5.  Letovice  24  11  13  0  45:49  35
  6.  MS Brno  24  11  13  0  42:46  35
  7.  Tišnov  24  10  14  0  43:52  34
  8.  Poštorná B  26  5  21  0  30:67  31
  9.  Dědice  24  3  21  0  19:64  27 

KP juniorky: TJ Minerva Boskovice – TJ 
DDM Brno 3:0 (10., 10, 11) a 3:0 (7, 11, 20). 
TJ Minerva Boskovice – Volejbal Vyškov 3:0 
(19, 19, 18) a 3:0 (22, 16, 10).
  1.  Boskovice  8  7  1  0  21:4  15
  2.  Křenovice  8  6  2  0  20:7  14
  3.  Vyškov  8  5  3  0  16:14  13
  4.  Strážnice  8  4  4  0  15:15  12
  5.  DDM Brno  8  2  6  0  9:21  10
  6.  Znojmo B  8  0  8  0  4:24  8

KP kadetky: TJ Junior Brno – TJ Minerva 
Boskovice 3:1 (-35, 23, 24, 23) a 3:0 (19, 17, 
22). Minerva Boskovice – Volejbal Vyškov 
3:1 (6, -20, 18, 20) a 3:0 (11, 18, 9).
  1.  Břeclav  8  7  1  0  21:7  15
  2.  Junior  8  5  3  0  20:10  13
  3.  Boskovice  8  4  4  0  15:13  12
  4.  Vyškov  8  1  7  0  4:21  9
  5.  Šlapanice  6  2  4  0  6:12  8
  6.  Újezd  6  3  1  2  9:12  7

 (bh)

Sedmička statečných byla třetí Sedmička statečných byla třetí 
Hodonín - Ve fi nále halové části  meziokresního turnaje žáků „O pohár 
předsedy KM JmKFS“ v Hodoníně opět obhájili první místo brněnští  repre-
zentanti . Ve velkém fi nále se utkala družstva MěFS Brno, OFS Brno-ven-
kov, OFS Hodonín a OFS Blansko. Výběr OFS Blansko dosáhl třetí m místem 
skvělého úspěchu a to i navzdory tomu, že na tento důležitý turnaj vyrazil 
s pouhými šesti  hráči a prozati mním trenérem Lubomírem Rekem.  (bh)

Horní řada zleva: Lubomír Rek, Dominik Zmeko, Jan Sedlák, Aleš Stehlík, 
David Kunc, dole Lukáš  Závodný, brankář David Loukota.  Foto Jiří Sychra
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Soutěž v řešení sudoku

V pondělí 31. ledna proběhl v blanenském gymnáziu již 5. ročník soutěže 
v řešení SuDoKu, kterého se zúčastnilo 29 žáků převážně z gymnázia. Vý-
sledky – mladší: 1. Jana Tesařová (sekunda A, GB), 2. Tereza Gromešová 
(prima B, GB), 3. Markéta Vančurová (sekunda B, GB), 4. Aneta Ratkovská 
(sekunda A, GB), 5. Iveta Konečná (sekunda B, GB). Výsledky – starší: 
1. Lenka Fleková (kvarta A, GB), 2. Šárka Kuncová (tercie B, GB), 3. Kris-
týna Nováková (kvarta A, GB), 4. Luboš Slouka (ZŠ Salmova), 5. Gabriela 
Plchová (tercie A, GB).   Gymnázium Blansko

Dětský maškarní karneval
V sobotu 29. ledna odpoledne se sokolovna ve Svitávce zaplnila různý-

mi postavičkami z pohádek – jako například Červená karkulka, Marfuška 
z Mrazíka, bílá paní, žabka, dráček, čertík, tygřice, kašpárek a mnoho dal-
ších, protože Ochotnické divadlo Svitávka uspořádalo již tradiční Dětský 
maškarní karneval. Tématem letošního karnevalu byl cirkus. 

Celým odpolednem všechny provázela Martina Klimešová v roli prin-
cipála. Mohli jsme se potkat i s krotitelem dravé zvěře, s kterým se děti 
proměnily ve zvířátka z cirkusu: jako lvi proskakovaly „ohnivými obruče-
mi“, jako koníci skákaly přes překážky, jako medvědi jezdily na motorkách 
a skákaly jako blechy. S krásnou provazochodkyní se děti pokoušely projít 
přes dlouhé lano. Krasojezdkyně učila děti jezdit mezi překážkami. Nechy-
běl ani veselý kašpárek, se kterým děti skákaly v pytli. Samozřejmě všichni 
zvládli i náročnou akrobatickou sestavu pod vedením šikovné akrobatky. 
Od věštkyň děti dostaly kouzelný kupón, který si vyměnily v kole štěstí za 
plyšovou hračku, pexeso, lízátko či jinou sladkost. Své taneční schopnosti si 
mohli všichni vyzkoušet s děvčaty z Dětského divadelního kroužku.

Za soutěže a úkoly dostaly všechny masky sladké odměny. Novinkou le-
tošního karnevalu byl prodejní stánek s nafukovacími balónky, cukrovou 
vatou a svítícími hračkami. 

Děkujeme všem zúčastněným za hojnou návštěvu a těšíme se na setkání 
s vámi na dalším maškarním..., tentokrát pro dospělé, který se bude konat 
v sobotu 19. března od 20 hod. v místní sokolovně. Foto z akce si můžete 
prohlédnout na www.svitavka.com. 

 Miroslava Holasová, Ochotnické divadlo Svitávka

Zápis do prvního ročníku
Cesta za pohádkou. Takový název měl letošní zápis do prvního ročníku 

v Základní škole v Drnovicích, kterého se zúčastnilo 16 dětí. Děti společně 
se svými rodiči procházely jednotlivými pohádkovými stanovišti, na kterých 
si vyzkoušely poznávání písmen a číslic, překážkovou dráhu, obratnost, mo-
toriku, počítání aj.  Jan Přichystal 

Šesti leté gymnázium je řešením
Omezování počtu víceletých gymnázií je v posledních týdnech diskutova-

nou otázkou. Důvodem k tomuto kroku je snaha o zvýšení kvality základního 
vzdělávání. Zástupci krajů s touto koncepcí souhlasili, a přestože někteří 
nyní své postoje přehodnocují, změny se dříve či později osmiletým gym-
náziím nevyhnou. 
Řešením pro rodiče, kterým na vzdělání jejich dětí záleží, může být šes-

tileté studium na gymnáziu v Rájci-Jestřebí, jediném šestiletém gymnáziu 
v regionu. O jeho kvalitě není třeba pochybovat. Naši studenti měli výborné 
výsledky u maturitní generálky a máme vynikající výsledky České školní 
inspekce. Jsme výborně hodnoceni studenty školy a jejich rodiči (viz. doku-
ment „Mapa školy“ z roku 2008, nový se právě zpracovává). Máme absol-
venty úspěšné při přijímacím řízení na VŠ a naši studenti s vysokou školou 
počítají zcela samozřejmě. O projektech školy v mezinárodním měřítku, 
grantech EU a ostatních aktivitách se můžete informovat na internetových 
stránkách školy. Jsem třídní učitelkou 4. ročníku a nedávno jsem zpracová-
vala dokumentaci o jejich dalších studijních záměrech. Všech 24 studentů 
se hlásí na vysoké školy.

Studenti šestiletého směru mají oproti spolužákům čtyřletého studia ne-
sporné výhody. Jako učitelka angličtiny bych ráda zmínila především jazyky. 
Rozdíly jsou dokonce měřitelné – do školního kola olympiády v anglickém 
jazyce se ve věkové skupině odpovídající prvnímu ročníku střední školy při-
hlásilo šest studentů z šestiletého směru, ale ani jeden ze čtyřletého studia 
(přitom učím obě skupiny studentů, na osobě učitele zde tedy nezáleželo). 
Velkou roli v tom hraje právě předchozí výuka. My používáme nejmoderněj-
ší metody jako e-learning, interaktivní tabule a dataprojektory a snažíme 
se studenty přimět k aktivnímu používání jazyka. Jsme zapojeni v projek-
tech mezinárodní spolupráce (studenti šestiletého gymnázia mohli navští-
vit Litvu, Skandinávské země, Shetlandy, Velkou Británii, právě podáváme 
žádost o dvouletý matematický projekt s Francií, Finskem, Holandskem, 
Německem a Švédskem) a využíváme eTwinningovou virtuální spolupráci 
s různými zeměmi.

Naše škola má vypracovaný vlastní hodnotící systém, který má výrazně 
motivující funkci a vychází z forem hodnocení běžných ve světě. Studen-
ti jsou tedy trénovaní a povzbuzovaní odlišným způsobem, než na jiných 
středních školách.

To vše by vás mohlo přimět uvažovat o gymnáziu v Rájci-Jestřebí a já 
bych vás i vaše děti ráda pozvala na návštěvu. 

 Kateřina Pernicová, Gymnázium Rájec-Jestřebí

Křtiny - Letos už počtvrté po-
jedou vybraní pracovníci Školního 
lesního podniku brněnské Mendelo-
vy univerzity na stáž do zahraničí. 
Defi nitivně o tom rozhodne Národ-
ní agentura pro evropské vzdělávací 
programy po posouzení podaného 
projektu. Na podrobnosti jsme se 
zeptali Jiřího Šilhánka, který má 
v ŠLP ve Křtinách přípravu projek-
tů na starosti.

Do jaké oblasti  je váš projekt za-
měřen a jaké má cíle?

Je to projekt celoživotního učení 
a nese jméno slavného Leonarda da 
Vinci. Jeho cílem je získávat nové 
zkušenosti v lesnických oborech 
v rámci celé Evropy. V minulých 
třech letech jsme byli úspěšní, a tak 

měli pracovníci školního lesního 
podniku možnost vycestovat do 
Skotska a loni i do španělské An-
daluzie. Tam měli během čtyř týdnů 
příležitost bezprostředně se začlenit 
do pracovních kolektivů a poznat 
jejich každodenní práci.

Mnozí si řeknou, že les je všude 
v Evropě více méně stejný. Co se mo-
hou lesní hospodáři učit u jiných?

Například Španělé mají velké 
zkušenosti s ochranou biodiverzity 
nebo s protipožární ochranou, pro-
tože ohrožení lesů je tam akutnější 
než u nás. Ve Skotsku mají zase 
trochu odlišné podmínky v oblasti 
produkce dřeva. Naše smrkové po-
rosty kácíme, když mají kolem sta 
let. Tam pěstují například americký 

druh smrku, který je vhodný ke ká-
cení už po čtyřiceti letech.

Jakým přínosem je taková stáž 
pro ostatní pracovníky ŠLP?

Účastníci projektu po návratu 
seznamují ostatní s tím, co nového 
poznali, co se naučili. Není to jen 
formální záležitost. V obou zemích, 
v nichž se stáže konají, mají mimo 
jiné dobré zkušenosti s využíváním 
geografi ckého polohového systému 
GPS. Operativně jimi zaměřují jed-
notlivé části lesa, které přes počítač 
zanášejí do lesnických map a mají 
tak okamžitý přehled o aktuální si-
tuaci. My se to teprve učíme, u nás 
se zatím aktualizují mapy ofi ciálně 
jednou za deset let v rámci lesního 
hospodářského plánu. 

Druhý přínos vidím v tom, že 
naši pracovníci v hostitelské zemi 
prezentovali jak české lesnictví, 
tak specifikum školního lesního 
podniku. Skotové i Španělé proje-
vili zájem se k nám podívat, aby 
poznali naši současnost, proto-
že mnohdy jsou jejich představy 
zkreslené.

Kdo z pracovníků ŠLP se může do 
projektu zapojit?

Školní lesní podnik je součástí 
Mendelovy univerzity, proto pod-
porujeme další profesní růst všech 
našich zaměstnanců. Na letošní rok 
počítáme se dvěma pracovníky na 
stáž ve Španělsku. Podmínkou však 
je odpovídající znalost cizího jazy-
ka.  Marta Antonínová

Lesníci z ŠLP Křti ny získávají nové 
zkušenosti  ve Skotsku i ve Španělsku

Po letech ve školní lavici
Střední škola v Letovicích je již rok zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE 

– proměna škol na centra celoživotního učení, v jehož rámci běží od pro-
since minulého roku pilotní ověřování vzdělávacího programu pro dospělé 
– Umění komunikovat. Program byl vytvořen týmem učitelů školy a pod 
vedením tohoto projektového týmu také probíhá jeho ověřování.

Vzdělávací program je určen zejména nezaměstnaným střední věkové ka-
tegorie, kteří při hledání práce naráží na bariéru cizojazyčné a počítačové 
gramotnosti a mají problém vhodně se prezentovat. Je však otevřen i zájem-
cům z řad široké veřejnosti.

Cílem programu je vybavit absolventy kompetencemi obecně využitelnými 
v širokém spektru typových pozic a zlepšit tak jejich postavení na pomyslné 
startovní čáře mezi ostatními uchazeči o práci. Absolvent programu je při-
praven u výběrového řízení a později v zaměstnání vhodně prezentovat své 
kvality, pozitivně působit při osobním kontaktu a asertivně jednat. Pracuje 
v textovém i tabulkovém editoru, využívá Internet a elektronickou poštu. 
Je vybaven znalostí anglického jazyka na úrovni začátečníka. Vzdělávací 
program má stohodinovou dotaci a je sestaven ze tří modulů. První modul 
se zabývá komunikací v osobním styku a jeho cílem je rozvíjet a zdokona-
lovat komunikativní dovednosti účastníků, rozšířit jejich znalosti z oblasti 
komunikace v profesním i běžném životě a zvýšit jistotu a sebevědomí účast-
níka při pracovním pohovoru, výběrovém řízení, společenských událostech 
i každodenním setkávání s jinými lidmi.

V rámci druhého modulu - Elektronická komunikace - jsou účastníci ve-
deni k samostatné práci se základním kancelářským programovým vybave-
ním osobního počítače, k využívání Internetu jako informačního a komuni-
kačního média a k prezentaci své práce vytištěním a obhajobou. 

Obsahem třetího modulu je výuka komunikace v anglickém jazyce na 
úrovni začátečníka. Klade si za cíl rozvíjet čtyři klíčové oblasti (gramatiku, 
slovní zásobu, dovednosti a praktický jazyk), jejichž znalosti jsou pilířem 
pro dosažení úrovně A1 referenčního rámce. Jednotlivé oblasti jsou navzá-
jem provázány a vyváženy. Absolvent by měl mít dostatek znalostí k vedení 

běžného rozhovoru, překladu jednoduchého textu, vyplnění úředního for-
muláře a základní orientace v cizojazyčném prostředí. 

Vzdělávací program je jedinečný svým záběrem na velmi široké spektrum 
obyvatel. Není vázán na určitou profesi a škola jej může nabízet bez ohledu 
na momentální poptávku trhu práce. Rozmanitost profesí účastníků v právě 
probíhajícím kurzu dodává výuce zvláštní atmosféru, která je přínosná pro 
lektory i samotné „žáky“. Třikrát do týdne usedá do školní lavice zahradni-
ce, švadlena, kadeřnice i kuchař. A lektoři nešetří chválou… 

Po ukončení pilotáže bude škola vzdělávací program nabízet také zá-
jemcům z řad široké veřejnosti. Bližší informace škola poskytne již nyní 
prostřednictvím metodičky projektu Márii Bašné.  Mária Bašná, učitelka 
 a metodička projektu UNIV 2 KRAJE v SOŠ a SOU-MŠP Letovice

Odborný počítačový seminář
O pololetních prázdninách nezůstala jedovnická škola prázdná. Kom-

pletní učitelský sbor se zúčastnil odborného školení v rámci evropského 
projektu Peníze školám.

Jednalo se o odborný počítačový seminář zaměřený na tvorbu a použití 
digitálních učebních materiálů v praxi. Součástí byla jak teoretická, ale 
především praktická ukázka vytváření výukových materiálů. Pod vedením 
zkušených lektorek ze ZŠ JUDR. Mareše ze Znojma si všichni účastníci 
mohli vyzkoušet veškeré možnosti, ale i úskalí, která sebou interaktivní vý-
uka přináší. 

Závěrečnou částí semináře byla diskuse a dotazy, které nebraly konce, a tak 
se původně dopolední seminář protáhl až do odpoledních hodin. A výsledek? 
Již od března se do výuky jedovnických žáků začnou postupně začleňovat in-
teraktivní prvky a výuka na nových počítačích a interaktivních tabulích, které 
budou také pořízeny z projektu Peníze školám.  Michal Souček

Holky přivezly dvě stříbra
V sobotu 12. února 2011 se konala velká taneční soutěž ,,M‘‘ Style Dance 

Třebíč. Pro holky z DDM Blansko se jednalo o první závody v letošní se-
zoně, byly tedy plné nejistoty a napětí. Soutěžilo se ve čtyřech různých sou-
těžních disciplínách (street dance, parketové kompozice, show, disco dance 
a aerobic). 

Naší disciplínou je aerobik. Mladší holky soutěžily ve věkové kategorii 
7 - 11 let se sestavou Luciferovy čertice. Starší holky už od letošního roku 
postoupily o kategorii výš, do juniorů. V dětské věkové kategorii závodilo 
osm týmu, největšími soupeřkami byly Pirátky z Břeclavi a Country Frogs 
z Hlinska. Naše holky získaly od poroty vysokých 212 bodů a radovaly se 
z krásného druhého místa. 

V kategorii juniorů o pohár bojovalo devět týmů, např. z Brna, Havlíčko-
va Brodu, Oslavan nebo Lipníka nad Bečvou. I přes zranění jedné naší sou-
těžící, ke kterému došlo na generálce v pátek, holky s velkým nasazením se 
skladbou Koncert kapely Bon Jovi vybojovaly 216 bodů a také druhé místo. 
O pár bodů více získal tým z Brna, který si se skladbou Sweet Kisses odvezl 
zasloužené zlato. My jsme získali dva krásné stříbrné poháry. Můžeme říci, 
že začátek sezony se vydařil, teď pilně trénujeme na další závody, které už 
klepou na dveře, tak nám držte palce. Trenérka Markéta Kolářová

Dobrovolní hasiči z Klepačova
mají za sebou rušný rok

Sbor dobrovolných hasičů na Klepačově oslaví v letošním roce úctyhod-
ných 100 let své existence. Při této významné události se budou konat ha-
sičské oslavy, na které bychom vás rádi pozvali. Termín oslav je stanoven 
na 10. září 2011. 
Členové SDH v minulém roce rozhodně nezaháleli. Prováděli jednak 

údržbu výstroje a výzbroje, teoretická i praktická školení, ale účastnili se 
i mnoha přímých výjezdů. Byli přítomni na téměř 30 akcích. Jednou z pod-
statných a nepřehlédnutelných změn v uplynulých letech byla již nezbytná 
úprava hasičské zbrojnice. Vyměnili jsme část vrat za elektrická, osadili 
nová plastová okna, celkově zrekonstruovali zázemí a sklad techniky.
Členové sboru ve svých volných chvílích už několik let renovují starou ha-

sičskou cisternu Praga RN vyrobenou v roce 1951. Na letošní rok plánují její 
dokončení. Renovace staré hasičské techniky je jednou z jejich velkých vášní.

Rok 2010 zahájili tradičně hasičským plesem v Dělnickém domě na Kle-
pačově, který je širokým okolím velmi vyhledávaný. Tento rok se ples usku-
teční 26. února. „Doufáme, že i letos se setkáme s tak velkou účastí, jako 
tomu bylo v minulých letech. Velmi nás váš zájem těší,“ řekl hlavní pořada-
tel plesu a starosta SDH Miroslav Vičar. 

Každý rok na jaře pořádají hasiči v rámci obce sběr železného šrotu. 
Mají za sebou i zásahy jako například hašení rozvodny veřejného osvětlení. 
Také měli možnost si vyzkoušet vyprošťovací techniku při rozřezávání auto-
busu. Mezi další akce, kterých se účastní, patří také cvičení v požární štole 
v Dolní Rožínce, kam jezdí již několik let. Cvičení je zaměřeno na používání 
dýchací techniky pro dobrovolné hasiče ze širokého okolí.

V rámci akcí města Blanska se účastnili oslavy Dne dětí, při pálení čaro-
dějnic na Palavě předvedli svoji techniku a prováděli požární dozor u vatry. 
Ve spolupráci s Kolejovou o.s. se podíleli na zvedání Ježkova mostu u ob-
chodního domu Billa. Za pomoci vzduchových „poduší“ nadzvedli jednu 
stranu mostu a podložili ji panely pro lepší údržbu. Druhá strana bude 
dokončena, jakmile to umožní počasí.

„SDH Klepačov se jako spousta další sborů potýká s nedostatkem aktiv-
ních členů, proto pokud máte chuť a čas, můžete nás kontaktovat na e-mailu 
hasici@sdhklepacov.cz. Rádi uvítáme nové zájemce, kteří pomohou udržet 
a nadále rozvíjet tradici místních hasičů,“ uvedl velitel jednotky SDH Petr 
Trojan. „V loňském školním roce jsme také vedli kroužek mladých hasičů 
v DDM Blansko Oblázek, ale letos se již pro malý zájem neotevřel,“ dodal 
Vičar.

Klepačovští dobrovolní hasiči svým počtem a technickým vybavením roz-
hodně nepatří mezi největší sbory, ale svou činností a aktivitou jsou každopád-
ně nepřehlédnutelným prvkem, který má v Klepačově svou tradici i místo. 

Více informací o jejich činnosti naleznete na webových stránkách 
www.sdhklepacov.cz. Uplynulý rok 2010 byl pro nás dobrým a velmi přínos-
ným. Doufáme, že se s vámi shledáme v únoru na plese a v září na oslavách.
 Za SDH Klepačov Lenka Urbánková

Návštěva. Do Boskovic zavítal na pozvání boskovických turistů známý ho-
rolezec Petr Mašek (uprostřed). Absolvoval bohatý program, jehož součástí 
bylo i přijetí u starosty města či beseda.  Foto Jaroslav Oldřich
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 Wilmar, tel.: 516 418 888 � mobil: 775 945 627 (wilmar) � www.wilmar.cz

VÝROBA A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ 
 - zítřejší okna za včerejší ceny
                                 - pomůžeme vám při získání dotací 
SLEVA dalších 5 % při uplatnění tohoto kupónu!
Demontáž, zaměření, konzultace a mikroventilace ZDARMA!

 Dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  SLEVA do konce února 2011 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!

 zítřřeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjššššší oknna zítřřeeejjjjjjjjššššší okknna
                                                                       
SLEVA d lší h 5 % ři
ZELENÁ ÚSPORÁM

KUPON
na slevu5 %

�
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N
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u
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HIMMER - www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026.

PODNIKATELSKÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Provádíme veškeré topenářské, 
instalatérské a plynařské práce. 

Tel.: 607 719 155.

Přijmu zahradníka-zahradnici (sa-
daře) do prac. poměru. Bližší infor-
mace tel.: 516 432 791, od 6.00 do 
14.00 hodin.

HELVELLA
Výrobna lahůdek

� chlebíčky ��bagety ��pomazánky ��saláty 
��aspikové výrobky ��obložené mísy

Jasanova 2, Blansko
(sídliště Písečná)

Příjem objednávek: 516 416 865

Tipy
Máme pro vás nabídku nejen z našeho regionu

www.zrcadlo.net Pokud je pro vás naše nabídka zajímavá, volejte: 777 008 399 Nikola Šindelářová, nebo pište: sindelarova@zrcadlo.net

Inzerce už od 417 Kč 
za jedno opakování.

Za čtvrt roku jen 2500 Kč!!!

Jedinečná nabídka!

tel.: 775 760 080

tvorba 
webových 
stránek

 reklamní předměty 
e-shop    www.rustika.cz

POČÍTAČE SLUŽBY

VODA VODA - - TOPENÍ TOPENÍ - - PLYNPLYN
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Karel Ťoupek 
tel.: 604 974 260

karlos.t2@seznam.cz

Solární systémy pro rodinné domy,
nově i chaty a chalupy

Dotace 10  000 Kč

SLUŽBY

Potřebujete něco 
vytisknout?

Nabízíme

Tel.: 774 408 399

KOMPLETNÍ 
GRAFICKÉ, REDAKČNÍ 

A TISKAŘSKÉ 
SLUŽBY.

Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny

Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení.
Rozvozy květin a dárků po Blansku zdarma!
Řezané květiny za zaváděcí ceny!
8. 3. MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Příjďte si vybrat dárečky pro své milé.
Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, 

kde vám naši profesionální fl oristé poradí 
s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.

Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých fi remních 
prostor, výzdoby fi remních večírků, plesů a rautů.
Všechny objednávky lze provádět i po telefonu.

Dáváme květinám duši.
Naše prodejny:

BLANSKO, Smetanova 8, tel.: 725 353 080. 
Po–Pá  8 – 17, So 8–12, Ne 9–12

BOSKOVICE, Bezručova 12, tel.: 602 640 703. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne 9–12

BOSKOVICE, 17. listopadu 3, tel.: 725 700 869. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne zavřeno

NONSTOP SLUŽBA  725 353 070

E-mail: darkovyservis@seznam.cz

DÁRKOVÝ SERVIS 
na ulici Smetanova 8, Blansko

(VEDLE CENTRA JEŽEK)

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

Představení společnosti Helvella s.r.o.
VÝROBNA LAHŮDEK BLANSKO

Od počátku roku 2009 se společnost Helvella s.r.o. zabývá vý-
robou a prodejem výrobků studené kuchyně. Jsme regionálními 
výrobci a po celou dobu své existence zásobujeme naše zákazníky 
v okolí Blanska, Brna, Boskovic, Vyškova a Kuřimi. Výrobna je 
umístěna na ulici Jasanova 2 (sídliště Písečná), kde je možné si 
přímo zakoupit naše výrobky, provozní doba Po-Pá 6-14 hodin. 

Nabízíme široký sortiment lahůdkářských výrobků, kterými jsou 
chlebíčky, bagety, pomazánky, majonézové i zeleninové saláty, 
aspikové výrobky, obložené mísy, chuťovky a nakládané uzeniny. 
Velkou oblibu u našich zákazníků získal aspikový dort nebo as-
pikové srdce, které jsou originálním dárkem pro každou příleži-
tost. Základní prioritou všech našich činností je maximální kvalita 
a čerstvost našich výrobků, které jsou vyráběny bez konzervantů 
a za vysokých hygienických podmínek, které vychází z principu 
HACCP. 

Zajišťujeme pro Vás občerstvení pro společenské události, osla-
vy, svatby, fi remní porady a rauty. Zboží je možno si objednat na 
tel. 516 416 865 nebo osobně den předem do 11 hod. Vámi objed-
nané zboží Vám rádi přivezeme zdarma při objednávce nad 300 Kč 
po Blansku (v okolí Blanska závoz zdarma nad 500 Kč).

„Smyslem a cílem práce všech zaměstnanců společnosti Helvella 
je spokojený zákazník, který se vždy rád vrací k osvědčené kvalitě 
našich výrobků“. 

 Ing. Renata Závodníková

e mail: testo@testo-cs.cz

VÝROBA

     

  DŘEVĚNÝCH

EUROOKEN A DVEŘÍ

www.testo-cs.cz

tel/fax: 516 453 697

NOVINKA  IV 78      -VÝROBA  ŠPALETOVÝCH OKEN
         -VÝROBA HISTORICKÝCH REPLIK VRAT

ZELENÁ ÚSPORÁM

DVOJSKLO    Ug=1,1

TROJSKLO       Ug=0,7

NEVYHOĎ!!!!

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Domácí prejt, zelí, vařený brambor 59,-, 2. Hovězí, rajská omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažené kapustičky, vařený brambor, tatarka 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek se slaninou, hranolky, tatarka 69,-, 5. Kuřecí nudličky s pórkem a žampiony, dušená rýže 69,- , 
6. Těstovinový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Smažený vepřový řízek plněný vaječnou směsí se šunkou, zelenina, vařený brambor 79,-, 8. Kuřecí steak, pikantní thajská omáčka, hranolky, zelenina 79,- 

1. Karbanátky, kapusta na česneku, vařený brambor 59,-, 2. Hovězí guláš, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený sýr plněný šunkou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Vepřový plátek na sušených švestkách, hranolky 69,-, 5. Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, opékaný brambor 69,-, 
6. Zeleninový salát s ruským vejcem a šunkou 75,-, 7. Pečená kačena, červené zelí, houskový knedlík 99,-, 8. Vepřový steak s pepřovou omáčkou, krokety, obloha 79,-

1. Koprová omáčka, vejce vařená, vařený brambor 59,-, 2. Mexický guláš, hrášková rýže 59,-, 3. Halušky s uzeným masem a zelím 65,-, 4. Vepřový plátek se špenátem a mozzarellou, opékaný brambor 69,-, 5. Smažený kuřecí řízek plněný šunkou a sýrem, 
vařený brambor, okurek 69,-, 6. Zeleninový salát se sýry 75,-, 7. Kuřecí špízy se žampiony, zelenina, hranolky 79,-, 8. Pangácius, hermelínová omáčka, vařený brambor, obloha 79,- 

1. Těstoviny s kuřecím masem, nivou a smetanou 59,-, 2. Vepřové, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený soukenický řízek, bramborová kaše, okurek 65,-, 4. Játra na roštu, hranolky, tatarka 69,-, 5. Kuřecí fl amendr, bramboráčky 69,-, 6. Zeleninový salát 
se smaženými kuřecími kousky 75,-, 7. Pstruh na másle, vařený brambor, obloha 79,-, 8. Roštěná na roštu, pikantní omáčka, hranolky, zelenina 79,- 

1. Štěpánská hovězí, dušená rýže 59,-, 2. Dušená mrkev, hovězí maso, vařený brambor 59,-, 3. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí zapečeno Hermelínem, hranolky 69,-, 5. Vepřový plátek na houbách, opékaný brambor 69,-, 
6. Zeleninový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Pečené vepřové koleno, hořčice, chléb 99,-, 8. Vepřový steak, švestková čínská omáčka, hranolky, zelenina 79,-

TÝDEN S OMÁČKAMI KE STEAKŮM                                        Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 21. 2. do pátku 25. 2., 59, 79, 99  Kč                                        Polévka dle denní nabídky 

8. března - Mezinárodní den žen 
Příležitost dát dárek nebo květinu

Rovné podmínky pro ženy i muže, které dnes bereme jako samozřejmost, ještě na 
konci 19. století nebyly (např. zúčastňovat se veřejného života, možnost volit, roz-
hodovat o svém životě…). Jeden z prvních pokusů o změnu nastal při stávce švadlen 
v USA v roce 1909. Stávka se nesla pod heslem „Chléb a růže“, kdy chléb symboli-
zoval ekonomické jistoty a růže lepší kvalitu života. V průvodu městem šlo přes 15 
tisíc žen. Demonstrace takového rozměru měla značnou váhu do budoucna. Ofi ciál-
ní ustanovení Mezinárodního dne žen bylo odsouhlaseno pár let poté na konferenci 
v Kodani. Práva žen se však zlepšovala jen pozvolna.

Spousta lidí bere tento svátek jako uměle vytvořený komunistickým režimem. Všem 
bylo vštěpováno, že si ženy zaslouží pozornost. Některé naše babičky na to rády vzpo-
mínají, v té době to byla totiž jedna z mála příležitostí, kdy byly obdarované květinou.

Dnes si můžeme svobodně odpovědět na otázku, zda si ženy kolem nás zaslouží 
květinu či dáreček. Myslím, že jednoznačně ano. Pánové, ruku na srdce, neberete jako 
samozřejmost vyžehlenou košili a teplou večeři? Doporučuji, dejte si tu práci a zajděte 
koupit alespoň kytičku. Pokud to nezvládnete osobně, skvělé řešení vám nabízí nově 
otevřená prodejna Dárkového servisu se službou po Blansku rozvoz 24 denně zdarma.

Pokud byste si přece jen udělali čas a chtěli prodejnu navštívit osobně, najdete 
ji ve Smetanově ulici v Blansku. Rádi vás také obslouží v Boskovicích ve dvou 
pobočkách – v Bezručově ulici a v ul.17. listopadu. Budete překvapeni, jaký široký 
sortiment nabízejí. Nejen čerstvé květiny, keramiku, svíčky, dárkové předměty, ale 
také kvalitní vína a čokolády.

PRODEJ
Prodám byt OV 1+1  v Boskovicích 

za 980 000 Kč. Tel.: 608 245 425. 
Prodám barevný televizor značky 

TESLA – RF 7231 TSP100, stříbrná bar-
va, úhlopříčka 74 cm, dálkový ovladač. 
Další funkce: uložení 100 programů, 
teletext, fastext, APS, časovač, dětský 
zámek, 100Hz obraz, digitální redukce 
šumu, 2 vestavěné reproduktory, 5 pás-
mový ekvalizér, AV-vstup. Vhodné na 
chatu či chalupu. Cena 1 500 Kč. Tel.: 
603 592 596.

Prodám garáž v Blansku ve Slou-
pečníku. Tel.: 602 734 913.

Prodám motor zn. Pionýr 555, po vý-
brusu, nezajetý, do chlad. boxu chladící 
panel 195x50 cm, nepoužitý. Kompresor 
včetně motoru. Cena dohodou. Tel. číslo: 
607 184 688.

Prodám starší galuskové kolo znač-
ky Favorit, rám F1, mám i další součást-
ky. Tel.: 776 101 004.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 1+1, v Blansku na 

sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 
734 558 726.

Pronajmu jeden pokoj v bytě 3+1 
v Blansku – Zborovce, za 3000,- Kč/
měsíc. Tel.:739 546 123 . 

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částečné re-
konstrukci, cena 6000,- Kč + inkaso. 
Tel. č.: 777 901 661.

RŮZNÉ
Provádíme veškeré topenářské, in-

stalatérské a plynařské práce. Tel. číslo: 
607 719 155. 

Hledám brigádu, úklid, pomoc v do-
mácnosti atd. Tel. číslo: 731 987 819.

SLUŽBY

vyhledáme 
vyhledáme 

za vásza vás

DOTACE, GRANTY

Tel.: 516 803 200

SLUŽBY

Sokolovna v Boskovicích 
nabízí

prostory 
k pronájmu.

Tel.: 737 843 518



Poznej, co je na obrázku
Dnes máte další možnost ti povat. Pro ty, kdo se se soutěží setkávají popr-

vé, připomínáme, že vaším úkolem je poznat, jaký obrázek známého objektu 
nebo fotografi i osobnosti  okresu Blansko jsme ukryli. V každém z následují-
cích čísel týdeníku odtajníme část fotografi e. Pokud si budete jistí , co nebo 
kdo je na obrázku, pošlete nám svoji odpověď co nejrychleji, vždy však nej-
později do konce týdne na adresu Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, náměstí  
Svobody 2, 678 01 Blansko, nebo prostřednictvím e-mailu soutez@zrcadlo.
net. Soutěž bude ukončena vždy v týdnu, ve kterém nám přijdou správné od-
povědi. Z nich pak vylosujeme výherce, který se může těšit na drobnou cenu. 
Soutěž bude mít i další kola, takže pokud se vám nepodaří uhádnout obrázek 
nyní, nezoufejte. Budete mít další šanci.  (zbb)
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„Tak vy máte paní čtrnáct dětí . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ „Tak vy máte paní čtrnáct dětí . Chtěla byste něco vzkázat našim posluchačkám?“ 
„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“„Ano. Milé dámy, nebudete mi to věřit, ale (tajenka).“

pro zábavu...pro zábavu...
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ

Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka
LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ

ŘEŠENÍ TĚŽKÉ

 4  7     6 9

 1  9     3 

      5   

      8 2 

  8 1   4   

   4 2 6  8  

 6     3 4 5 

 3    5  6 7 

         

       2  

  5   2 7 9 6 

      5   

 2 8  3     4

 3 4  8   7  9

 7   6 4    

     9    3

 1  9 7     8

  3       

MONGOL-
SKÝ 

PASTEVEC
KOPCE

OPRA-
COVAT 

SEKEROU
LISTNÁČ SPZ OKR. 

SEMILY TAJENKA VYČERPAT ŠPLHAVÝ 
PTÁK

JAPONSKÁ 
LOVKYNĚ 
ÚSTŘIC

PŘÍMÁ PAZNEHT-
NÍK

POZDRAV HANBA PAPOUŠEK

RANNÍ 
VLÁHA

VALUTA
SPZ OKR. 
TRNAVA

TEKUTINA
CELNÍ KÓD 

LIBÉRIE

DVĚ 
VĚZNICE

DŮVĚRNĚ 
OSLOVO-

VAT

TŘÍSKA 
(SLOV.)

VERDIHO 
OPERA

PODPIS 
ANONYMA
MINULÉHO 

ROKU

BICYKLY

ZAST. VZT. 
ZÁJMENO
OMÁMIT 

KOŘALKOU

PŘÍTEL 
AMISE
JMÉNO 

PAPOUŠKA

NADÁVAT
BREJ-
LOVEC 

INDICKÝ

KOCOUR LUPEN
ÚSILÍ

NUŽE
VRSTVA 

TŘETIHOR

OTÁZKA
6. PÁDU LOUKA

PRIMÁT

PŘEDLOŽ-
KA

ŽENSKÉ 
JMÉNO

MILENKA
PRONÁSLE-

DOVAT

LENIVÍ 
FELČAŘI

HUSARSKÝ 
KABÁTEC

ŽENSKÉ 
JMÉNO

GENERÁLNÍ 
TAJ. NATO

ZN. ELEK-
TRONVOL-

TU
OKOUT

HMATAT
ZÁPOR

ROVNÍKOVÁ 
OBLAST

NOCOVAT
ROZMAZLE-

NÉ DÍTĚ

BABIČKA 
(NĚM.)
ČÁSTI 
VĚT

STOVKY
LESNÍK

ZKR. KLUBU 
ATLETŮ

SPORTOVNÍ 
ZKRATKA
ZNAČKA 

STRONCIA

ZÁJMENO 
UKAZOVACÍ

MUŽSKÉ 
JMÉNO

PLOŠNÁ 
MÍRA

KLOUDNĚ
KNĚZ

NEPOHODA
JEDEN 
(ANGL.)

UKRA-
JINSKÝ 

A RUSKÝ 
TANEC

FILIPÍNSKÁ 
SOPKA

CYKLOHE-
XANON

OBVAZOVÁ 
POTŘEBA

DRUH PŘEDLOŽ-
KA

ČÁST 
MOLEKULY

Křtiny - Valné shromáždění 
OSN vyhlásilo letošní rok za Me-
zinárodní rok lesů. Do akcí s tím 
spojených se chystá zapojit řada 
organizací a samozřejmě i křtinský 
Školní lesní podnik Masarykův les 
Mendelovy univerzity v Brně.

„Práci lesníků a dalších profe-
sí, které se o lesy starají, chceme 
prezentovat v sérii odborných kon-
ferencí v nově opraveném zámku. 
Stane se tak samozřejmě ve spolu-
práci s pedagogy lesnické a dřevař-
ské fakulty Mendelovy univerzity. 
Probíhají jednání i na úrovni kra-
je a věřím, že se podaří uspořádat 
hlavní konferenci pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje,“ 
řekl zástupce ředitele Školního les-
ního podniku Pavel Mauer. 

Tím samozřejmě aktivity ve 
Křtinách nekončí. Významnou 

událostí, která je připravována na 
27. a 28. května, bude druhý ročník 
Křtinského vytrubování, na který 
se sjedou trubači z celé republiky. 
Zatím je přihlášeno šest skupin. 
Vedle soustředění trubačů se chys-
tá i malá soutěž, ale především vy-
stoupení pro veřejnost v ambitech 
křtinského kostela a v arboretu 
Řícmanice.

„Při té příležitosti na zámku 
uspořádáme i další akce. Ve spo-
lečenském sále to bude prodejní 
výstava obrazů Václava Nasvětila. 
Je to žádaný malíř, který maluje 
zvěř, výjevy z přírody, květinová 
a lovecká zátiší a podobně,“ uvedl 
Pavel Mauer a dodal, že veřejnosti 
bude představena i nová myslivec-
ká kuchařka, kterou sepsal Oldřich 
Koudelka, známý v odborných 
kruzích.  (ama)

Letošní rok je podle
OSN věnován lesům Pokračování ze str. 4

I tak chceme dosáhnout toho, 
aby obyvatelé Křtin měli větší 
pocit sounáležitosti, byli hrdí, že 
tady společně žijí bez rozdílu po-
litického či náboženského smýš-
lení. K tomu by mohla napomoci 
i přátelská setkání, plánujeme asi 
dvě za rok, abychom se dozvěděli 
neformální cestou náměty od lidí 
- co se jim nelíbí, co by potřebo-
vali. 

Jaké plány má zastupitelstvo 
na nadcházející čtyři roky nového 
volebního období?

Chtěli bychom uspokojit oby-
vatele části Kolonka, kterým je 
asi dvacet let slibován chodník. 
Doufám, že tentokrát se ho koneč-
ně dočkají. To bude naše priorita 
pro následující rok. Předpoklá-
dáme, že si jeho stavba vyžádá 
náklady ve výši asi dvou milionů 

korun. Dále chceme vybudovat 
nové dětské hřiště pro nejmen-
ší, víceúčelové hřiště pro mládež 
a dospělé, opravit chodníky a dal-
ší věci. Těch úkolů je nepřeberné 
množství. Věříme, že se podaří 
získat i na tyto akce dotace. S tím 
jsou ale spojeny i prozaičtější sta-
rosti, například nutnost zbudování 
veřejných záchodů.

Počítáme dále s budováním 
nových parkovacích a parkových 
ploch a s dokončením úprav ná-
městí. Dobrého partnera jsme 
získali ve Školním lesním podni-
ku Mendelovy univerzity v čele 
s jeho ředitelem Jaroslavem 
Martinkem. Po opravě zámku se 
chystají také na úpravu okolního 
parku. Vznikne tak zbrusu nová 
odpočinková zóna přístupná širo-
ké veřejnosti. Tím velkou měrou 
přispívají Křtinám k získání jejich 
minulého věhlasu. 

Představte si, že máte k dispo-
zici větší finanční obnos. Na jaké 
investice byste ho použili, co by 
se změnilo?

Máme tady tak zvanou starou 
horní školu. Je to nevyužitý ob-
jekt, což nás velice trápí. Existuje 
vize, že by tam mohl vzniknout 
domov pro seniory. Dnes by ta-
ková akce stála více než šedesát 
milionů korun, a na to skutečně 
nemáme. 

Náš roční rozpočet činí asi osm 
milionů korun. Snažíme se oslo-
vovat charitní organizace a další 
zainteresované instituce, nabízí-
me také pronájem za symbolickou 
cenu, jen aby byl objekt využíván. 
Takže, kdybych ty peníze měl, ur-
čitě bych je věnoval na realizaci 
tohoto záměru. A nezapomněl 
bych ani na úpravu budovy úřadu 
městyse a celého křtinského ná-
městí.

Novotný: Obecní úřad musí... Na Selkov 
budou lidé 

chodit... 
Pokračování ze str. 5
A jaké plány mají v Černé Hoře 

na následující období? 
„Jak už jsem řekl, máme rozpra-

cováno několik akcí z minulosti, 
které chceme nejprve dokončit. Je 
třeba si uvědomit, že v současné 
době máme tři větší úvěry. Jedná 
se bezmála o čtrnáct milionů ko-
run, které budeme splácet až do 
roku 2015. Do nějakých větších 
akcí se tedy v nejbližší době pouš-
tět nebudeme. Čeká nás údržba 
zeleně, opravy chodníků a někte-
rých komunikací, dokončení inže-
nýrských sítí...,“ popsal starosta 
Ondřej Měšťan. 

Jak dodal, má Černá Hora ještě 
jeden problém a tím je malá ka-
pacita tamní mateřské školy, kde 
by potřebovali zřídit další čtvrtou 
třídu.

KONTAKT NA REDAKCIKONTAKT NA REDAKCI
volejtevolejte

516 410 243, 774 408 399

pištepište
redakce.zrcadlo@centrum.cz
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 9.30 - 10.30

Michal Jana Honza Hanka E

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

17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.45 - 19.45
Hanka Katka Katka Michal Michal

19.00 - 20.00 19.45 - 20.45
Hanka Milan

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

1. 1. 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 

Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

EMAIL:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

WEB STRÁNKY: 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Aktuální provozní doba pro veřejnost
                    plavecká část   rekreační část

Úterý 
22. 2. 1100-1600 1830-2100 1000-1530 1830-2100

Středa 
23. 2. 630-830 1130-1400 1930-2100 1030-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
24. 2. 630-830 1200-1600 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
25. 2. 630-930 1200-1600 1700-2100 1030-1600 1700-2100

Sobota 
26. 2. 1000-1400 1600-2100 1000-1400 1600-2100

Neděle 
27. 2. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

V pátek od 17 do 18.30 hod. je v plaveckém bazénu pro veřejnost pouze 
jedna dráha. * Ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod. jsou v plaveckém bazé-
nu pro veřejnost pouze dvě dráhy. 
Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. V den 
svých narozenin máš vstup zdarma.
Akce na únor: Děti  do deseti  let mají každou neděli v době od 9 do 12 
hod. (v doprovodu dospělé osoby) vstup zdarma.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Megamysl.
Blansko ve 20 hod. Počátek.
Letovice v 19.30 hod. Druhý svět.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Rockový ples. 
Černovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Maškarní ples, hraje Brťovská šestka. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva, výstava aranžmá z kvě-
tů kamélií a řezbářských prací starých mistrů. 
Rudice - Galerie v 17 hod.: Vernisáž výstavy maleb a speleofotografi í Oty Šimíčka. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Bořitov - Sokolovna ve 20 hod.: 21. Černohorský country bál, hraje Zimour.
Kunštát - Kulturní dům ve 20 hod.: Šibřinky, hraje Arcus. 
Spešov - Klub na Bahnech ve 20 hod.: Ostatková zábava, hraje Pohoda. 
Šebetov - Kulturní dům ve 20 hod.: Maškarní bál, hraje Krounex.

neděle 6. březnaneděle 6. března
AKCEAKCE

Blansko - Dřevěný kostelík v 9 hod.: Masopustní bohoslužba, zpívá Šošůvská 
schola, v 10 hod. průvod masek a maškar před kostelem s hudbou, v 10.15 
hod. na zahradě u kostela farní zabijačka se vším, co k ní patří.
Blansko - Rekreační oblast Palava v 10 hod.: Pochod se psem zimním lesem, 
více na www.agility-blansko.net.

Blansko - Katolický dům ve 14 hod.: Dětský karneval. 
Bořitov - Orlovna v 10 hod.: Masopustní průvod. 
Kuničky - Kulturní dům v 15 hod.: Dětský karneval. 
Kunštát - Kulturní dům: Dětský karneval. 

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Megamysl.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Zámek v 9 hod.: Kamélie a krása dřeva. 

pondělí 7. březnapondělí 7. března
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Projekt 100: Druhá strana mince.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * Velké 
Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana Antonína Křoupa-
la a Kartografi cká díla pro zrakově posti žené. * Boskovice - Areál Hradní: Boskovická 
epopej (stálá výstava) * Letovice - Galerie Domino: Boris Filemon - fotografi e (do 
28. 2.) * Rudice - Galerie: Lucie Píštělková, sochařské a grafi cké zprávy (do 27. 2.) *  
Blansko - Knihovna: Petr Chalupa, fotografi e (do 28. 2.) * Boskovice - Kino Panora-
ma: Polské operní plakáty (do 28. 2.) * Boskovice - Zámecký skleník: Pavel Kovačík, 
obrazy (do 11. 3.) * Boskovice - Muzeum Boskovicka: Rudi Lorenz, obrazy, plasti ky, 
reliéfy (do 20. 3.) * Blansko - Galerie Ve věži: Jana Mäčková, obrazy (do 25. 3.) * Lysi-
ce - Knihovna: Jana Kočvarová, obrazy (do 6. 3.) * Rájec-Jestřebí - Knihovna: Oldřich 
Klíma, fotografi e (do 24. 2.).

 Mediální partner: Zrcadlo Blanenska a Boskovicka
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