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V Boskovicích se 
parkuje za korunu, 

v Blansku řidiči dál pla  
Nabízíme:

Velmi dobré provizní podmínky• 
Možnost získání dalších provizí za úvěry• 

    vypořádání závazků a exekucí na domech
Bezkonkurenční podporu v regionální inzerci• 
Inzerci na největších realitních serverech • 
Kancelář v centru Blanska a Boskovic• 
Podpora specializované advokátní kanceláře• 
Nabídku mnoha bank na úvěry a hypotéky• 
Nezkušené v začátcích povedeme• 
Vhodné pro absolventy – • NÁSTUP IHNED

Požadujeme:
Min. střední odborné vzdělání• 
Komunikační a obchodní schopnosti• 
Uživatelská znalost PC (Word, Excel)• 
Aktivní řidič – vlastní auto• 
Ochotu učit se novým věcem• 

Zájemci pište na e-mail 
jiri.zidu@seznam.cz

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE
PRO BLANSKO A BOSKOVICE

Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - Bo-
skovice prvního ledna zavedly po 
celém městě první půlhodinu par-
kování za jednu korunu. Podobný 
systém už loni radnice spustila na 
hlavním Masarykově náměstí. 

Na městských parkovištích 
v Boskovicích stačí do automatu 
vhodit korunu a řidiči mohou od-
stavit auto na třicet minut. Většina 
změnu uvítala. „Půlhodina k vyří-
zení bohatě stačí, takže proč platit 
deset korun třeba za pět za deset 
minut?,“ říká muž, který si právě 
vyzvedl parkovací lístek. „Je to 
tak lepší. Když si potřebujete jen 
něco vyřídit, tak víte, že nejste ve 
stresu, jestli jde policie nebo ne,“ 
dodává další řidička.

Půlhodinu parkování zdarma 
na Masarykově náměstí Bosko-
vičtí zavedli už od loňského červ-
na. Město tak chtělo vyjít vstříc 
majitelům obchodů, restaurací 
a dalších provozoven, kteří si stě-
žovali na vylidňování centra. „Já 
si myslím, že to je dobrý nápad 
a určitě to je ve prospěch věci,“ 
podotýká Radim Petrů, který má 
na náměstí obchod se sportovní-
mi potřebami.

Boskovická radnice chtěla ale 
srovnat podmínky také na ostat-
ních parkovištích ve městě. Kvůli 
tomu zavedla půlhodinové stání 
za korunu. „Podnikatelé a živ-
nostníci nejsou jen na Masaryko-
vě náměstí. Jsou i v širším centru, 
kde jsou parkovací automaty,“ 
říká starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek s tím, že další čas za 
stání řidiči zaplatí podle ceníku. 
I tak město počítá s výpadkem 
příjmů z parkování v jeho fi rmě 

Služby Boskovice. „Se ztrátou 
nebo spíš s nevybráním jistých 
částek si prostě musí služby ve 
spojení s majitelem a městem 
Boskovice poradit a poradíme si 
s tím,“ dodává starosta.

Podobný systém jako v Bo-
skovicích zavede letos také 
Olešnice, kde se zatím v centru 
parkuje zdarma. Tam má radni-
ce ke změnám úplně jiný důvod. 
 Sedmdesátku stání na náměs-
tí tam blokují auta lidí, kteří 
z města odjíždějí autobusy do 
zaměstnání. „Tato auta blokují 
parkování návštěvníkům míst-
ních obchodů,“ popisuje olešnic-
ký starosta Zdeněk Peša. 

Město tak nejspíš už na jaře 
zavede na náměstí Míru placené 
parkování. První půlhodinu ale 
budou mít řidiči zdarma. Zároveň 
město nabídne lidem, kteří v cen-
tru nechávají svá auta a cestují 
pak dál za zaměstnáním, odstav-
né parkoviště. „Chceme jim vyjít 
vstříc. Když přinesou potvrzení, 
že jsou zaměstnáni, tak jim na-
bídneme odstavné parkoviště za 

nákupním střediskem. Bude slou-
žit právě a jenom těmto řidičům, 
kteří využívají Olešnice jako mís-
ta přestupu na integrovaný do-
pravní systém,“ dodává starosta 
Peša. 

V Blansku o podobné změně 
zatím neuvažují. Řidiči v cen-
tru budou i nadále za parkování 
platit. „Kdyby ta první půlhodina 
byla zdarma, tak moc nevěřím, že 
by to nějak výrazně zvedlo ná-
vštěvnost v obchodech v centru 
města,“ říká blanenský místosta-
rosta Jiří Crha. 

Ročně městská firma Služby 
Blansko, která se o parkovací 
automaty stará, vybere 1,6 mili-
ónu korun. Město ale příští rok 
postaví nové parkoviště u želez-
ničního nádraží. Stání tam podle 
místostarosty Crhy bude bezplat-
né, stejně jako na novém parko-
višti u akvaparku. „U akvaparku 
počítáme, že by to bylo v sezóně. 
U vlakového nádraží zase chce-
me podporovat lidí, kteří dojíž-
dějí z Blanska do zaměstnání.“ 

 Pokračování na str. 3

Polák: Nová koncepce sportu je pro město důležitá

Galerie představí 
Jiřího Poláška

Blansko - Na sobotu 11. ledna 
je od 17 hodin připravena v Ga-
lerii města Blanska první letošní 
vernisáž výstavy s názvem: obrazy 
a ... Jiřího Poláška. V programu vy-
stoupí členové blanenského diva-
dla Irena Vrtělová, Vladimír Vrtěl 
a Radomír Kincl.

Jiří Polášek v loňském roce osla-
vil pětaosmdesáté narozeniny. Žije 
a maluje v Blansku. Záběr jeho tvor-
by je široký - obrazy, scénografi e, 
grafi ka, design. Jeho jméno si Bla-
nenští spojují zejména s  divadlem. 
Výtvarně vybavil kolem čtyřiceti 
inscenací Blanenského divadla scé-
nou, kostýmy, plakáty, programy 
a výtvarnými rekvizitami, působil 
i jako divadelní režisér. Připravova-
ná výstava bude prezentovat zejmé-
na jeho malířskou tvorbu z poslední 
doby. Veřejnosti bude přístupná až 
do 7. února.  (ama)

Novinka:
Klubová karta
Blansko - V roce 2014 přichází 

KSMB z novinkou, a to Klubovou 
kartou. Vydává se na jméno a zá-
jemci si ji mohou objednat osobně 
v blanenské informační kanceláři 
a v kině Blansko nebo na  ksmb@
blansko.cz, kde také dostanete 
další informace.  (red)

První se narodila Kristýna Kovaříková

Před polednem. Prvním miminkem našeho regionu je Kristýna Kovaříková z Adamova. Narodila se v bos-
kovické porodnici prvního ledna v 11.36 hodin. Na fotografi i ji chová primář Gynekologicko-porodnického 
oddělení Nemocnice Boskovice Jan Machač. Foto Jaroslav Oldřich

IN
ZE

RC
E

680 01 Boskovice, Dukelská 18/a

Telefon: 516 453 406
Mobil: 602 528 912, 602 503 229

 St-Pá: 10-16, S

Ceny za parkování osobního 
automobilu

Blansko: 10 korun za každou započatou hodinu 
Boskovice: 1 koruna za první půlhodinu, druhá půlhodina 10 korun, 
každá další započatá hodina 5 – 20 korun podle místa.
Letovice: zdarma
Rájec-Jestřebí: zdarma
Adamov: zdarma
Velké Opatovice: zdarma
Kunštát: zdarma
Olešnice: zdarma, v průběhu roku pak první půlhodina zdarma, po-
platek za další čas za  m nebyl stanoven

Bohumil Hlaváček

Blansko -
Od začátku 
roku má Blan-
sko nového 
starostu. Lu-
bomíra Tou-
fara, který se 
po volbách 
stal poslancem Parlamentu Čes-
ké republiky, vystřídal ve funkci 
Ivo Polák. Není to žádný poli-
tický nováček. Na městě již pů-

sobil jako místostarosta, zastával 
i funkce na kraji. Hned první den 
ve funkci jsme ho požádali o roz-
hovor.

S jakým pocitem usedáte do 
starostenského křesla?

Já bych řekl, že s pocitem velké 
zodpovědnosti, protože i když je 
konec volebního období a všech-
ny plánované projekty jsou na-
startovány a již se realizují a já 
jako nový starosta je můžu těžko 
ovlivnit, je třeba je zdárně dokon-
čit. 

Hodláte do nich ještě nějak 
zásadně zasahovat?

Nejsou pro mne nové. Jako za-
stupitel je samozřejmě znám. Ne 

sice jako třeba radní nebo dosa-
vadní užší vedení města. Pokud 
se s nimi seznámím dopodrob-
na, což chci učinit v nejbližších 
dnech, budu-li mít jiný názor na 
nějaká řešení než kolegové, chci 
o tom pochopitelně diskutovat.

Máte na mysli něco konkrét-
ního?

Například je to otázka zateple-
ní ZŠ Salmova. Jak je všeobecně 
známo, bylo zrušeno předcho-
zí výběrové řízení. Rád bych si 
upřesnil souvislosti. Zadávací 
podmínky byly v pořádku, pro-
blémy byly asi technického rázu. 
Je to nutné koordinovat, neopa-
kovat chyby. To je třeba jeden 
konkrétní případ. Zajímat se chci 

také intenzivně o investiční pro-
jekt parkoviště u vlakového ná-
draží. Důležitý bude také průtah 
Lažánkami i samotným městem 
Blanskem. To jsou velmi aktuální 
otázky. Budu se zajímat o připra-
venost těchto akcí, stav projekto-
vé dokumentace. 

Připravuje se nová koncepce 
podpory sportu…

Tak ta mne také velice zajímá. 
Byla ustanovena komise, budu 
sledovat jaké podklady přednese 
pro období do budoucích deseti 
let. 

Jaký je váš názor na tuto pro-
blematiku?

Jestli něco měnit, to není otáz-

ka na půl roku nebo rok. A proto 
je třeba právě tato koncepce. 

Je třeba především popsat pří-
činy, proč se nedostává financí 
na to či ono. Jestli jdou do správ-
ných odvětví, či jestli se daří 
podporovat mládež nebo niko-
liv. Jestli je dostatečná podpora 
sponzorů a pokud ne, tak proč. 
Ekonomická krize úlohu hraje, 
to nelze zakrývat. Každý pod-
nikatel dvakrát obrátí korunu, 
než ji do něčeho vloží. V těchto 
věcech ale musí hrát určitou dů-
ležitou roli stát potažmo město. 
Nesmí to ale být v disproporcích 
s jinými oblastmi, investicemi 
nebo třeba kulturou. Rozpočet 
města není nafukovací.

 Pokračování na str. 3

Polévka pro chudé i bohaté 
vynesla téměř sedmdesát  síc

Boskovice - Devatenáctý ročník charitativní akce Polévka pro chudé 
i bohaté, která se konala na boskovickém Masarykově náměstí na Štěd-
rý den od 11 do 12 hodin, vynesl 68 911 korun. 

Lidé si mohli dát čočkovou polévku přímo na místě nebo si ji odnést 
s sebou domů. Porce polévky byla zdarma, přítomní však mohli přispět 
do připravené pokladničky. 

Stejná akce se letos konala již popáté v Letovicích. Lidé si pochut-
nali na hrstkové polévce. Na pomoc potřebným se pak v Letovicích 
podařilo vybrat více než šestadvacet tisíc korun.  (hrr) Rozdávání polévky v Boskovicích.  Foto Jaroslav OldřichRozdávání polévky v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Muže srazil vlak
Vážany - Osobní vlak projíž-

dějící ve středu 1. ledna krátce po 
šesté hodině večerní od Velkých 
Opatovic do Skalice nad Svitavou 
srazil ve Vážanech muže. Ten po 
střetu s vlakem podlehl velmi váž-
ným zraněním. Podle prvotních 
zjištění policie šestašedesátiletý 
senior přecházel přes koleje a upa-
dl v době, kdy již přijížděl vlak. 
Strojvůdce už nestihl na danou si-
tuaci zareagovat a zastavit.  (hrr)
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Policisté řeší také kuriózní 
případy a nedorozumění

K K
Opilý šel

po kolejích
Doubravice nad Svitavou 

- Po kolejích se pohybuje muž, 
který je zřejmě opilý a hrozí 
srážka s vlakem. Takové ozná-
mení pracovníků drah vyjeli ve 
čtvrtek 2. ledna prověřit policis-
té k trati mezi Brnem a Českou 
Třebovou do úseku mezi Doub-
ravicí nad Svitavou a Skalicí nad 
Svitavou. V kolejích skutečně 
nalezli dvaatřicetiletého muže. 
Byl rozrušený, a jak později uká-
zala dechová zkouška, byl i posí-
len alkoholem. V dechu měl 2,5 
promile alkoholu. Po vyšetření 
lékaře skončil na protialkoholní 
záchytné stanici.  (hrr)

Místo mobilu 
sáček s pískem

Blansko - Další z podvodů na 
internetu šetří od čtvrtku 2. led-
na policisté v Blansku. Muž si 
objednal přes internet na inzerát 
od neznámé ženy mobilní tele-
fon v hodnotě přesahující šest 
tisíc korun. Když obdržel balíček 
na dobírku, rozbalil jej a zjistil, 
že místo mobilního telefonu je 
v balíčku plastový sáček s pís-
kem. Vše tedy oznámil policii, 
která případ šetří pro podezření 
ze spáchání trestného činu pod-
vodu. Za tento trestný čin hrozí 
podvodné obchodnici trest odnětí 
svobody až na dva roky.  (hrr)

Autem poničil 
osetá pole

Senetářov - Zoraná a někde 
i osetá pole v okolí Senetářo-
va a Lipovce poškodil koncem 
loňského roku zatím neznámý 
vandal. Ten s autem sjel mimo 
silnici nejprve na oseté žitné pole 
u Senetářova, kde zničil plochu 
o rozměrech dvou set metrů čtve-
rečních a způsobil tak škodu za 
nejméně čtyři tisíce korun. Pak 
v blízkosti vysílače Kojál u Lipo-
vce rozjezdil louku, kde zatím 
její majitel nevyčíslil výši škody. 
Následně pak poškodil ještě dal-
ší zorané pole u Lipovce. Tam se 
už však moc nevyřádil, protože 
vozidlo zapadlo do rozbahněného 
terénu a pachateli se nepodařilo 
dostat zpět na silnici. Dodávkové 
auto tedy na místě nechal a místo 
opustil. Policisté v současné době 
zjišťují, kdo s autem zemědělcům 
škody napáchal.  (hrr)

Řídil auto
s marihuanou
a pervitinem

Adamov - Posílen marihuanou 
a pervitinem usedl na Nový rok 
kolem půl desáté večer za volant 
šestadvacetiletý řidič osobního 
auta Volkswagen Vento. Nepo-
čítal však, že se může na silnici 
v Adamově setkat s policejní 
hlídkou. Když jej policisté zasta-
vili, zjistili speciálním testerem, 
že muž je skutečně pod vlivem 
drog, řidič pak sám přiznal, že si 
o silvestrovské noci drogu dal. To 
však nebyl jediný prohřešek, kte-
rého se řidič dopustil. Policisté 
při kontrole také zjistili, že muž 
nevlastní řidičské oprávnění pro 
řízení osobních aut a že má plat-
nou blokaci řidičského oprávně-
ní pro řízení motocyklu. Muž je 
nyní podezřelý ze spáchání trest-
ného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

Noc na Nový
rok: Hlavně 

opilí
Blanensko a Boskovicko - Sil-

vestrovská noc nebyla na Blanen-
sku a Boskovicku pro policisty 
ničím výjimečným. Problémy, 
které řešili, byly většinou způ-
sobeny požitím většího množství 
alkoholu. Kromě toho ani v tuto 
noc na přelomu dvou roků neza-
háleli zloději.

Jen deset minut po půlnoci, tedy 
již v sobotu 1. ledna, vyjížděli 

policisté k havárii osobního auta 
do Ludíkova. Asi dva kilometry 
za obcí směrem na Valchov tam 
pětašedesátiletý řidič osobního 
auta nezvládl v rychlosti říze-
ní a skončil v příkopu. Policisté 
zjistili, že usedl za volant opilý. 
V dechu měl 3,3 promile alkoho-
lu. Při havárii nebyl nikdo zraněn, 
na autě vznikla škoda za asi pět 
tisíc korun.

V Letovicích se dosud neznámí 
pachatelé vloupali do rodinné-
ho domku. Dovnitř se dostali po 
vypáčení dveří, odcizili věci za 
více než pět tisíc korun. V Bosko-
vicích zase policisté vyjížděli na 
Nový rok v dopoledních hodinách 
ke vloupání do restaurace.

„Bohužel přelom mezi rokem 
2013 a 2014 přinesl i jedno úmrtí. 
V Boskovicích byl nalezen mrt-
vý, pětačtyřicetiletý muž. Přivo-
lený lékař na místě vyloučil cizí 
zavinění, přesná příčina smrti 
zemřelého zůstává nadále v šet-
ření,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Je bez myčky 
i peněz

Velké Opatovice - Zklamání 
z předem dohodnutého obchodu 
přes internetový server zažila 
v posledních dnech mladá žena 
z Velkých Opatovic. Za nabíze-
nou myčku nádobí totiž zaplatila 
prodávajícímu na účet více než 
šest tisíc korun a zboží ne a ne 
dorazit. Když s ní prodávají-
cí navíc přestal komunikovat, 
nahlásila vše na policii. Policisté 
po pachateli intenzivně pátrají. 
Je podezřelý z trestného činu 
podvodu a hrozí mu až dvouletý 
pobyt za mřížemi.  (hrr)

Pivo vypil, rum 
si vzal s sebou
Sulíkov - Jednu z rekreačních 

chat poblíž Sulíkova si vyhlé-
dl zloděj. Nezvaný host rozbil 
okno a uvnitř chalupy i skleněnou 
výplň dveří. Na zpáteční cestu se 
posilnil nealkoholickým pivem, 
které našel při prohlídce interié-
ru, a odnesl si půllitrovou láhev 
rumu. Svým řáděním způsobil 
majiteli větší škodu poškozením 
než tím, co ukradl. Celková škoda 
přesáhla tisíc korun. Žíznivý zlo-
děj je podezřelý z krádeže a poru-
šování domovní svobody.  (hrr)

Opilý mladík 
nezvládl řízení
Češkovice - Neslavně skončila 

jízda dvou kamarádů v Češko-
vicích v pátek 27. prosince před 
jednou hodinou ranní. Osmadva-
cetiletý mladík za volantem vozi-
dla Volkswagen Passat povzbu-
zen alkoholem neodhadl rychlost 
a nezvládl zatáčku. Narazil do 
sloupků elektrického osvětlení, 
betonového sloupku a poškodil 
poblíž zaparkované vozidlo audi. 
Přivolaní policisté naměřili mla-
dému řidiči 1,71 promile alkoho-
lu. Riskantní jízdou nikdo neutr-
pěl zranění, škoda byla předběžně 
odhadnuta na více než osmdesát 
tisíc korun. Svoje vozidlo mladí-
kovi zapůjčil jeho o pět let star-
ší kamarád, který seděl na místě 
spolujezdce, a věděl, že řidič před 
jízdou pil alkohol. Odmítnutí 
dechové zkoušky mu nikterak 
nepomohlo, neboť i on je pode-
zřelý, stejně jako řidič, z trest-
ného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.   (hrr)

Na silnici 
zemřel chodec
Olešnice - Velmi vážným zra-

něním vzniklým při dopravní 
nehodě na místní komunikaci 
v Olešnici podlehl čtyřiadvaceti-
letý chodec. 

Vše se stalo ve čtvrtek 26. 
prosince ve večerních hodinách, 
kdy muže srazilo vozidlo značky 
Peugeot Boxer. Za jeho volan-
tem seděl pětadvacetiletý řidič, 
u něhož policisté nezjistili, že by 
byl pod vlivem alkoholu nebo 
drog. Na vozidle nevznikla žádná 
škoda.  (hrr)

Radim Hruška

Blanensko a Boskovicko - 
Neobvyklé případy, nedorozu-
mění, kuriozity i věci podobající 
se scénářům z filmových pláten 
se občas dostanou k šetření poli-
cistům sloužícím v blanenském 
okrese. Naštěstí tyto případy 
mají většinou dobré konce. 

Jak uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková, jeden tako-
vý případ se stal v pondělí 30. 
prosince v Boskovicích. Kolem 
tři čtvrtě na jedenáct dopoledne 
se ozval signál tísňového volání 
na pobočce jedné místní banky. 
Policisté byli na místě doslova 
během minut, tedy tak, jak je 
běžné. Když dojeli, ukázalo se, 
že šlo o planý poplach. Pracov-
nice banky si totiž pozvala na 
návštěvu vnuky a děti omylem 
zmáčkly právě tlačítko signali-
zující tíseň.

„Podobné neobvyklé přípa-
dy se děly během celého roku. 
Začátkem prosince se ozval 
na tísňovou linku policie muž 
s oznámením, že je jeho pří-
tel mrtev. Údajně s ním popíjel 
v Šošůvce a najednou zjistil, že 
kamarád vedle něj leží beze zná-
mek života. Než na místo dojeli 
policisté, muž volal znovu s tím, 
že mrtvola oživla a odkráčela. 
Policisté pak na místě nalezli 
telefonujícího muže, který byl 
značně pod vlivem alkoholu. 
V dechu měl přes tři promile. 
Když pak hlídka dále zjišťovala 
zdravotní stav přítele, který měl 
nejprve zemřít, a pak násled-
ně oživnout, zjistila, že tito dva 
se viděli naposledy před půl 
rokem,“ popsala Iva Šebková.

V září se zase obrátil na bla-
nenskou policii muž, který chtěl 
podat trestní oznámení na svoje 
rodiče. Ti mu měli nasazovat 

jako dítěti před třiceti lety na 
hlavu úmyslně špatně čepičku, 
a kvůli tomu mu začaly odstávat 
uši. Muž v dospělosti podstoupil 
operaci, od rodičů se odstěhoval, 
ale trval na tom, že rodiče na 
něm spáchali trestný čin a chtěl, 
aby za něj jeho rodiče pykali.

Mnoho případů souvisí se zví-
řaty. „V květnu nám například 
volal muž z Rájce-Jestřebí, že 
při opravě fasády našel hnízdo 
malých ptáčků a neví, co s ním 
má dělat. Policie jej tedy nasmě-
rovala na ornitologa. Ve Svitáv-
ce zase lidé volali policisty ke 
sporu o kocoura, při němž se dva 
sousedé nemohli domluvit, komu 
kocour patří. V srpnu nám ohlásil 
chovatel kozy její tragickou smrt 
na kolejích nedaleko Skalice nad 
Svitavou. Koza totiž překonala 
elektrický ohradník a následně ji 
srazil vlak. Poškozeného hlídka 
poučila o nutnosti lepšího zajiš-

tění ohradníku. Železničářům 
žádná škoda nevznikla, nedošlo 
ke spáchání trestného činu ani 
přestupku,“ přidala další případy 
Šebková.

V srpnu pak policistům volal 
všímavý řidič, že za Olešnicí jede 
sypač a sype písek po vozovce. 
Oznamovateli se to zdálo vzhle-
dem k parnému létu divné. Brzy 
se ukázalo, že povrch vozovky je 
zasypáván právě kvůli nadměr-
ným teplotám a roztékajícímu se 
asfaltu.

„Ne všechny případy jsou ale 
optimistické. Těsně před vánoč-
ními svátky se nám na linku 158 
ozval muž s velmi neobvyklou 
žádostí. Uvedl, že je v telefonní 
budce v Boskovicích, a že jej to 
již nebaví na světě a proto nás 
žádá, abychom jej zavřeli do blá-
zince. Muže si nakonec převzali 
do péče zdravotníci,“ dodala Iva 
Šebková.

B ratr Mgr. Jaromír Kabá-
tek z Křetína byl peda-
gogem par excellence. 

Řada ročníků jeho žáků jak na 
Moravě tak i v Čechách, si zapa-
matovalo jeho laskavou úsměv-
nou tvář, která dovedla tak pou-
tavě vyložit dějiny republiky. 

Pro nás odbojáře však osob-
nost Mgr. Jaromíra Kabátka má 
ještě další zvláštní význam. Bratr 
Kabátek pocházel z rodiny čes-
kého strážmistra působícího na 
Moravě v Lysicích, Drnovicích, 
a v Křetíně. Z rodiny, která ctila 
a bránila I. ČSR. Za okupace jeho 
otec účinně pomáhal Sokolům. Za 
tuto pomoc obdržel po osvoboze-
ní kvalifi kační a děkovné listiny 
zdejší sokolské župy.

Jaromír Kabátek se též sám 
zapojil do odboje. Jako mladíka 
příslušného ročníku ho okupanti 
nasadili na otrocké práce do rei-
chu. Byl i vězněn. Z nenáviděné-
ho reichu však uprchl roku 1943. 
Nastala doba ilegality, úkrytů 
a spolupráce s levicovou mládež-
nickou organizací Předvoj. To už 
se dálo v Čechách, na Nymbur-
sku a Poděbradsku. 

V květnových dnech roku 1945 
by to nebyl bratr Kabátek, kdyby 
se nezúčastnil povstání českého 
lidu na Nymbursku. Jako spoj-
ka odbojářů i jako bojovník se 
zbraní v ruce vykonal v povstá-
ní to, čemu on říkal povinnost. 
My dnes říkáme - hrdinství. Měl 
štěstí, přežil. Toto štěstí neměli 
jeho spolubojovníci Předvoje, 

popravení v Terezíně 4. května 
1945. 

Bratr Kabátek o povstání čes-
kého lidu i o odboji za okupa-
ce uspořádal mnoho besed ve 
školách Blanenska. Právem byl 
vysoce ceněn v našem svazu. Ve 
svazu bojovníků za svobodu pra-
coval mnoho let až do poslední 
doby. Jeho paměť byla neoceni-
telná. Pozitivně zasáhl i do bádá-
ní o nacismu na okrese Blansko. 

Identifi koval na fotografi ích 
svatby z Rájce nacistu Dubského 
v době, kdy jej nikdo z pamětní-
ků nedokázal rozpoznat... Spolu 
s dalšími odbojáři, jako s Oldři-
chem Blažkem, Leopoldem Kun-
cem, Mgr. Karlem Klemsou, Mgr. 
Jiřinkou Hlouškovou a dalšími, 
patřil k jedenaosmdesáti učitelům 
Blanenska a Boskovicka, čin-
ným v odboji proti hitlerovcům. 
Stát pozdě, ale přece, ocenil jeho 

zásluhy o odboj povýšením na 
nadporučíka. Odbojáři mu udělili 
záslužnou stříbrnou medaili Sva-
zu. Odešel jako nestor naší orga-
nizace v požehnaných 94 letech, 
ctěn a vážen. Čest jeho památce!

Za ČSBS Boskovice, 
předseda OV Dr. Jiří Jaroš N.
Poznámka redakce: Autor je 

synovcem učitele Leopolda Kun-
ce, gilotinovaného na Pankráci 
1845.

Za Mgr. Jaromírem Kabátkem

Jaromír Kabátek první zprava, v pozadí prapor par  zánů.  Foto archivJaromír Kabátek první zprava, v pozadí prapor par  zánů.  Foto archiv

Adamov - Tříkrálový koncert v adamovském kostele svaté Barbory 
měli letos ve své režii Gajdoši Brno. Pro svůj repertoár si vybrali po 
většině lidové vánoční písně, nechyběla ani klasika, například Andělské 
přátelství Adama Michny z Otradovic. Lavice v kostele byly zaplněny 

do posledního místa a pod jeho klenbou zazněla nejen kytara, housle 
a cimbál, ale také dudy. Na závěr si přítomní společně zazpívali několik 
nejznámějších lidových vánočních písní. Výtěžek koncertu se stal sou-
částí Tříkrálové sbírky. (ama) Foto Marta Antonínová

Adamovský kostel rozezpívali Gajdoši
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V Boskovicích se parkuje za 
korunu, v Blansku řidiči platí
Pokračování ze str. 1
Ostatní města v okrese nabízejí parkování v centrech zdarma. Před 

časem pouze Letovice uvažovaly o zpoplatnění stání na Masarykově 
náměstí. Záměr ale zatím naráží na to, že městu se nepodařilo postavit 
plánované odstavné parkoviště.  Autor je redaktorem Českého rozhlasu

Pokračování ze str. 1
V koncepci musí být popsány 

příčiny, aby bylo možno nastavit 
nové podmínky. 

Je třeba investovat i do spor-
tovišť?

Myslím, že až tak dalece ne. Ve 
srovnání s podobnými městy jsou 
na velmi solidní úrovni. Hendi-
kep je v tom, že je u nás spousta 
sportovních odvětví a některá na 
vysoké regionální, státní i mezi-
národní úrovni. To je nevýhoda, 
peněz se pak nedostává. Podmín-
ky pro sportovce jsou u nás dobré. 
Až na výjimky. Neustále se zde 
bojuje o fotbalovou umělou trá-
vu, myslím, že oprávněně. A do-
končení rekonstrukce sportovní 
haly na Údolní ulici. Tyto dvě 

věci je nutno určitě z hlediska in-
vestic dotáhnout. Město Blansko 
by pak podle mne mohlo mít roli 
podobnou jako například Nym-
burk. Když si vezmeme Sportov-
ní ostrov Ludvíka Daňka, zázemí 
je tam velice dobré. 

Mluvíte o dlouhodobé kon-
cepci. Souvisí to s vašimi plány 
na dlouhodobější působení na 
blanenské radnici než do konce 
tohoto volebního období?

To jsem již do médií tlumočil. 
Kdyby tomu tak nebylo, na sta-
rostenské místo bych nešel. Bylo 
mojí podmínkou, že pokud při-
stoupím na nástup do něho, je to 
s vyhlídkou do budoucna. Budu 
tedy na podzim na tuto funkci 
jako lídr sociální demokracie 

kandidovat. To je moje jedno-
značná odpověď.

Nabízí se otázka s jakým pro-
gramem?

Řekl jsem to již na zastupitel-
stvu. Jestli ode mne někdo očeká-
vá hned nějaké obrovské plány, 
bude zklamán. Něco nového se dá 
za následujících deset měsíců těž-
ko stihnout. I já jako lídr strany 
nemůžu teď nic prozrazovat. Ne-
záleží to jen na mně. Nechci nic 
prozrazovat, aniž bych se o tom 
poradil s kolegy. Od února již 
budeme pracovat na programu, 
se kterým chceme v dostatečném 
předstihu seznámit občany. 

Přesto si dovolím jednu otáz-
ku. Hodně se teď mluví o jisté 

věci a bylo to již zveřejněno. 
Přemostění na Staré Blansko…

Píše se o tom. Pro někoho je to 
science fi ction. Z hlediska nějaké 
vize to tak ale nemusí být. Vím, 
jaké jsou možnosti třeba krajské 
samosprávy, která do toho může 
fi nančně hodně promluvit. Po-
kud se peníze najdou a projdou 
příslušnou regionání radou jako 
prospěšné pro občany. Plánova-
né náklady jsou velmi vysoké, 
ale protože vím, jaké peníze se 
v rámci regionálního programu 
mnohdy schvalovaly, tak si ne-
myslím, že by to bylo až tak ne-
možné. Reálné by to bylo. Záleží 
na komunikaci a připravení pro-
jektové dokumentace a dalších 
věcech. Horizont roku 2020 by 
mohl přicházet v úvahu.

Polák: Nová koncepce sportu 
je pro město důležitá

Blansko - I v roce 2013 si moh-
li občané Blanska a jeho okolí na-
ladit tu pravou vánoční atmosféru 

a do svých domovů si přinést Bet-
lémské světlo. 

Tento symbol Vánoc rozdáva-

li již tradičně ve dnech 23. a 24. 
prosince blanenští skauti ze stře-
disek „Světla“a „Srdce na dlani“. 
Dvacátého třetího prosince od 
dvanácti hodin tak mohl kdokoli 
zavítat do nově zrekonstruova-
ných prostor blanenské radnice 
a nechat si zapálit svíčku nebo 
lucernu plamínkem, který k nám 
doputoval za pomoci skautů na-
příč světem až z Betléma. Ná-
vštěvníci radnice se také mohli 
potěšit poslechem hudby boha-
tého doprovodného programu, 
který tento den obstaral pěvecký 
sbor blanenského gymnázia Per-
ličky, Martini band, Křesťané 
města, Šnek a hosté nebo klari-
netista Josef Kolář (Pepino). Kdo 
si nestihl pro Betlémské světlo 
přijít dvacátého třetího, měl tuto 

možnost i na Štědrý den, tento-
krát v prostorách kostela svatého 
Martina. 

U příležitosti rozdávání Bet-
lémského světla proběhla již 
tradiční sbírka v rámci projektu 
Adopce na dálku. Díky blanen-
ským občanům se tak letos skau-
tům ze střediska „Světla“ podaři-
lo pro tento dlouhodobý projekt 
(tedy fi nanční podporu dvou dětí 
z Indie) vybrat téměř 14 tisíc ko-
run. Tato částka je ještě o tři ti-
síce korun vyšší, než se podařilo 
vybrat loni, za což všem, kteří se 
sbírky zúčastnili a přispěli, děku-
jeme. Z rozdávání Betlémského 
světla je tedy možné odejít nejen 
s hřejivým plamínkem na svíčce, 
či lucerničce, ale také u srdce.

 Iva Šmehlíková

V Blansku rozdávali Betlémské světlo

Silvestrovské setkání pod Veselickou rozhlednou
Vavřinec-Veselice - Ani mlha 

a drobný déšť neodradily téměř 
pět set malých i velkých, aby 
ukončili rok podle tradice – se-
tkáním pod rozhlednou na Pod-
vrší ve Veselici. Proudy lidí se 
k ní scházely jak od Veselice, tak 
zejména od Obůrky. Blížící se 
cíl ohlašovala mimo jiné i vůně 
svařeného vína. Pod rozhlednou 
byla ale největší poptávka po ne-
zbytné zelňačce, která už k této 
akci neodmyslitelně patří.

Většina z návštěvníků nezů-
stala jen pod rozhlednou, ale 
rozhodla se vystoupat po celkem 
168 schodech až na zastřešený 
vyhlídkový ochoz, nacházející 
se ve výšce 32 metrů nad patou 
stavby. Odměnou sice tentokrát 
byl jen pohled na okolní krajinu 
halící se v mracích, ale před po-
lednem jste si na ochozu mohli 
i zazpívat. Tři muzikanti nele-
nili, vystoupali i s nástroji k vr-
cholu rozhledny a tam se pustili 
do hraní i zpěvu k radosti všech. 
Pod rozhlednou jste mohli potkat 
i rodinku veselických hastrmanů. 
Ale především své přátele, které 
vidíte třeba jen jednou do roka. 
Právě tady, pod rozhlednou. Tak 
všechno nejlepší do nového roku 
a na Silvestra zase vyrazíme na 
Podvrší.  (ama)

 Foto Marta Antonínová

Na výstavě v Adamově
se představí Radek Tejkal

Adamov - První výstava, která otevře letošní výstavní akce v ada-
movském společenském centru, je věnována místnímu tvůrci. Průřezová 
výstava fotografi í představí tvorbu Radka Tejkala. Vernisáž se uskuteční 
v neděli 2. ledna v 15 hodin a bude provázena hudbou Petr Graham Tria 
a můžete ji navštívit až do 21. ledna.  (ama)

Silvestrovské koupání
Stvolová - Již šestý ročník Memoriálu Bohumíra Řehoře  se konal 

v silvestrovský den ve Stvolové. Zakladatelem této tradice je Jan Váně, 
který se před šesti lety jako jediný na Silvestra vykoupal v místní tůni 
za účastí asi dvaceti přihlížejících kamarádů. 

Tehdy se zrodila myšlenka založení tohoto memoriálu, který dostal 
název podle myslivce přebývajícího v místní hájence. Letos se sešlo 
šestadvacet koupajících, na které ve vodě čekalo malé šampusové občer-
stvení, a pro všechny přihlížející, jejichž počet rok od roku narůstá, bylo 
připraveno občerstvení na břehu. Někteří odvážlivci, kteří se pravidelně 
zúčastňovali ve Stvolové, trávili letos Silvestra na chatě v Petříkově v Je-
seníkách, ale své silvestrovské stvolovské tradice se nevzdali a uspořáda-
li „odloučené pracoviště“ memoriálu v Jeseníkách.  (mah)

Autogramiáda. Ve čtvrtek 19. prosince proběhla v galerii Otakara Ku-
bína v Boskovicích autogramiáda knihy Vladimíra Kiseljova - Mysteria 
Richarda Wágnera v obrazech.  Foto Jaroslav Švec

Výherci Velké vánoční 
losovací soutěže jsou známi

Boskovice - Jak se již stává tradicí, těsně před Štědrým dnem proběhlo 
v Městských lázních v Boskovicích předání cen výhercům Velké vánoč-
ní losovací soutěže.

Hlavní cenu – barevný televizor věnovala fi rma Elektro MiRa, dále 
cenami přispěli Řeznictví a uzenářství Jiří Paděra, Pizzeria Venezia Bo-
skovice, Ing. Šárka Matějková – drogerie TETA Masarykovo nám., tý-
deník Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, OK BAG a pořádající Služby 
Boskovice.

Z celkového počtu 601 účtenek, které návštěvníci vhodili v průběhu 
listopadu a prosince do losovací krabice bylo vylosováno 9 výherců. 

Barevný televizor si do Rájce-Jestřebí odvezl Lukáš Zimprich s man-
želkou a s dcerou, mobilní telefon získala Věra Holcová z Boskovic, 
sadu nádobí pak Irena Holíková z Letovic. Na balíčku uzenin si pochutná 
Jan Janků z Valchova, poukaz na 300 korun do Pizzerie Venezia využijí 
manželé Průchovi z Blanska, kosmetický balíček obdržela Simona Ne-
časová z Jabloňan. Nově zrekonstruovanou saunu v Boskovicích může 
s permanentkou navštívit Josef Huf z Jevíčka, sportovní brašničku dostal 
Zdeněk Paděra z Benešova a na roční předplatné čtrnáctideníku Zrcadlo 
Blanenska a Boskovicka se může těšit Lukáš Pařil z Letovic.  (dop)
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Psalo se v lednu
První miminko regionu

Prvním miminkem roku 2013, které 
se narodilo v boskovické porodnici, se 
stal Ondřej Hlaváček z Letovic. Na svět 
přišel prvního ledna kolem šesté hodiny 
ranní. Celkem se minulý rok v boskovic-
ké nemocnici narodilo 854 dětí, z toho 
tři dvojčata.
Blansko vstupuje do MAS

Zastupitelé města Blanska rozhodli, že 
požádají o vstup do místní akční skupiny 
MAS Moravský kras.
Cena za kulturu patří Pavlu 
Svobodovi

Rodilý Blanenšťák se stal držitelem 
Ceny města Blanska za kulturu 2012. 
Tato cena je udělována jednou za tři roky 
obvykle třem osobám nebo organizacím, 
jejichž profesionální i amatérská práce 
je mimořádně úspěšná v široké oblasti 
kultury nebo vzdělávání, a tím je záro-
veň prospěšná městu a jeho občanům. 
Představení jedovnických 
ochotníků vyprodalo premiéru 
i reprízy

S velkým úspěchem se setkalo nové 
autorské představení divadelního soubo-
ru Vlastimil Jedovnice. Neslo titul Tři-
krát s Vlastimilem a soubor ho připravil 
pro jubilejní sezonu, ve které si připo-
mněl stodvacáté výročí svého založení.
Vánoční polévka pomohla Lukáši 
Demlovi z Letovic

Organizátoři charitativní akce Polévka 
pro chudé i bohaté v Letovicích, která se 
konala na Štědrý den, předali výtěžek. 
Více než osmnáct tisíc korun získal Lu-
káš Deml z Letovic.
Region se prezentoval na veletrhu 
turis  ckých možnos  

V Brně proběhl 23. mezinárodní ve-
letrh průmyslu cestovního ruchu GO 
a 22. mezinárodní veletrh turistických 
možností v regionech REGIONTOUR. 
Zástupci našeho regionu se prezentovali 
v rámci expozice Jihomoravského kra-
je. Region Boskovicko slavnostně po-
křtil nové propagační produkty. Staros-
ta města Boskovice Jaroslav Dohnálek 
také představil novou knihu Boskovice 
- město sedmizubého hřebene. MAS 
Boskovicko Plus zastupovali předseda 
Jaroslav Dohnálek a místopředseda Zde-
něk Peša. Druhý jmenovaný představil 
novou sadu učebnic vlastivědy o regionu 
Boskovicko.
Tříkrálová sbírka vytvořila rekord

Více než jeden a půl milionu korun 
napočítali organizátoři letošní Tříkrálové 
sbírky Oblastní charity Blansko. K do-
posud rekordní sumě dospěli po sečtení 
obsahu 378 zapečetěných pokladniček. 
Blanenský zámek má za sebou 
náročnou rekonstrukci

Projekt s názvem Zámek Blansko, 
jehož cílem bylo dokončení jeho obno-
vy a zatraktivnění objektu z hlediska 
turistického ruchu, je u konce. Sestával 
se ze dvou hlavních částí, kterými byly 
stavební práce a následné zřízení nových 
expozic a prezentačních prostor.
Prvňáčci donesli domů své první 
vysvědčení

Žáky prvních tříd základních škol če-
kal slavnostní okamžik. Do rukou dosta-
li své první vysvědčení. 

Psalo se v únoru
Muže museli vypros  t hasiči

Hasiči zachraňo-
vali muže, který na 
vlakovém nádraží 
ve Skalici spadl do 
kolejiště. K zása-
hu vyrazili kromě 
p r o f e s i o n á l n í c h 
také hasiči Správy 
železniční dopravní 
cesty.
Hotový je již 
desátý díl 
cestovatelského 
průvodce

Byl dokončen 10. 
díl cestovatelského 
průvodce po Sloven-

ském a Moravském krasu s názvem Tra-
dičné poľnohospodárstvo v Slovenskom 
krase. Filmový cestovatelský průvodce 
je jedním z výstupů projektu spolupráce 
Leader Místní akční skupiny Moravský 
kras o.s. a Občianskeho združenia KRAS 
Kras naše společné dědictví.
Na radnici mají novou obřadní síň

Na blanenské radnici se konala malá 
slavnost. Otevřena byla zmodernizovaná 
obřadní síň.
Letovič   bodovali v soutěži Hala 
roku JUNIOR

Studenti z letovické Masarykovy 
střední školy uspěli v soutěži Hala roku 
JUNIOR 2013, která se konala v Praze. 
V konkurenci jednačtyřiceti středních 
škol obsadili výborné šesté místo. Tým 
Pořezovi specialisti ve složení Jan Bla-
žek, Adam Paděra a Václav Maňoušek 
tvořil úspěšný model haly celých čtrnáct 
dní.
Nemocnice úspěšně absolvovala 
recer  fi kaci

Blanenská ne-
mocnice dokon-
čila další krok ke 
zlepšování kvality 
poskytované péče. 
Proběhla v ní úspěš-
ná recertifi kace sys-
tému kvality podle 
normy ČSN EN 
ISO 9001. Certifi -
kát je tak nyní plat-
ný na další tři roky. 
Blanenské zdravot-
nické zařízení jím 
deklaruje vysokou 
úroveň poskytova-
ných služeb pro své 
pacienty.

Zeman ovládl i druhé kolo 
prezidentské volby

Překvapení se nekonalo, i tak se dá 
zhodnotit druhé kolo prezidentské vol-
by v blanenském okrese. Stejně jako v 
tom prvním jednoznačně zvítězil Miloš 
Zeman, který získal 65,25 procent, tedy 
36 452 hlasů. Karlu Schwarzenbergovi 
pak dalo přednost 19 410 voličů. Účast v 
druhém kole poklesla na hodnotu 64,85 
procent.
Masopustní průvody prošly 
obcemi a městy regionu

Také v roce 2013 připravili nadšenci 
v řadě obcí a měst blanenského okresu 
masopustní průvody. 
Krácení dotací pro sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
zveřejnilo výši dotací, které v roce 2013 
dostanou poskytovatelé sociálních slu-
žeb. Pro náš region to nebylo zrovna pří-
jemné čtení. Městská správa sociálních 
služeb Boskovice i letovická organizace 
dostaly dotaci sníženou o více než třicet 
procent.
Ve Valchově vyrostl ledopád

Voda a mráz vykouzlily ve Valchově 
zajímavý ledopád. Netradiční výzdoba 
obce byla navíc vždy ráno a večer pod-
svícená barevnými světly.

Kulturu v Letovicích vede nový 
ředitel - Jiří Palán

Městské kulturní středisko Letovice 
má od prvního února 2013 roku nového 
ředitele. Na základě výběrového řízení 
se jím stal Jiří Palán. Nahradil tak Evu 
Hejlovou, která v čele letovické kultury 
působila od roku 2007, a podle vedení 
letovické radnice odešla na vlastní žá-
dost.
Knihovna připravila nový katalog 
CARMEN

S cílem dále zvyšovat uživatelský 
komfort svých čtenářů a návštěvníků 
uvedla Městská knihovna Blansko na 
svých webových stránkách do provozu 
nový katalog CARMEN.
Boskovické gymnázium patřilo 
Salonu

Boskovické gymnázium ožilo již čtyři-
advacátým ročníkem Salonu, neboli týd-
nem studentské tvořivosti. Pro rok 2013 
zvolila septima, která se chopila organi-
zace Salonu, téma Hodnoty. Toto téma 
proměnilo nejen interiér školy. Hlavní 
součástí přehlídky byl celotýdenní pro-
gram v podobě českých a cizojazyčných 
studentských scének, přednášek, diva-
delních představení, fi lmových projekcí 
a mnoha tradičních i nových soutěží.

Psalo se v březnu
Rájecký zámek provoněly 
rozkvetlé kamélie

První předzvěstí jara byla už podvacá-
té výstava kamélií v Rájeckém zámku. 
Nabídla průřez tematickými expozicemi, 
které návštěvníci měli možnost vidět v 
minulých letech.
Policie: Nejčastější jsou krádeže a 
vloupání

Policie České republiky uveřejni-
la statistiky. Ve městě Blansku šetřila 
v roce 2012 celkem 295 trestných činů a 
u 163 z nich se podařilo odhalit pachate-
le. Na Blanensku se pak stalo celkem 1 
591 trestných činů, pachatele se podařilo 
odhalit u 828 z nich.
Bratři Ebenové přivezli do 
Adamova Chlebíčky

Vyprodaný sál si v Adamově užil kon-
cert Bratří Ebenů s názvem Chlebíčky. 
Za svými oblíbenci přijeli i posluchači 
z širokého okolí.
Školní lesní podnik Kř  ny slavil 
devadesá  ny

Školní lesní podnik Masarykův les 
Křtiny, který je účelovým zařízením 
univerzity, byl založen právě před deva-
desáti lety. Původní Školní lesní statek 
Adamov Vysoké školy zemědělské v 
Brně byl zřízen výnosem tehdejšího mi-
nisterstva zemědělství s účinností od 1. 
dubna 1923.
Vodní záchranáři soupeřili 
v Blansku

Blanenský krytý bazén obsadili vod-
ní záchranáři z celé republiky. Za účas-
ti třiašedesáti sportovců se tam konala 
tradiční Blanenská dvěstěpadesátka. Již 
posedmnácté se jí zúčastnili muži i ženy 
v několika kategoriích, ale podmínky 
měli všichni stejné. Nechyběli startující 
z Frýdku-Místku, Českých Budějovic či 

Plzně nebo Jablon-
ce.
Letovice hos  li 
Enersol 2013

Letovický zámek 
hostil již devátý 
ročník přehlídky 
žákovských projek-
tů z oblasti environ-
mentálního vzdělá-
vání Enersol 2013. 
Autoři projektů pre-
zentovali své práce 
ve třech kategoriích 
a byli hned hodno-
ceni nezávislou od-
bornou porotou.
Ochotnické 
divadlo 
Boskovice 
předvedlo Řeči

Divadelníci představili divákům kon-
verzační komedii Řeči z pera N. Simona. 
Režisérské taktovky se ujala Jana Řez-
níčková.
Škola žila Týdnem stavebnictví 
a bydlení

Letovická Masarykova střední škola 
uspořádala tradiční akci Týden staveb-
nictví a bydlení. Do akce byly zapojeny 
všechny obory školy. Pro studenty byla 
připravena řada odborných přednášek 
a názorných ukázek.
Policisté na koních a se psy 
kontrovali chaty

V zimním období policisté již tradičně 
vyrážejí na kontroly rekreačních objek-
tů. Kontrola posílená jízdní policií na 

koních a policejními psovody se usku-
tečnila také v Jedovnicích.
17. veletrh fi k  vních fi rem

V Boskovicích se konal již sedmnác-
tý veletrh fi ktivních fi rem se zahraniční 
účastí. Organizátorem akce byla jako 
každý rok Vyšší ekonomická škola eko-
nomická a zdravotnická a Střední škola 
Boskovice pod záštitou Centra fi ktivních 
fi rem NÚV Praha.
Charita  vní módní přehlídka

Až do Albánie zamířil výtěžek chari-
tativní módní přehlídky, která se konala 
v Blansku. Již šestý ročník akce nabídl 
kromě samotné přehlídky také dražbu 
oděvů nebo doprovodný prodej šperků a 
dalších výrobků.
O bezplatné vyšetření ledvin byl 
velký zájem

Zájemci mohli v Blansku i Boskovi-
cích využít možnosti bezplatného vyšet-
ření ledvin.
Školní zahradu v Kunštátě 
oboha  lo čapí hnízdo

Kunštátská škola se už nějakou dobu 
může pyšnit naučnou zahradou, která 
obsahuje řadu zajímavých výtvorů, na 
jejichž výrobě se podílely děti pod ve-
dením kantora Ladislava Dostála. K 
rybníčku či modelům zeměkoule přibyl 
v roce 2013 další významný prvek, a 
sice čapí hnízdo. Jedná se o stožár, který 
ční deset metrů nad zahradou.

Psalo se v dubnu
Květný pátek ve Sloupu

Týden před Velikonocemi věřící z ši-
rokého regionu již tradičně zamířili na 
sloupský Květný pátek. Hlavní mši slou-
žil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Barmani soutěžili v Blansku

Desátý ročník soutěže mladých bar-
manů pod názvem Amundsen cup se ko-
nal v Blansku v režii místní střední školy 
gastronomické. O jubilejní trofej bojo-
valo pětadvacet studentů ze šesti škol.
Za Tomášem Prnkou

Na Velikonoční Bílou sobotu zemřel 
ve věku 87 let P. Tomáš Prnka. Legendár-
ní kněz téměř čtyřicet let spojil svůj život 
s křtinskou farností. Měl drtivou zásluhu 
na opravách a rekonstrukcích tamního 
poutního chrámu Jména Panny Marie, 
podílel se na tvorbě unikátní zvonohry. 
Letovické pobavil Vlasta Redl

Letovický kulturní dům patřil koncer-
tu populárního písničkáře Vlasty Redla 
s kapelou.
Hliněný džbán skrýval historicky 
cenný poklad

Blanenští a jihomoravští policisté uza-
vřeli neobvyklý případ. Muž z Bosko-
vicka našel v roce 2010 doslova poklad. 
Hliněný džbán s mincemi neodevzdal, 
ale naopak ho prodal. Spravedlnost si ho 
našla v roce 2013.
Turisté vytvořili rekord

Turisté z regionu zahájili v Černé 
Hoře novou sezónu a zároveň ustanovili 
nový český rekord v počtu nejvíce lidí 
na jednom místě, kteří mají turistických 
„Pět P“. Celkem se jich sešlo 476.

Nemocnice změnila jednatele
V boskovické nemocnici se vyměnili 

jednatelé. Rostislava Vernera vystřídal 
4. dubna Dan Na-
vrátil.
Mamografi cké 
centrum 
nejlepším 
v republice

Blanenská ne-
mocnice si připsala 
významné ocenění. 
Podle reportu indi-
kátorů kvality ma-
mografi ckého scre-
eningu za rok 2011 
získala první místo 
mezi všemi šesta-
šedesáti mamo-
grafi ckými centry 
v České republice. 
Blanenské zdravot-

nické zařízení tak obhájilo prvenství, 
které se mu podařilo získat i v předchá-
zejících dvou letech.
Vodáci v Blansku otevřeli Svitavu

Symbolický klíč otevřel řeku Svitavu 
pro milovníky vodáckého sportu. Od 
blanenského nádraží se vydali do jejích 
studených vod směrem na Babice a Bí-
lovice.
V blanenském muzeu otevřeli 
nové expozice

V blanenském muzeu proběhlo slav-
nostní otevření tří nových muzejních 
expozic - Figurální litina z blanenských 
železáren, Objevitelé Moravského krasu 
a Hrady blanenského okolí. 
Dobrovolníci uklízeli kras

Již po jednadvacáté se sešli dobrovol-
níci v severní a střední části Moravského 
krasu, aby ho zbavili odpadků. Do akce 
se zapojilo na čtyři sta párů rukou.
Požár zasáhl dva hektary lesa

Rozsáhlý požár lesa zaměstnal hasiče 
u Černovic. 

Psalo se v květnu
Studen   slavili Majáles

Také v roce 2013 se vydali do ulic 
studenti a žáci blanenských škol v rámci 
Majálesu 2013. Průvod vyrazil od OA 
a SZdŠ a svoji pouť ukončil v prostorách 
zámeckého parku.
Do Boskovic zamířily na sraz 
velorexy

První květnový víkend obsadili Bos-
kovice a okolí milovníci třístopých vo-
zítek. Uskutečnil se totiž další ročník 
sjezdu velorexů.

Letovice ovládly 
dechové 
orchestry

Letovice hostily 
již třetí ročník Me-
zinárodního festi-
valu dechových or-
chestrů – Letovice 
2013. Uskutečnil se 
při příležitosti še-
desátiletého výročí 
ZUŠ Letovice a čty-
řicetiletého výročí 
založení Velkého 
dechového orchest-
ru ZUŠ Letovice.
U evangelického 
kostela bylo 
rušno

Vanovičtí dokon-
čili rekonstrukci 

jedné z věží tamního evangelického kos-
tela. Poslední fází bylo usazení nové vr-
cholové části za pomoci jeřábu.
Dě   sbíraly se Zrcadlem vršky pro 
Michalku

Už třetím rokem se v Holešově konala 
charitativní akce - sběr vršků. Každý rok 
je věnovaná nějakému nemocnému dítěti 
a jeho rodině. Letos byla akce nabídnu-
ta Michalce Láníkové. Sbíraly se vršky 
od PET lahví, které se následně prodaly. 
Získanou částku rodina použila k nakou-
pení speciálních zdravotních pomůcek a 
potřeb.
Dě   soutěžily o Zlatou srnčí trofej

Ve Štěchově se uskutečnilo okresní 
kolo soutěže Zlatá srnčí trofej pro mla-
dé myslivce a ochránce přírody. Loňský 
ročník byl spojen i se slavnostním ote-
vřením Centra mladých myslivců, které 
bylo vystavěno na starém hřišti u Ště-
chova.
Odstartovala Velká cena Blanenska

V neděli 26. května uspořádali hasiči 
a hasičky ze Žernovníku zahajovací kolo 
Velké ceny Blanenska v požárním úto-
ku.
Nevěsty v Lysicích

Lysický zámek patřil Svatební show. 
Připraven byl bohatý program včetně 
přehlídky svatebních šatů.

ROK 2013 OČIMA DOPISOVATELŮ ZRCADLA BLANENSKA A BOSKOVICKA
Vážení čtenáři, přinášíme vám přehled vybraných událos   loňského roku, tak jak jsme je postupně zachy  li 

na stránkách čtrnác  deníku Zrcadlo.
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Psalo se v červnu
Svátky řemesel v Kunštátě

V areálu kunštátského zámku se usku-
tečnil již šestý ročník Svátků řemesel, 
tentokrát zaměřených na sklo. Akce se 
konala u příležitosti 555. výročí koruno-
vace Jiřího z Kunštátu a Poděbrad čes-
kým králem.
Policisté odhalili výrobce drog

Návrhem na obžalobu sedmi osob 
skončilo vyšetřování organizované vý-
roby drog v regionu. Skupina omamné 
látky také prodávala. 
Nový nadstandardní pokoj

Blanenská nemocnice připravila pro 
pacienty nový nadstandardní pokoj na 
stanici C oddělení společného lůžkového 
fondu (SLF). Tento nadstandardní pokoj 
je v provozu od května, je jednolůžkový 
a nabízí pacientům především dostatek 
soukromí.
Fara prošla kompletní opravou

Z chátrající budovy se stala ozdoba 
obce. Tak by se dala popsat proměna fary 
v Černovicích, která prošla kompletní 
rekonstrukcí za zhruba 5,2 milionu ko-
run. O tom, že se oprava povedla, svědčí 
i čtvrté místo v kategorii velkých staveb 
soutěže Nejlépe opravená kulturní památ-
ka Jihomoravského kraje v roce 2012.
Nežij vteřinou: 850 motorek

Na preventivní akci blanenských a 
vyškovských policistů Nežij vteřinou se 
sjelo do Sloupu 850 motocyklistů. Pod-
pořili tak společně záměr vybudovat v 
nebezpečných zatáčkách blanenského 
okresu nová speciální svodidla, která 
mají ochránit motorkáře před zraněními 
při nehodě.
Červená písmena propojila 
Loosdorf s Rudicí

Umělecká plastika byla po dva víken-
dy postupně „odhalena“ v rámci slav-
ností v partnerských obcích Loosdorf v 
Rakousku a Rudice v Moravském krasu 
s názvem HUMAN a podtitulem – Pře-
konání mezilidských bariér. Centrálními 
prvky byla písmena slova HUMAN ne-
boli člověk.
Kř  ny a Petrovice uspěly v soutěži 
Vesnice roku

V jihomoravském kole soutěže Ves-
nice roku bodovaly Petrovice a Křtiny. 
Úspěšnějším byl městys Křtiny, který 
získal Modrou stuhu za společenský ži-
vot a Zlatou cihlu v Programu obnovy 
venkova za novou venkovskou stavbu – 
mateřskou a základní školu. Petrovice si 
odnesly diplom za vzorné vedení obec-
ní knihovny a čestné uznání za rozvoj 
obce.
Dě   prožily Den s Policií ČR

Blanenský stadion patřil Dnu s Poli-
cií ČR. Všichni příchozí mohli sledovat 
ukázky činnosti policistů, hasičů nebo 
zdravotníků. Představili se také zástupci 
Celní správy a Armády České republiky. 
Nejen děti zaujaly ukázky práce policej-
ních i celních psů při zadržení pachatele 
nebo odhalení zavazadel s drogami.
Olomučany oslavily 660 let od 
svého založení

Lidé v Olomučanech si připomněli 
660 let od založení své obce. Program 
oslav byl bohatý. Kromě hudebních a 
tanečních vystoupení byl také otevřen 
sportovní areál, mateřská škola, hasičská 
zbrojnice nebo muzeum keramiky.

Psalo se v červenci
Svatý Šebes  án opět zdobí 
doubravické náměs  

Přesně před třemi sty lety si postavili 
Doubravičtí na dnešním náměstí Svobo-

dy sochu svatého Šebestiána. Aby mohla 
socha i nadále náměstí městyse krášlit, 
ujal se jí restaurátor. Pod jeho rukama 

znovu doslova ožila.
Oslavili výročí 
sboru

V Újezdu u Kun-
štátu si připomněli 
90. výročí založení 
sboru dobrovolných 
hasičů. Zároveň ve-
řejnosti představili 
ručně vyšívaný ha-
sičský prapor a pub-
likaci o historii obce 
Újezd u Kunštátu.
Otevřeli 
mul  funkční 
centrum

V Cetkovicích 
slavnostně otevřeli nové multifunkční 
centrum v podkroví budovy obecního 
úřadu. Jeho prostory využívá knihovna, 
ale našlo se místo i na klubovnu.
Pavel Žáček zazářil na sportovních 
hrách

Pavel Žáček vyhrál okresní kolo Spor-
tovních her mládeže praktických a spe-
ciálních škol v Boskovicích v atletickém 
čtyřboji. V krajském kole v Brně obsadil 
první místo v běhu na 60 a 1 500 metrů a 
druhé místo ve skoku dalekém a celkově 
získal první místo ve čtyřboji. Úspěšný 
byl i při celostátním fi nále ve Varnsdorfu, 
kde obdržel hned tři zlaté – v běhu na 60 
a 1 500 metrů a za celkové první místo 
v atletickém čtyřboji.
Fes  val pro židovskou čtvrť

Boskovice hostily 21. ročník festivalu 
pro židovskou čtvrť - Boskovice 2013. 
Během čtyř dnů ho navštívilo kolem čtyř 
tisíc milovníků kultury.
Profesionální zásah plavčíků

Plavčíci v areálu koupaliště Červenka 
v Boskovicích svým zásahem zachránili 
život sedmiletého chlapce.
Vanovický kostel má nové věže

Vanovický evangelický kostel dostal 
novou vrcholovou část také na svoji dru-
hou věž. Dělníci tak završili náročnou re-
konstrukci. Kromě toho stihli také opra-
vit fasádu přední části kostela.

Psalo se v srpnu
Okrouhlecký tuplák

Vypít co nejrychleji půllitr, tuplák a 
máz piva nebo bavorák. Takový úkol 
čekal na soutěžící při Okrouhleckém tu-
pláku.
Skanzen Isarno v Letovicích 
postupně ožívá

Keltský skanzen Isarno v Letovicích 
začal postupně oží-
vat. Uskutečnila se v 
něm benefi ční akce 
Lughnasad, jejíž vý-
těžek byl určen na 
rekonstrukci Arche-
oparku Isarno.
Nemocnice 
získala status 
Iktového centra

Nemocnice Blan-
sko získala status 
Iktového centra. 
Zařadila se tak mezi 
úzký okruh vysoce 
special izovaných 
pracovišť.

Tradiční hody
Ve Křtinách se konaly tradiční hody. 

Tančilo se, zpívalo se a také počasí přá-
lo. Děvčatům i klukům to v krojích moc 
slušelo.
TJ ČKD Blansko skončila

Delegáti valné hromady schválili usne-
sení, kterým byla po dvaašedesáti letech 
ukončena činnost největší tělovýchovné 
jednoty na okrese – TJ ČKD Blansko. 
Dluhy vůči městu narostly do takové 
výše, že další činnost sdružení, které mělo 
pod svojí hlavičkou v minulosti až téměř 
tisícovku sportovců, již nebyla možná.

Psalo se v září
Půlmaraton Moravským krasem

Půlmaraton Moravským krasem má 
za sebou osmnáctý ročník. Jeho vítězem 
se v Blansku stal po vynikajícím výkonu 
domácí Jan Kohut a stal se mistrem Mo-
ravy a Slezska.

Dva velké požáry
Hned dva velké požáry zaměstnaly 

hasiče na Boskovicku. V prvním případě 
vyjížděli k hořící budově bývalého kraví-
na v Petrově. Ke druhému případu vyjíž-
děli do Letovic. V areálu zemědělského 
podniku totiž vzplály zásobníky s peleto-
vanou vojtěškou sloužící jako krmivo.
Pochod po dálničním tělese R43

Již počtvrté hostilo výletiště za sto-
letou školou v Mladkově účastníky Po-
chodu po dálničním tělese R43. Turisté 
sem dorazili pěšky nebo na kole. Mohli 
si vybrat z několika tras od pěti do čty-
řiceti kilometrů dle své fyzické zdatnosti 
ze směrů od Brna a Moravské Třebové. 
Cílem akce bylo připomenout stále od-
dalované řešení rychlostní komunikace 
R43. Stávající silnice 1/43 z Brna na Svi-
tavy již dávno nestačí silnému provozu a 
přibývá na ní tragických nehod.
Dračí lodě

Přehrada Křetínka hostila závody dra-
čích lodí.
Uc  li památku obě   romského 
holocaustu

Na okraji Hodonína u Kunštátu, v mís-
tech, kde za 2. světové války stával jeden 
ze dvou tzv. cikánských táborů na území 
tehdejšího protektorátu Čechy a Morava, 
se sešlo několik desítek lidí z celé repub-
liky u příležitosti 70. výročí okamžiku, 
kdy byl z tohoto tábora vypraven nejpo-
četnější transport Romů do německého 
vyhlazovacího tábora Osvětim II - Bře-
zinka.
Uzavírka I/43 ochromila Blansko 
a okolí

Začala plánovaná 
oprava silnice I/43 
v úseku Lipůvka 
– Lažany. Řidiče 
čekaly komplikace. 
Nejproblematičtější 
byl průjezd Blan-
skem. 
Střední škola 
gastronomická 
slavila

Střední škola gast-
ronomická v Blansku 
slavila dvacáté výro-
čí svého vzniku.
Blanenské 
zámecké dny

Vernisáží výstavy s názvem Obchod 
a reklama za první republiky a za pro-
tektorátu, v níž dominovaly exponáty 
ze soukromé sbírky Karla Hodera st. a 
ze sbírky Muzea Blansko, byly zahájeny 
Blanenské zámecké dny. 16. ročník akce 
se konal v rámci Dnů evropského dědic-
tví UNESCO.
Netopýři přilákali zájemce do 
jeskyní

Rekordní návštěvu zaznamenala 17. 
Evropská noc pro netopýry. V areálu 
Sloupsko-šošůvských jeskyní se sešlo 
464 malých i velkých návštěvníků, kteří 
toužili poznat život těchto neobvyklých 
živočichů.
Nové webové stránky

Na návštěvníky internetových stránek 
Šebetova čekalo překvapení. Po třinácti 
letech se totiž kompletně změnila jejich 
podoba. Kromě vytvoření moderní grafi -
ky došlo také na celkové přepracování a 
rozšíření obsahu.
Velká cena Blanenska zná své 
vítěze

Je tedy rozhodnuto. Celkově nejú-
spěšnějším sborem dobrovolných hasičů 
jsou Černovice, kterým patří první místo 
v mužské kategorii a druhé v ženské. Cel-
kovými vítězkami v ženách je Sychotín.
Den pro dě   v Nemocnici Blansko

V areálu blanenské nemocnice se 
uskutečnil již čtvrtý ročník Dne pro děti 
v Nemocnici Blansko. Do areálu zavítalo 
na dva tisíce návštěvníků.

Psalo se v říjnu
Pivní pouť v Černé Hoře

Nádvoří černohorského pivovaru oži-
lo tradiční Pivní poutí. Kromě řady hu-
debních vystoupení si mohli návštěvníci 
vychutnat chmelový mok, proletět se 
helikoptérou nebo se podívat do útrob 
pivovaru.
Referendum v Boskovicích

V Boskovicích se konalo vůbec první 
místní referendum v historii města. Mělo 
odpovědět na otázku, zda stavět novou 
sportovní halu ve Slovákově ulici. Nese-
šel se ale potřebný počet hlasů, aby bylo 
platné. O stavbě tak rozhodli zastupitelé 
města.
Jedovnická průmyslovka žila 
oslavami

Šedesáté výročí oslavila Střední prů-
myslová škola v Jedovnicích. Oslavy 
vyvrcholily celodenní akcí, jejíž součástí 
bylo i setkání absolventů, zaměstnanců a 
přátel školy.
Vlas  mil měl 150. výročí

Jedovnický divadelní soubor Vlastimil 
si připomněl 150. výročí založení stejno-
jmenného pěvecko-čtenářského spolku, 
jehož je aktivním pokračovatelem. 

Nová třída ve školce
V Dolní Lhotě vzniklo místo pro pět-

advacet dětí. Vedení blanenské radnice 
rozhodlo o znovuobnovení jedné třídy 
mateřské školy pro pětadvacet dětí.
Sousoší věrozvěstů ozdobilo park

Nové sousoší Cyrila a Metoděje bylo 
slavnostně odhaleno v parku zámku ve 
Křtinách. Vytvoření sousoší Cyrila a 
Metoděje, podporující genius loci, ini-
cioval Královský řád moravských rytířů 
sv. Rostislava a Kolumbana. Návrh byl 
následně podpořen městysem Křtiny a 
Školním lesním podnikem Masarykův 
les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně.
Zastupitelstvo potvrdilo zrušení 
hazardu

Třináct z pětadvaceti zastupitelů města 
Blanska potvrdilo hlasováním na svém 
zasedání zrušení provozování herních 
automatů na jeho území.
Husí slavnos  

Boskovice opět patřily tradičním Hu-
sím slavnostem.
Tomáš Julínek v Boskovicích

Do boskovické nemocnice nastoupil 
na post ekonomického náměstka bývalý 
ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Má 
napomoci stabilizovat ekonomickou situ-
aci ve zdravotnickém zařízení.
Tři zraněné zachraňovali z jeskyně

V jeskynním komplexu Býčí skála 
v Moravském krasu se zranily tři dívky. 
Hasiči je vyhrabali ze závalu a transpor-
tovali z jeskyně ven. Nejednalo se ale o 
žádnou tragickou událost, ale o plánova-
né cvičení Integrovaného záchranného 
systému.
Výlov Olšovce trval tři dny

Tři dny probíhal v Jedovnicích tradič-
ní výlov rybníku Olšovce. Kromě pro-
deje ryb byl součástí výlovu i oblíbený 
jarmark, kde mohli zájemci nakoupit 
regionální produkty nebo ochutnat rybí 
speciality.
Volby v okrese vyhrála ČSSD

Sociální demokraté ovládli předčas-
né volby i v blanenském okrese. V na-
šem okrese získala druhý nejvyšší počet 
hlasů komunistická strana následovaná 
uskupením ANO 2011, lidovci, TOP 09, 
Úsvitem přímé demokracie Tomia Oka-
mury a sedmičku stran, které se dostaly 
do poslanecké sněmovny, uzavřeli ob-
čanští demokraté.
Chantal předala dětem 
zmodernizované prostory

V blanenské nemocnici proběhlo slav-
nostní předání nově zrekonstruovaných 
společných prostor u ambulancí dětských 
lékařů. Malé slavnosti byla přítomna také 
Chantal Poullain-Polívková, prezidentka 
Nadace Archa Chantal, která přestavbu 
fi nancovala.
Nej sestřička je z Boskovic

Titulem Nej sestřička ČR 2013 se může 
pyšnit Zdena Oldřichová z anesteziolo-
gicko-resuscitačního oddělení Nemocni-
ce Boskovice. Současně s celkovým ví-
tězstvím získala také titul Sympatie Nej 
sestřička 2013 časopisu Florence.
SENIOR centrum získalo ocenění

Senior centrum Blansko získalo certifi -
kát Značka kvality v sociálních službách.
SŠ TEGA Blansko slavila

SŠ TEGA Blansko si připomenula 65. 
výročí od svého vzniku. Založení školy 
znamenalo přechod od individuální výu-
ky učňů ke skupinové výuce.

Psalo se v listopadu
Cvičně zachraňovali pasažéry 
lanovky

Hasiči nacvičovali záchranu pasažérů 
z lanovky v Moravském krasu. 

Blansko – střídání starostů
Blansko má nového poslance Par-

lamentu České republiky. Stal se jím 
současný starosta Lubomír Toufar, kte-
rý uspěl ve volbách v barvách sociální 
demokracie. Blanenští tak budou mít za 
nedlouho také nového starostu.
Zvítězili v anketě Alej roku 2013

Po Novodvorské aleji ve Vavřinci, kte-
rá získala titul v roce 2011, se ocenění za 
vítězství v anketě Alej roku přestěhovalo 
na druhý konec Moravského krasu, do 
Jedovnic. Zvítězila Jedovnická alej.
Lažanš   otevřeli novou 
cyklostezku

V Lažanech otevřeli novou širokou 
asfaltovou stezku pro chodce a cyklisty, 
která vede údolím podél potoka Lažánky 
a propojuje okresy Blansko a Brno-ven-
kov.
Přivítali sv. Mar  na

V Blansku opět přivítali patrona měs-
ta - svatého Martina. 
Kromě tradičního 
průvodu byla při-
pravena také řada 
atrakcí a bohatý kul-
turní program.
Dokončili 
kanalizaci a 
čis  rnu

Doubravice a 
Újezd u Boskovic se 
zařadily mezi obce, 
které již nebudou 
znečišťovat řeku 
Svitavu. Po zkušeb-
ním provozu byla 
slavnostně otevřena 

nová čistírna odpadních vod.
Ochotnické divadlo oslavilo 150 let

Boskovičtí si připomněli sto padesáté 
výročí založení Čtenářského a zpěvácké-
ho spolku Velen, tedy vznik ochotnické-
ho divadla ve městě. V rámci oslavy byli 
ocenění dlouholetí herci a spolupracovní-
ci ochotníků. Během oslav došlo také na 
křest druhého pokračování knihy o historii 
ochotníků v Boskovicích Jiřího Bušiny.
Primář operoval v přímém 
přenosu

Primář Gynekologicko-porodnického 
oddělení boskovické nemocnice Jan Ma-
chač v rámci specializované konference 
State of the Art, kterou hostila Krajská 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, před-
váděl operaci v přímém přenosu.

Psalo se v prosinci
Vánoční jarmark zahájil pán 
z Boskovic

Boskovické Masarykovo náměstí patři-
lo již 16. Vánočnímu jarmarku, který za-
hájil příjezd pána z Boskovic s družinou.
Objednali si okna, nemají nic

S nepříjemnou situací se musí vypo-
řádat klienti boskovické fi rmy Katzmair. 
Někteří z nich si objednali nová plasto-
vá okna nebo dveře, zaplatili zálohu, ale 
montáž neproběhla. 
Školáci soutěžili

Žáci základních škol si vyzkoušeli 
praktické dovednosti na Masarykově 
střední škole Letovice. Proběhla tam sou-
těž Ukážeme vám, co ve vás vězí.
Nová svodidla mezi Blanskem 
a Šebrovem

Motorkáři budou mezi Blanskem a Še-
brovem jezdit bezpečněji. V místě totiž 
byla nainstalována speciální svodidla. Ta 
mají v případě nehody zabránit podjetí 

těla motocyklisty 
pod svodidly.
Radnice plánuje 
přemostění

Doba výstavby 
asi jeden rok. Před-
pokládané náklady 
190 milionů korun. 
To jsou paramet-
ry možné výstav-
by mostu na Staré 
Blansko. Má tak 
dojít k trvalému do-
pravnímu propoje-
ní pro automobily, 
pěší, cyklisty. Hlav-
ním problémem je 

ale fi nanční zajištění celé akce, která je 
již projekčně řešena. 
Vánoční polévka pomohla 
potřebným

V Boskovicích a Letovicích se usku-
tečnil další ročních charitativní akce Po-
lévka pro chudé i bohaté. 
Sociální služby Šebetov uspořádaly 
jarmark

V Sociálních službách Šebetov se ko-
nal tradiční Vánoční jarmark. Příchozí 
si mohli zakoupit výrobky klientů zaří-
zení.
Vozíčkáři dojedou až na dno 
propas   Macocha

Dno světoznámé propasti Macocha 
v Moravském krasu se příští rok stane 
přístupným pro vozíčkáře. Jeskyňáři už 
kvůli tomu začali upravovat prohlídko-
vou trasu Punkevních jeskyní, kudy se 
turisté na dno dostávají.



  6 ŠKOLY
Nabídka vzdělání od 1. 9. 2014

4LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY
 splňuje vyhlášku č. 50/1978 Sb.

PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ 

3LETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

ELEKTROMECHANIK 

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD  
• stipendium  až 12.000 Kč za dobu studia

NÁSTROJAŘ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ  
• svářečský průkaz zdarma v hodnotě 12.000 Kč
• stipendium až 12 000 Kč za dobu studia

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, KUCHAŘKA - SERVÍRKA 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 22. 1. 2014, 12.00–18.00 hod.

Prohlídka školy a poradenství jsou možné i v jiný den 
po tel. domluvě:  č. tel.: 606 200 883

Moderní technologie školy jsou podpořeny 13 projekty 
z fondů EU v hodnotě 80 mil. Kč.

Ubytování I. kategorie – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením 
– cena 1.100 Kč/měsíc   

Přihlášky ke studiu na www.sosblansko.cz

Kontakt: Jitka Blažková, tel.: 516 419 621, mobil: 606 200 883
 e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz

             škola moderních technologií

  
                          

Zápis do 1. ročníků Základní školy speciální, 
Blansko, Žižkova 27 se bude konat dne 4. 2. 2014 

od 12.00 do 16.00 hodin v budově školy.

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme:

�  (66-51-H/01)
�  (65-51-H/01)
�  (65-51-H/01)
�  (32-52-H/01)
�  (29-54-H/01)
� 
�  (33-29-H/01)

-

  (66-41-L/01)
  (69-41-L/01)

  (64-41-L/51)

Rozhodni se i ty
SPRÁVNĚ

pro některý z oborů
na naší škole
Informatika v ekonomice � Informační technologie
Obchodní akademie � Hotelnictví a turismus
Veterinární prevence � Kuchař - číšník

Bližší informace na www.vassboskovice.cz
Den otevřených dveří: 10. ledna

 
 
 
 
 

     

 
 

 

Vážení a milí, známí i neznámí příznivci a přátelé dětí Dětského 
domova v Boskovicích. Děkuji Vám za projevenou sounáležitost, jež 
o sobě dala vědět v plné síle v předvánoční době. Dárky od vás splnily 
svoje poslání a udělaly dětem velkou radost.

Mnozí se zapojili do akce „Daruj hračku s TANGEM a Českým roz-
hlasem“, mnozí jste přinesli dárky osobně do dětského domova a než 
jsem stačila přijít ke dveřím a poděkovat, byli jste pryč. U vánoční-
ho stromečku jsme společně vzpomněli na všechny, kteří se přičinili 
o radost dětí v dětském domově. Dárky budou dětem sloužit ke hrám, 
k rozvoji jejich sportovních zájmů i ke vzdělávání. 

Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem podporujete osobnostní roz-
voj dětí, jejich další vzdělávání, spolupracujete s námi a záleží vám 
na tom, aby i děti, které nemají štěstí prožít své dětství v klidu za plné 
podpory nejbližší rodiny, byly v životě šťastné a úspěšné.

Velmi si vážím toho, že se mohu potkávat s vámi všemi, kteří myslíte 
i na ostatní a přeji vám v novém roce hodně štěstí a zdraví! 

 Jarmila Štůlová, ředitelka Dětského domova Boskovice 

P

Prosincová překvapení
Na prosinec se žáci Základní školy speciální Blansko nejen těší, ale 

i pečlivě připravují. Tak jako po několik uplynulých let i letos pro ně 
členové sdružení SONS uspořádali v Katolickém domě Mikulášské 
odpoledne. Naši žáci předvedli své pěvecké vystoupení a po něm už 
přišli Mikuláš, čert i anděl s krabicemi plnými balíčků dobrot. Někte-
ří kluci měli obavy z čerta, ale všechno dobře dopadlo. Když se děti 
rozloučily s Mikulášem, roztančily se na pravé diskotéce. Pan Borek 
už tanečníky dobře zná, a tak pouštěl ty pravé písničky pro naše malé 
tanečníky. Ti předvedli svá sólová vystoupení mezi tanečními sériemi, 
za která obdrželi drobné dárky. Proběhla rovněž výstava prací našich 
žáků s mikulášskou tématikou. Tři nejlepší práce byly odměněny pěk-
nými cenami. Celého odpoledne se rovněž zúčastnili absolventi naší 
školy a jejich rodiny.

Za krásné odpoledne moc děkujeme a věříme, že spolupráce se sdru-
žením SONS a naší školou bude pokračovat i v dalších letech.

V adventním čase proběhla další akce, která přinesla žákům naší 
školy milá překvapení. Ve spolupráci s restaurací Punkva se konal dal-
ší ročník Stromu splněných přání. V restauraci byl umístěn strom, na 
kterém byla vyvěšena přání našich dětí. Některá si namalovaly samy, 
s jinými jim pomáhaly paní učitelky a tety. Návštěvníci restaurace se 
zakoupením dárku pro dítě, které si sami vybrali, podíleli na splnění 
přání, která si naši žáci toužebně přáli. Jejich možnosti jsou pro různá 
postižení menší, než dětí zdravých, a tak je velice krásné, že občané 
našeho města pomáhají rozsvítit jejich oči radostí, která jim i jejich 
blízkým dává chvíli zapomenout na to, že k nim osud nebyl zrovna pří-
větivý. Své dárky si děti rozbalily v pátek dvacátého prosince na školní 
vánoční besídce. Před tím, než přišel Ježíšek, však všechny vystoupily 
v programu, který pečlivě nacvičily se svými pedagogy. A tak rodiče 
a přátelé naší školy shlédli hudební, taneční a recitační program. Sou-
částí byl i krásný betlém a malé divadlo. Vystoupení vyvolalo potlesk, 
úsměvy i slzy dojetí. Své dárky si tak děti plně zasloužily. Že se tato 
akce mohla uskutečnit, srdečně děkujeme majitelům restaurace Punkva 
a všem blanenským Ježíškům.

 M. Kocmanová a V. Stará Základní škola speciální Blansko

Výlet deváté třídy z Lipovce 
do Výpustku

Na den 13. prosince naplánovala třídní učitelka Mgr. Hana Buchtová 
pro naši třídu zajímavý a poučný výlet do jeskyně Výpustek nedaleko 
Křtin. Velice jsme se těšili, neboť většina z nás tuto zajímavost ještě 
nenavštívila a neznala :

Z domovů jsme vyjeli kolem půl osmé. Do Výpustku jsme dorazili 
před 9 hodinou. Jelikož jsme ale byli nahlášeni na prohlídku až v 9 ho-
din, tak nás zavedli do takové menší haly, abychom nemuseli mrznout 
venku. První věc, která nás uchvátila, byla fi gurína, která stála před 
námi a byla oblečená do vojenské uniformy a v ruce držela zbraň. Ved-
le ní byly vystaveny staré přístroje. Na stěnách visely fotky jeskynního 
medvěda a lva ze 17. století a další různé staré mapy, dokonce tam byly 
i kosti jeskynního medvěda, které se tam kdysi našly. Poté k nám přišla 
průvodkyně, s kterou jsme šli do malé chodby, kde byly vystaveny dal-
ší obrázky a kusy motorů, které tam zbyly po tom, co to tam vyhořelo. 
Naše průvodkyně nám pak vykládala, kdo to tu objevil. V minulosti se 
tu vystřídala jedna armáda za druhou, např. Česká lidová armáda, poté 
tu byla Německá armáda, která to tu využívala na výrobu motorů, po 
ní to tam ale vyhořelo. Poté jsme šli do toho bunkru. Ale ještě předtím 
,než jsme tam vešli, tak nám řekla, že nemáme na nic sahat, protože ně-
které věci tam stále fungují. Pak jsme vešli do úzké uličky, po stranách 
jsme mohli vidět sprchy a očistné místnosti. Po chvíli jsme přišli ke 
125 postelím, kde vojáci spali. Následovaly další místnosti, kde byly 
modely dřevěných autíček a kronika, kterou psali vojáci, aby se nenu-
dili. Pak tam byl model pevnosti, na kterém nám průvodkyně ukazova-
la, jak ji vojáci obcházeli a hlídali. Dále jsme tam mohli vidět kuchyň, 
ošetřovnu a velitelské stanoviště např. pozemního vojska, spojařů 
a tankistů. Některé jsme si mohli i zkusit. Poté jsme vkročili do tmavé 
jeskyně. Tam nám pustili takovou barevnou a zvukovou projekci, která 
byla úžasná. Také jsme tam viděli atrapu medvěda a lva. Procházeli 
jsme dále uličkami a občas jsme vkročili do velkých sálů. Cestou nám 
průvodkyně popisovala různé krápníky a další zajímavé věci. Poté nás 
zavedla do jedné části tzv. kotelny, kde Němci tehdy topili a tím vytá-
pěli všechny prostory. Teď z toho už moc nezbylo.Při prohlídce jsme 
zahlédli také několik desítek spících netopýrů. Některé prostory v jes-
kyni prý museli vyčistit, protože byli plné hlíny. Dokonce jsme viděli 
i kořeny stromů, které prorůstaly do jeskyně. A když jsme byli skoro na 
konci, tak nám průvodkyně ukázala ještě obřadní předměty a nádoby, 
ve kterých se dříve uchovávalo jídlo. A další úchvatné věci. Na konci 
této krásné prohlídky jsme se rozloučili a odjeli k domovu. 

 Petra Ryšánková, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ Lipovec

www.souobchodnipv.cz



S časem 1:08:18 vyhrál Půlmaraton Moravským krasem a zvítězil i v Mi-
zuno sedmičce v Brně nebo v běhu města Příbrami. V dalších závodech 
končil na předních místech. Zaběhl si i šest závodů Okresní běžecké ligy, 
všechny vyhrál. V jednom dni dokázal vyhrát dva závody, dopoledne Mi-
zuno sedmičku v Brně a odpoledne Běh za jedovnickým kaprem.

5 Petr Mareček - Talentovaný patnáctiletý vzpěrač TJ SOUZ 
Boskovice sbírá úspěchy a rekordy už několik sezon. V letošním roce vy-
bojoval na mistrovství Evropy juniorů do 15 let do 56 kg bronzovou me-
daili ve dvojboji, stříbro v trhu a bronz v nadhozu a vylepšil české rekordy. 
V červnu získal ocenění Českého svazu vzpírání pro nejlepšího vzpěrače 
v kategorii starší žáci. Ke konci sezony jej trápily zdravotní problémy a 
nezasáhl do fi nálového turnaje mistrovství republiky družstev. Jeho tým 
tak skončil v republice třetí. 

6 Kamil Skácel - Univerzální hráč jako ze staré školy, o kte-
rého se přetahují fotbalisté i hokejisté. Rájeckému Kamilovi Skácelovi je 
dvaadvacet let, ve fotbale nastupuje za MKZ Rájec-Jestřebí, přes zimu má 
u něj přednost hokej, který nyní hraje za Dynamiters Blansko HK. V pod-
zimní části sezony střílel důležité branky, svou dravostí dokázal strhnout i 
ostatní. Patří k nejlepším hráčům blanenského týmu.

7 Adéla Šafářová - Mladá bikerka benešovského oddílu 
Moravec Sokol Benešov se v roce 2013 stala mistryní republiky v cyk-
lokrosu v kategorii kadetek, zvítězila i v Českém poháru v cyklokrosu. 
V boskovickém závodě Českého poháru horských kol zvítězila, celkově 
obsadila v seriálu třetí místo. Spolu s Adamem Sekaninou obhájila ke kon-
ci roku výroční oddílovou cenu Borec Moravec v tradiční anketě.

7 Romana Tomášková - Letos patnáciletá motocyklová 
závodnice PaM Racing Teamu ze Svaté Kateřiny obsadila ve tř. 125 GP/
Moto3 v seriálu mistrovství střední Evropy, Alpsko-Jadranském šampio-
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Redakce regionálních novin spolu s Českou unií sportu připravují vyhlášení nejlepších sportovců

Každé periodikum vyhlásí cenu svých čtenářů
Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Na zá-
kladě jednání s okresním výkon-
ným výborem České unie sportu 
připravují společně redakce re-
gionálních novin Týden u nás, 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka 
a Boskovicko poprvé společné 
vyhlášení těch nejlepších z ob-
lasti sportu za rok 2013, nebu-
dou opomenuti ani ti, kteří v této 
oblasti odvádí dlouhodobou po-
ctivou práci. Vyhlášení je pláno-
váno na konec ledna. Bez udání 
pořadí přeberou poháry jednot-
livci, družstva, trenéři a rozhodčí, 
nezapomene se na jednotlivce, 
kteří pochází z našeho okresu, 
ale startují již v klubech v rámci 

republikových soutěží na nejvyš-
ší úrovni. 

Čtenáři jednotlivých periodik 

mohou svým hlasováním přispět 
k předání své speciální ceny. 
Můžete tak učinit na přiloženém 

kuponu, kde označíte buď čísly 
nebo celými jmény tři podle vaše-
ho názoru nejlepší dle naší nabíd-
ky. Jednotlivé redakce vylosují tři 
čtenáře, které pozvou na slavnost-
ní ceremoniál. Ten se uskuteční 
v blanenském hotelu Sýpka. Jako 
platné budou uznány pouze hlasy 
z kuponu, po úvaze jsme jedno-
myslně zavrhli hlasování pomocí 
e-mailu nebo SMS, které je snad-
no zmanipulovatelné. 

V případě Zrcadla můžete svoje 
hlasovací lístky předat osobně či 
prostřednictvím pošty na adresu 
blanenské či boskovické redakce 
- Sokolská 13, 680 01 Boskovice 
nebo náměstí Svobody 3, 678 01  
Blansko. Uzávěrka hlasování je 
v pátek 24. ledna 2014. 

1 Luboš Dudík - V posledních sezonách jednička blanenských 
stolních tenistů. Adamovský hráč má zásadní podíl na umístění oddílu TJ 
ČKD Blansko, který vloni vypadl v play off po tuhém boji s Hodonínem. 
Letos je jedničkou nástupnického klubu KST Blansko a vévodí statistikám 
druhé ligy. Blansko je po podzimu první a klub se chce pokusit znovu 
bojovat o postup do první ligy. S Alešem Přikrylem tvoří i nejúspěšnější 
dvojici soutěže ve čtyřhře.

2 Lenka Kalová - Klíčová hráčka prvoligového blanenského 
kuželkářského týmu žen, která se podílela na historicky nejlepším umís-
tění týmu v první lize v sezoně 2012/13 – druhém místě. Je již několik let 
členkou české reprezentace, v uplynulém roce v jejím dresu startovala na 
mistrovství světa družstev v Maďarsku, kde celek ČR obsadil třetí místo. 
S oddílovou kolegyní Zdeňkou Ševčíkovou obsadila čtvrté místo na MČR 
dvojic. V aktuálním světovém žebříčku jednotlivkyň jí patří 111. příčka. 

3 Václav Kolář - Biketrialista AMK Blansko nemá v součas-
nosti mezi českou špičkou konkurenci. Obhájil druhé místo při mistrovství 
světa, které se jelo ve Španělsku a v Blansku, druhý byl i v mistrovství 
Evropy, vyhrál Evropský pohár. Přesto letos Kolář skončil v seriálu mis-
trovství republiky až třetí, chyběly mu však tři závody, místo kterých dal 
přednost cyklotrialovým podnikům cyklistické federace UCI, ty, kterých 
se zúčastnil, vyhrál. Nominoval se i na mistrovství světa této federace do 
jižní Afriky, kde skončil šestý a porazil i mistra světa z BIU Daniela Co-
mase. 

4 Jan Kohut - Blanenský běžec skončil v dresu VSK Univerzity 
Brno pátý z Čechů při mistrovství republiky v půlmaratonu v Pardubicích. 

nátu v konkurenci jezdců z šesti zemí celkové 3. místo, jako nejlepší zá-
stupce ČR. V mistrovství republiky nenašla mezi svými mužskými kolegy 
přemožitele a stala se teprve druhou mistryní republiky v jeho šedesátileté 
historii. Zúčastnila se výběrového kempu pro Red Bull Championship ve 
Španělsku.

9 Jan Tr  lek - Fotbalový útočník FK Blansko se po doroste-
neckých kategoriích prosadil i v mužské soutěži. Na postupu Blanska do 
divize se podílel patnácti brankami. I v sezoně 2013/14 je se sedmi góly 
zatím nejlepším střelcem týmu. Přes časté zdravotní problémy patří k nej-
vytíženějším hráčům, na podzim nastoupil v šestnácti zápasech. Stejně 
jako gólmana Jurana jej diváci dvakrát zvolili hráčem utkání.

10 Veronika Zamazalová - Šestnáctiletá plavkyně 
ASK Blansko má doma přes dvě stě diplomů a také už slušnou sbírku 
medailí. Poslední roky se na závodech většinou umisťuje v první desít-
ce. Její nejsilnější disciplínou jsou prsa. Na mistrovství České republiky 
v Plzni získala v kategorii mladšího dorostu na padesát metrů prsa stříbr-
nou medaili za čas 33,70 sekundy. Pro blanenský oddíl to byla historicky 
první medaile v juniorské kategorii na republikových závodech. Skvělou 
formu ukázala už na letním mistrovství republiky, kde ve stejné disciplíně 
doplavala pátá. 

 Petr Mareček vpravo Petr Mareček vpravo
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Z  
Vánoční turnaj pro Libora Ku  la

Opět po roce se do Šošůvky sjelo přes čtyřicet hráčů stolního tenisu, 
aby se v rámci tradičního Vánočního turnaje utkalo o vítězství v tomto již 
39. ročníku.

Vzhledem k účasti místního oddílu v krajských soutěží, byl turnaj ote-
vřen i pro hráče okresních týmů působících v KS II. Navíc „divokou kartu“ 
od pořadatelů dostal náš odchovanec a letošní fi nalista okresních přeborů 
Luboš Bezděk, hrající momentálně za Zbraslavec a pozvání po několika 
letech přijal také jeden z nejlepších okresních hráčů Radim Křepela taktéž 
ze Zbraslavce. Turnaj byl tedy i tentokrát kvalitně obsazen, z první třicítky 
okresního žebříčku se účastnilo hned 12 hráčů. 

První část turnaje se odehrála v osmi kvalifi kačních skupinách, ve kte-
rých se prosazovali vesměs favorité. Skupinu A ovládl bez ztráty setu Ra-
dim Křepela před naším Jaroslavem Ševčíkem a Zdeňkem Dufkem z Oleš-
nice. Béčko patřilo mládí. Zvítězíl Libor Kutil z Blanska před Petrem Krá-
sou ml. ze Zbraslavce a třetí postupové místo vybojoval talentovaný Adam 
Zukal ze sousedních Vysočan, který v dramatických koncovkách pátých 
setů zdolal hned dva naše hráče Aleše Zouhara a Radka Petlacha. C sku-
pina patřila Luboši Bezděkovi, který ovšem nečekaně nestačil na Marka 
Krátkého ze Šošůvky. Ten však nakonec doplatil na nevyrovnané výkony 
a ze skupiny nepostoupil. To se povedlo Pavlu Gyurgyukovi z Vysočan a 
Laďovi Hebelkovi z Němčic. 

Déčko ovládl Jiří Pařízek z Boskovic, který se ovšem hodně natrápil 
s překvapením turnaje Zdeňkem Musilem z Letovic. Mezi tuto dvojici se 
ještě vklínil Martin Jonáš ze Zbraslavce.

Ve vyrovnané skupině E dominoval Martin Polívka z Blanska. Na druhé 
místo však „proklouzl“ mladý Michal Žáček z Vysočan a na třetím místě 
poté skončil Zdeněk Křepela ze Zbraslavce.

Vyrovnaný souboj o vítězství ve skupině F svedl Šimon Kutil z Blanska 
se Stanislavem Sehnalem z Rájce. Po vítězství 3:2 se radoval z přímého 
postupu do osmifi nále Šimon a třetí místo uzmul Pavel Krátký z Němčic. 

Skupina G skončila k radosti místních příznivců vítězstvím Leoše Dvo-
řáka, jenž v souboji o prvenství porazil Ondřeje Procházku z Blanska 3:2. 
Třetí postupovou příčku bral zkušený Mirek Žáček z Vysočan.

No a konečně skupinu H bezpečně vyhrál obhájce prvenství domácí 
Jirka Obalil, před Ondrou Zouharem z Vysočan a Janem Rouchalem z Le-
tovic. 

Samotné vyřazovací boje přinesly především postupy favoritů. Překva-
pením je asi vítězství Musila nad Gyurgyukem 3:2 a dramatický zápas na 
pět setů zvládl i Sehnal se Zdeňkem Křepelou. Na osmifi nále nedosáhlo ani 
dravé mládí z Vysočan. Michal Žáček i Adam Zukal uhráli proti Krátkému 
resp. Ševčíkovi jen jeden set. Jediným postupujícím z Vysočan se tak stal 
Ondra Zouhar, který zdolal svého týmového kolegu Mirka Žáčka. Celkem 
snadné postupy si posléze zajistili také Jonáš, Krása a Procházka.

Osmifi nále nabídlo jak jasná vítězství, tak i dramatické koncovky. Bez 
ztráty setu vítězí Obalil nad Krátkým, Pařízek se Ševčíkem, Libor Kutil 
s Musilem. O set více za stoly strávil při své výhře Radim Křepela v týmo-
vém souboji s Jonášem, Dvořák se Sehnalem a v dosavadním největším 
překvapení turnaje Krása, jenž poměrem 3:1 vyřadí Bezděka. Na pět setů 
se hraje mezi Polívkou a Ondrou Zouharem a mezi Šimonem Kutilem a 
Procházkou. V koncovkách těchto duelů si vítězství připsali Polívka a Pro-
cházka. 
Čtvrtfi nále přineslo dramatické zápletky. V tom prvním nevyužil za sta-

vu 1:1, dva setboly v setu třetím Polívka s Radimem Křepelou a odešel 
nakonec poražen 1:3. Ve druhém čtvrtfi nále začal lépe Pařízek, ale Obalil 
zachoval v ostatních třech setech chladnější hlavu a vyhrál 3:1. V této fázi 
skončila cesta turnajem i pro Krásu. Přemožitel Bezděka nenašel recept 
na zkušenost v podání Dvořáka a prohrál hladce 0:3. Poslední čtvrtfi nále 
bylo soubojem hráčů Blanska. Poměrem 3:1 zvítězil Libor Kutil nad Pro-
cházkou.

Šance domácího oddílu na fi nálovou účast skončila o kolo dříve. Ovšem 
naši hráči se nemají za co stydět. Obalil s Křepelou sehrál dva vyrovnané 
úvodní sety, ale ten třetí i čtvrtý patřil zkušenějšímu hráči Zbraslavce – 
1:3.

To Leoš Dvořák potvrzoval, že se mu dařilo a nebyl daleko od úspěchu. 
Po dvou těsně prohraných sadách (9:11, 14:16) zabojoval a vyhrál třetí 
set. Jenže ten čtvrtý už patřil jasně Liboru Kutilovi.

Očekávané fi nále dvou nejvýše nasazených hráčů vyznívalo zpočátku 
pro Kutila. Jenže po dvou prohraných setech se Křepela vzpamatoval 
a jasně vítězí ve třetím. V tom dalším už sahal Kutil po výhře. Nevyužil 
však dva mečboly a set nakonec prohrál. V tom posledním se až do stavu 
6:6 oba hráči „tahali“ o vedení. Koncovka ovšem patřila mladému hráči 
Blanska a tím i celkové vítězství. Stanislav Šindelka

Bohumil Hlaváček

Blansko - Po loňské organizač-
ním fi asku, kdy turnaj hrálo jen 
pět celků, se Atlas Cup na novém 
povrchu haly v Údolní ulici nade-
chl znovu k dvoudennímu klání 
za účasti dvanácti mužstev. „Na 
obvyklých tradičních šestnáct to 
ještě nevyšlo, věříme, že se k tra-
dici vrátíme,“ poznamenal Martin 
Pivoda v roli ředitele akce, který 
velkou část utkání i odřídil jako 
sudí.

Pořádající klub postavil do 
turnaje dva celky. Mezi Legen-
dami nechyběly někdejší hvězdy 
Obalil s Bezděkem, kteří se letos 
již stávají třicátníky, či třeba bra-
tři Kuchařové, kteří jimi jsou již 
dlouho, starší Tomáš má křížky 
již čtyři. Přes snahu v play off 
neuspěly a zůstaly jim zavřeny 
i brány čtvrtfi nále. Do toho se 
současné áčko Atlasu dostalo, 
v něm ale jeho pouť turnajem 
rovněž skončila.

O třetí místo si to rozdal brněn-
ský výběr Highland s nováčkem 
turnaje z Telče. Ten sice vedl, ale 
došlo k drtivému obratu a jasné 
výhře soupeře 9:3. 

Na titul podruhé v historii dosá-
hl pražský fl orbalový výběr Bída 

Atlas Cup se konal již posedmnácté, vyhrál výběr Bída s nouzí

Domácí skončili ve čtvr  inále

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

s nouzí, který dal dohromady bla-
nenský odchovanec Jiří Buchta. 
V jeho celku se představil i mimo 
jiné Aleš Stavjaňa mladší, syn ho-
kejového internacionála, někdejší 
hráč Atlasu v době, kdy bojoval 
v první lize. O jejich výhře se roz-
hodlo ve fi nále po dramatickém 

souboji s výběrem znojemských 
legend. 

Bída s nouzí vedla v polovině 
zápasu 2:1, znojemští mazáci však 
dokázali otočit na 3:2, soupeř jim to 
však dokázal oplatit a po dvou tre-
fách vedl 3:4. Znojmo ještě vyrov-
nalo, Pražáci však dali defi nitivně 

rozhodující branku. Nový povrch 
haly se pochvalovali hráči, trenéři 
i rozhodčí. Jak je již zvykem, stě-
žovali si i nadále na nedostatečné 
zázemí v čele s odpovídajícím hle-
dištěm. Všichni doufají, že pláno-
vané dokončení rekonstrukce haly 
se co nejvíce urychlí.

Petrovice - Žádný led, jenom 
bláto a příjemné běžecké počasí 
doprovodilo běžce v posledním 
závodu sezony. Okresní běžecká 
liga skončila v Petrovicích Hra-
běnčiným běháním. Vítězství 
v celoroční soutěži si rozdělili 
Vojtěch Grün a Tomáš Večeřa. 
„Mně vyšlo jaro a Tomovi zase 
podzim,“ okomentoval neuvěři-
telnou náhodu Grün. Po sečtení 
čtrnácti nejlepších výsledků mají 
oba borci úplně stejně bodů. 

Hraběnčino běhání překonalo 
rekordy v účasti, na hlavní závod 
se vydalo 111 běžců, v dětských 
kategoriích to bylo skoro šede-
sát účastníků. Většina lidí vyu-
žila možnost on-line registrace. 
Přesně 93 ze 169 běžců. Závody 
odstartovaly v deset dopoledne 
nejmladšími kategoriemi. Mezi 
sedmiletými a mladšími vyhrál 

o špičku boty šestiletý Martin 
Grünwald. „Trénoval jsem, běhal 
jsem před Vánocemi i včera. Před 
závodem jsem si věřil, ale na cí-
lové čáře to bylo těsné, to jsem si 
myslel, že skončím druhý,“ popi-
soval v cíli vítěz. Napínavé byly 
i další souboje atletických nadějí. 
Trojici nejlepších mladších dívek 
od sebe dělily pouhé čtyři sekun-
dy. „I podle časů je vidět, že vý-
kony dětí mají kvalitu, řada z nich 
se připravuje v atletických krouž-
cích, aktivita trenérů je poznat,“ 
uznal ředitel Okresní běžecké 
ligy Jiří Vrtílka. 

Hlavnímu závodu dominoval 
blanenský Jan Kohut, který se 
v čele utrhnul spolu s druhým Ro-
bertem Míčem. Loňský vítěz Dan 
Orálek doběhl třetí. Pátým místem 
se dotáhnul na špici průběžného 
hodnocení Tomáš Večeřa, Vojtěch 

Grün totiž doběhl až o dvě místa 
za ním. Těsně před závodem dora-
zila na bicyklu i vítězka v ženách 
Milada Barešová. Ta i bez tréninku 
neměla konkurenci. „Já mám život 
v poklusu, nepotřebuju trénovat,“ 
smála se po vyhlášení výsledků, 
když zase nasedala na kolo a od-
jížděla. 

V kulturním domě v Petrovi-
cích, kam se poprvé přesunulo 
kompletní zázemí závodu, pak 
výbor Okresní běžecké ligy předal 
ceny nejlepším závodníkům, přijal 
sladkou odměnu od běžkyň a roz-
loučil se s končící sezonou. Na 
stupních vítězů se ukázali vítězo-
vé jednotlivých kategorií i celkově 
nejlepší muž a žena. Na bedně se 
tedy tísnili Večeřa s Grünem, ale 
o jedinou trofej se nepohádali. „Je 
to velká náhoda, že to takhle vy-
šlo. Kdyby mně to někdo řekl před 

začátkem sezony, tak bych nevěřil. 
Chtěl jsem být do první pětky,“ ra-
doval se z děleného prvenství Ve-
čeřa. Oba muže pak doplnila cel-
kově nejúspěšnější žena, Zdeňka 
Komárková. Dva běžci ze stovek 
těch, kteří zasáhli do celkového 
pořadí, stihli všechny závody. 
Tedy až na jeden, protože Vísecká 
desítka se kryla s blanenským půl-
maratonem. Michal Krénar z Bo-
skovic a blanenský Aleš Stráník, 
který zároveň suverénně ovládl 
kategorii nejstarších veteránů. „Za 
sezonu mám pětašedesát závodů, 
na trénink už nějak není prostor. 
Za měsíc naběhám tak sto dvacet 
kilometrů, nejsou to žádné velké 
objemy,“ prozradil běžec, jemuž 
výdrž a vitalitu můžou mladší at-
leti závidět. 

Vítězové obdrželi kromě gratu-
lací věcné ceny, poukazy i origi-
nální trofeje. K Hraběnčinu běhání 
patří i tradiční krůty. „Děkujeme 
starostovi Petrovic za podporu 
a poskytnutí prostor, Penzionu 
u Hraběnky za zázemí a materiální 
podporu včetně krůt, i dalším part-
nerům,“ zmínil Vrtílka. Okresní 
běžecká liga letos skončila. Stále 
se zvedá návštěvnost závodů, na 
jaře spuštěné webové stránky mají 
přes padesát tisíc návštěv, a i přes-
to, že nebylo na podzim jisté, jest-
li bude soutěž pokračovat i příští 
rok, už se tvoří nová termínovka. 
„Našli se lidé, kteří zareagovali na 
naši výzvu a jsou ochotni pomoct 
s činností. V současnosti tedy při-
pravujeme další ročník. V něm by 
mělo být celkem 28 závodů. Tři 
z letoška budou chybět, dva nové 
přibudou,“ dodal na závěr ředitel 
Okresní běžecké ligy.  (obl)

Okresní běžecká liga zná své vítěze, poprvé 
v historii jsou dva

Start Hraběnčina běhání. Foto archivStart Hraběnčina běhání. Foto archiv

Sportovní loučení s rokem. Ve Sloupu se v závěru roku sportovalo, jednalo se o již tradiční akce. Ještě před svátky se utkali v kulturním domě na turnaji ve stolním turnaji většinou místní neregistrovaní stolní tenisté. Na 
prvním místě skončil Ladislav Hebelka, druhou příčku obsadil nestárnoucí bývalý výborný hráč Fran  šek Dvořák ze Sloupu (foto 1). Výborně obsazený Vánoční šachový turnaj se uskutečnil 28. prosince po čtyřiatřicáté. 
Vítěznému Karlu Švehlovi předal ocenění jeden ze zakladatelů místního oddílu Rudolf Krátký, který v době konání akce slavil osmdesá  ny (foto 2). Na startu 38. ročníku Silvestrovského běhu (foto 3) se objevilo rekordních 
třiatřicet závodníků nejrůznějšího věku. Vyhrál Roman Chlup před Michaelou Čachotskou a Pavlem Svobodou. Foto 3xPavel Novák 
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Život je pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá, loučit 
ses nechtěl, chtěl jsi žít, musel jsi však předčasně odejít.

Dík za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, 
který jsi pro nás žil.

Dne 17. ledna 2014 to bude rok,
kdy nás navždy opus  l pan

 

Miloš Hlaváček
učitel ZŠ Boskovice

Stále s láskou vzpomínají manželka Radka, 
dě   Pavla a Roman, bratr Radovan s rodinou a rodiče.

Všem, kteří vzpomínají s námi, děkujeme.

Kontakt na 
inzerci:

Magda 
Hrušková

telefon:
777 008 399

e-mail:

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net

Práce z domova, informace na 
tel.: 731 938 959.

PŮJČKY

739 443 544

KOUPĚ
Hledám ke koupi rodinný dům 

se zahradou na Boskovicku. Cena 

Letní tábory u koní 2014

775 760 080

termíny : 29.6.-  5.7.2014
     6.7.-12.7.2014
  13.7.-19.7.2014
  20.7.-26.7.2014
  27.7.-  2.8.2014

� bundy ��halenky
��mikiny �� i ka
��svetry ��boty
��ri e ��bytov  te l
��kalhoty � a jiné

l

t eda     
Sokolovna, 9.30-17.00 hod.

Další akce st eda    
Sokolovna, 9.30-17.00 hod.

  s r o  
ear ka y  tele on     

rodej  v e a  kus

SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

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

2014

do 1 800 000 Kč. Dům může být i k 
menším opravám. Děkuji za nabíd-
ky na tel. č.: 728 891 952.

Koupím malotraktor vari-terra 
za rozumnou cenu, předem děkuji 
za nabídku. Tel.: 777 428 234.

Hledám ke koupi byt 2+1 (3+1) 
nejlépe v okolí Kotvrdovic okr. 
Blansko (Jedovnice, Sloup, Rájec-
Jestřebí apod.). Tel.: 739 940 808.

Koupím menší rodinný dům v 
okolí Boskovic. Cena do 1 500 000 
Kč. Zahrada podmínkou. Tel.: 720 

358 722.
Koupím pšenici, 

ječmen, tritikále. 
Tel.: 723 830 686.

PRONÁ-
JEM

Hledám proná-
jem 1+1 v Blansku. 
Tel.: 773 453 628.

Pronajmu ga-
ráž v Blansku za 
kolejemi na ulici 
U Zastávky. Tel.: 
608737192.

RŮZNÉ
Daruji pěkná 

morčátka, Drnovi-
ce. Kontakt: prasil-
hugo@seznam.cz.

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE



atletika
Silvestrovský běh, Sloup, 2,6 km: 

1. Chlup (Boskovice) 9:09, 2. Čachotská 
(Sloup) 11:02, 3. Svoboda (Sloup) 11:16, 
4. Šváb (Sloup) 11:17, 5. Skoták (Veselice) 
11:22, 6. Buráň P. (Sloup) 11:41, 7. Ča-
chotský (Sloup) 12:24, 8. Sotulář (Sloup) 
12:28, 9. Prosr (Sloup), 10. Novák P. (Su-
chdol) 12:58. 1,3 km: 1. Mikulášek (Sloup) 
6:47, 2. Buráň F. (Sloup) 7:26, 3. Helebrand 
(Sloup) 7:33. 1 km: 1. Novák O. (Sloup) 
6:13, 2. Kuchař J. (Rájec) 6:41, 3. Skoták 
J. (Sloup) 7:00. 

stolní tenis
Vánoční turnaj, Sloup: 1. Hebelka, 2. 

Dvořák, 3. Balcar, 4. Šmída, 5. Mikulášek, 
6. Strachoň, 7. Baláž, 8. Pivoda.

šachy
Vánoční turnaj, Sloup: 1. Švehla (Ada-

mov) 8,0, 2. Masák (Adamov), 3. Chloupek 
(Boskovice), 4. Handl (Adamov) všichni 
7,0, 5. Fojtík (Lipovec), 6. Kopřiva (Lipo-
vec) 7. Hubený (Boskovice) všichni 6,5, 8. 
Boháček (Boskovice), 9. Moc R. (Blansko), 
10. Pokladník (Sloup), 11. Mižák (Ada-

mov), 12. Veselý (Boskovice) všichni 6,0. 
2. liga: Lipovec – Kuřim 4:4, David, 

Handl 1, Kratochvíl J., Kopřiva, Chládek V, 
Chládek Vl. 0,5.
  1.  Duras B  5  3  1  1  23,5  15  10
  2.  Lokomotiva B  5  3  1  1  23,0  15  10
  3.  MS Brno  5  3  1  1  21,0  12  10
  4.  Lipovec  5  3  1  1  20,5  10  10
  5.  Prušánky  5  3  1  1  20,0  13  10
  6.  Kroměříž B  5  3  0  2  21,5  14  9
  7.  Hustopeče  5  2  1  2  22,5  17  7
  8.  Postoupky  5  2  1  2  20,0  11  7
  9.  Prostějov  5  2  0  3  18,0  9  6
  10.  St. Město B  5  1  1  3  18,0  13  4
  11.  Kuřim  5  0  2  3  15,5  5  2
  12.  Napajedla  5  0  0  5  16,5  8  0

KP II: Kuřim – Lipovec C 6:2, Kunc, 
Ševčík Milan, Flašar, Ševčík Josef 0,5. 
Blansko – Lipovec B 3,5:4,5, Moc M. 1, 
Moc R., Saida, Polách, Slouka, Buš 0,5 - 
Mráz, Vavřínek 1, Habina, Mižák, Flašar, 
Machek, Ševčík D. 0,5. Sloup – Boskovice 
B 1,5:6,5, Špičák, Baránek, Drochytka 0,5 – 
Chloupek, Dobeš, Ševčík L., Petr, Walletz-
ký 1, Boháček, Hubený, Veselý 0,5. 
  1.  Lipovec B  5  5  0  0  25,5  15
  2.  Boskovice  5  4  0  1  26,5  12

  3.  Kuřim B  4  3 0 1  23,5  12
  4.  Vyškov C  5  2  1  2  21,5  7
  5.  Tišnov  5  2  1  2  19,5  7
  6.  ŠK Brno 64  5  2  0  3  21  6
  7.  Blansko  5  2  0  3  18,5  6
  8.  Sloup  5  1  1  3  16  4
  9.  Jevíčko  5  1  0  4  13,5  3
  10.  Lipovec C  5  0  1  4  14,5  1

kuželky
Okresní podniková liga, extraliga: 

Rapid – ČKD Holding 1178:1301, Rů-
žička ml. 264, Charvát 263 - Petlach 284, 
Blažek 264. ITAB – A je to 1234:1271, 
Maška 264, Musil 261 - Stejskalová 273, 
Brtníček 271.
  1.  A je to  8  6  0  2  1316,00  12
  2.  VVR A  7  5  0  2  1293,57  10
  3.  ČBE A  8  5  0  3  1283,63  10
  4.  ITAB  9  5  0  4  1273,78  10
  5.  VB Leasing  8  4  0  4  1311,00  8
  6.  Catering  7  4  0  3  1308,00  8
  7.  ČKD Holding  7  4  0  3  1298,86  8
  8.  VVR B  8  4  0  4  1250,38  8
  9.  KSK  7  2  0  5  1252,29  4
  10.  Rapid  9  0  0  9  1210,00  0

1. liga: JEZAT – Stavba krbů 1193:1224, 
Beneš 273, Zuck 258 - Gross 255, Klimeš 
255. VMS – Hasiči 1259:1065, Kyzlink 
278, Nejezchleb 259 - Smíšek 238, Mynář 

215. Blanzek – Kadeřnictví ES 1246:1265, 
Lev 261, Grim 254 - Král 278, Smola 257. 
Koloniál – BODOS 1204:1307, Kuchař 263, 
Zouhar 254 - Závodník 275, Vybíhal 268. 
Orel – ČKD Turbo Technics 1305:1251, 
Hének 290, Hasoň Jiří 275 - Bašný 273, 
Špaček 268. 
  1.  Stavba krbů  9  7  0  2  1274,89  14
  2.  BODOS  9  7  0  2  1271,56  14
  3.  Kadeřnictví  8  6  0  2  1276,38  12
  4.  Blanzek  9  6  0  3  1260,11  12
  5.  Orel  9  5  0  4  1243,00  10
  6.  Serbousek  8  4  0  4  1250,88  8
  7.  Turbo Technics  9  4  0  5  1212,11  8
  8.  JEZAT  9  3  0  6  1225,33  6
  9.  Koloniál  9  2  0  7  1213,22  4
  10.  Hasiči  9  0  0  9  1125,78  0

2. liga: JMP – Relax Club 1125:1179, 
Dostál 249, Petlach a Přikryl oba 229 - Sta-
něk 250, Černý 235. ČBE B – Profi  Weld 
1166:1232, Troubil 267, Šlezinger 247 - 
Králová 277, Pokojová 243.
  1.  AKK  9  8  0  1  1210,78  16
  2.  Profi  Weld  9  7  0  2  1180,22  14
  3.  EKO Systém  8  6  0  2  1171,75  12
  4.  Nemocnice  9  4  0  5  1204,22  8
  5.  JMP RC  8  4  0  4  1178,63  8
  6.  Relax Club  9  3  0  6  1112,11  6
  7.  ČBE B  7  2  0  5  1085,57  4
  8.  Lachtani  9  0  0  9  1065,22  0
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Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Hned 
první víkend v roce 2014 nasko-
čili na led hokejisté v krajské lize 
Jižní Moravy a Zlínska. Oba týmy 
z našeho regionu odehrály svoje 
utkání na domácím ledě. Blansko 
v sobotu nesložilo zbraně i za 
čtyřgólového vedení Kroměříže. 
Vyrovnat stav se sice podařilo 
a když nepadla branka v prodlou-
žení, rozhodovaly samostatné 
nájezdy, v nichž měli štěstí pře-
ce jenom hosté. Boskovičtí doma 
hostili první Uničov a v parádním 
utkání favorita dokázali porazit. 

Dynamiters Blansko – HK 
Kroměříž HK 5:6 np (0:2, 2:2, 
3:1, 0:0). 

Sobotní zápas se vyvíjel tak 
trochu podle papírových před-
pokladů. Již v 7. minutě hosté 
otevřeli skóre Křemečkem, v zá-
věru třetiny se pak trefi l podruhé 
Sedlář. Další branka přibyla hned 
na úvod druhé dvacetiminutovky 
po necelé minutě a půl. Zdálo se 
být rozhodnuto, obzvláště když 
v půlce utkání to bylo již 0:4. Dy-
namiters ale ukázali bojovné srd-
ce a ještě do druhé sirény dvěma 
zásahy snížili, když se o ně posta-
rali Látal a Skácel. Po devatenácti 
sekundách třetí části již zazname-
nali kontaktní gól Kazdou. Na ten 
ale Kroměříž odpověděla na 3:5. 
V závěru se Blanenští vzchopili 
k nevídanému tlaku. V 57. minutě 
snížil Antoňů a o minutu pozdě-
ji dokonce vyrovnali po dorážce 
Kuběny. Pětiminutové prodlouže-

Blansko dotáhlo vedení Kroměříže, na výhru ale nakonec nedosáhlo

Boskovice zaskočily favorita

Boskovice - Uničov 5:2. Foto adam.sBoskovice - Uničov 5:2. Foto adam.s

ní rozhodnutí nepřineslo, v samo-
statných nájezdech pak Kroměříž 
rozhodla o zisku dvou bodů ve 
svůj prospěch, domácím zbyl je-
den. Penaltu proměnil jen Němec, 
Skácel a Kuběna byli neúspěšní

SK Minerva Boskovice – HC 
Uničov 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). 

Kdo přišel v neděli na bosko-
vický zimní stadion, nelitoval. 
O skvělou atmosféru se starala 
dobrá dvacítka bubeníků z Uni-
čova, k zisku bodů to ale pomoh-
lo Minervě. Hrál se oboustranně 
výborný hokej.

Nahoru dolů, to byl obraz první 

třetiny hrané s enormním nasa-
zením obou celků. Do vedení šli 
hosté, Boskovičtí ale do sirény 
skóre otočili. Ve druhé dvaceti-
minutovce sice dvakrát nevyužili 
přesilovku pět na tři, při vyrov-
naném počtu hráčů však dvakrát 
pokořili uničovského strážce sva-
tyně. V poslední části ještě hosté 
snížili, poslední slovo pak měla 
opět Minerva. Té výborně zachy-
tal gólman, dařilo se střelecky, 
což sečteno podtrženo přineslo tři 
body do tabulky a posun o příčku 
před rivala z Blanska. 

Další výsledky: Warrior Brno 

– Uherský Ostroh 6:1. Uherský 
Brod – Uherské Hradiště odlože-
no. Brumov-Bylnice – Šternberk 
6:2. Velké Meziříčí – Velká Bíteš 
1:3. 
  1.  Velká Bíteš  16  11  0  2  3  74:48  35 
  2.  Uničov  16  10  1  2  3  76:59  34  
  3.  Kroměříž  16  8  4  0  4  80:70  32  
  4.  V. Meziříčí  15  10  0  0  5  66:47  30  
  5.  Šternberk  15  9  0  0  6  68:53  27  
  6.  Warrior  16  7  1  1  7  59:44  24  
  7.  Brumov  15  7  1  0  7  62:53  23  
  8.  Uh. Brod  15  6  2  1  6  50:52  23  
  9.  Boskovice  16  7  0  2  7  55:71  23
  10.  Blansko  16  5  2  2  7  65:66  21  
  11.  Uh. Hradiště  15  3  1  1  10  58:89  12  
  12.  Uh. Ostroh  16  3  0  2  11  51:73  11  
  13.  Rosice  15  2  1  0  12  50:89  8

Zlín - Plavecký rok 2013 
zakončila čtyřčlenná sestava 
blanenských plavců ve složení 
Veronika Zamazalová, Tomáš 
Chemčuk, Michal Vencel a Jan 
Vencel na posledním desátém 
kole Českého poháru v plavání, 
které se konalo po oba víkendo-
vé dny ve Zlíně pod názvem Vá-
noční cena města Zlína. 

Na jubilejní padesátý ročník 
akce se sjeli plavci ze čtyřiceti 
českých, slovenských a polských 
klubů. Do statistik plaveckého 
oddílu ASK Blansko se zapíší 

výkony nejstaršího ze čtveřice 
Jana Vencela, který na mítinku 
vybojoval pro oddíl historicky 
první medaile z Českého poháru. 
V disciplínách sto a dvě stě me-
trů prsa si doplaval pro stříbro, 
a to ve velmi vyrovnaném sou-
boji, kdy se o medailích rozho-
dovalo až v samotném závěru při 
dohmatu. 

Na medaile měla ambice i Ve-
ronika Zamazalová, ale vzhle-
dem k nastupující viróze z toho 
bylo nakonec nejlepší páté místo 
na stovce prsa.  (vv)

První medaile 
z poháru v plavání

Zamazalová a Vencel.  Foto Věra VencelováZamazalová a Vencel.  Foto Věra Vencelová

Blansko - Již popáté si na pře-
lomu roku připomněli kuželkáři 
památku bývalého vrcholného 
funkcionáře Josefa Habřiny na 
jeho memoriálu. V hlavní soutěži 
registrovaných hráčů vyhráli hrá-
či Moravské Slavie Brno Michal 
Kellner a Milan Krejčí před bla-
nenským Ondřejem Němcem ve 
dvojici s Brňanem Miroslavem 
Milanem a domácím ženským 
párem Lenka Kalová a Zdeňka 
Ševčíková. Mezi neregistrovaný-
mi byli nejlepší Miroslav Pernica 
a Jan Šmerda. Ten v párech se 
dvěma dalšími partnery obsadil 
ještě druhé a čtvrté místo (hráči 
mohli startovat ve více dvoji-
cích). 

Výsledky, dvojice registrova-

ní: 1. Kellner, Krejčí (MS Brno) 
1188 (576+612), 2. Němec, Mi-
lan (Blansko, MS Brno) 1170 
(581+589), 3. Kalová, Ševčíková 
1169 (554+615), 4. Varga, Rych-
lovský (Vyškov) 1146 (580+566), 
5. Musilová Z., Musilová N. 1144 
(612+532). Dvojice neregistro-
vaní: 1. Šmerda, Pernica 1137 
(572+565), 2. Souček, Šmerda 
1098 (532+566), 3. Pařil, Maš-
ka 1097 (542+555), 4. Šmerda, 
Flek P. 1095 (567+528), 5. Král, 
Petlach 1092 (547+545). Jednot-
livci, muži: 1. Machala (Prušánky) 
629, 2. Krejčí 612, 3. Němec 599. 
Ženy: 1. Ševčíková 615, 2. Mu-
silová Z. 621, 3. Ševčíková 589. 
Neregistrovaní: 1. Kakáč 572, 2. 
Šmerda 572, 3. Šmerda 567.  (bh)

Memoriál vyhráli 
brněnští kuželkáři

Neregistrovaný Jiří Škaroupka.  Foto Bohumil HlaváčekNeregistrovaný Jiří Škaroupka.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - Těsně před svátky 
čekal blanenské stolní tenisty po-
slední zápas kalendářního roku. 
V utkání s Čechovicemi byli favo-
rity. Tuto roli beze zbytku splnili, 
soupeřům povolili zisk pouhých 
dvou bodů.

KST Blansko – Sokol Čecho-
vice 10:2. Body: Dudík, Veselý 3, 
Přikryl A., Svoboda 2.

Zápas byl ve znamení následu-
jící rodinné oslavy, Aleš Přikryl 
se stal čerstvě otcem. Na zápas se 
obětavě dostavil a přispěl k výhře 
celku. Hned úvodní dvě čtyřhry 
přinesly plný počet bodů, další 
přidal Přikryl ve dvouhře. Skóre 
narůstalo, jedině hostující Holáň 

dvakrát obral domácí plejery Při-
kryla a Svobodu o body. To ale 
bylo ze strany hostů vše. Od stavu 
5:2 již se skóre měnilo pouze ve 
prospěch Blanska. To se díky pl-
nému bodovému zisku dostalo do 
čela tabulky, na němž vstoupilo do 
roku 2014.  (bh)
  1.  Blansko  11  10  0  1  0  108:44  31
  2.  Ostrava C  11  10  0  1  0  107:39  31
  3.  Zlín  11  9  1  1  0  104:59  30
  4.  Hostinné  11  7  1  3  0  95:64  26
  5.  Havířov C  11  5  2  4  0  83:83  23
  6.  Jeseník  11  5  1  5  0  78:79  22
  7.  Orlová B  11  5  2  3  1  79:79  22
  8.  MS Brno C  11  5  0  6  0  64:94  21
  9.  MS Brno B  11  3  1  7  0  82:87  18
  10.  Čechovice  11  2  0  9  0  63:100  15
  11.  Pardubice  11  1  0  10  0  42:106  13
  12.  Vsetín  11  0  0  11  0  39:110  11

Blansko vede první ligu

Blansko - Dvě pohledná, rychlá 
a dramatická utkání sehráli bas-
ketbalisté BBK Blansko do dva-
nácti let s vedoucím týmem JBC 
Brno. A vítězství domácích v tom 
úvodním znamenalo vůbec první 
porážku vedoucího týmu tabulky. 
„V naší první pětce se výborně do-
plňovali Jonáš Musil s Richardem 
Ševčíkem. V závěru utkání byla 
tíha především na Lukáši Kučero-
vi. Bránil nejlepšího hráče, musel 
vyvážet míč, organizovat útok a 
sám také zakončovat. Ve čtvrté 

čtvrtině dal 12 bodů a měl v kon-
covce největší podíl na vítězství. 
V druhém utkání jsme vedli tři 
čtvrtiny, ale udělali jsme v závěru 
více chyb než soupeř a o šest bodů 
celkově prohráli,“ uvedl trenér 
Antonín Zezula.

BBK Blansko – JBC Brno 
62:58 (24:38) a 53:59 (27:27). 
Body celkem: Musil 44, Richard 
Ševčík 30, Kučera 20, Stloukalo-
vá 12, Nečas, Pazour, Šmerdová 
a Ondřej Ševčík po 2, Streitová 1. 
 (kaj)

JBC Brno padlo až 
v Blansku

Z  

Plavecké závody
Pondělní sychravé ráno 16. prosince. Ulicemi se proháněla mrazivá 

mlha. U budovy školy André Citroëna nervózně podupávalo několik mla-
dých studentů a postupně jich přibývalo. Očekávali příchod vedoucích 
akce ze Střední pedagogické školy v Boskovicích.

Po osmé hodině všichni přešli podchodem do příjemně vytopeného se-
dmnáctimetrového bazénu, kde se rázem ocitli v parném létě. Teploměr 
ukazoval osmadvacet.

Střední pedagogická škola jako každoročně pořádala tradiční předvá-
noční Plavecké závody místních středních škol. Startovali kluci a holky 
z gymnázia, Vyšší a střední odborné školy Hybešova, SOU a SOŠ André 
Citroëna a z pořádající SPgŠ.

Závodníky gymnázia přivedla Mgr. Sáša Živná, Vyšší a Střední školy 
Mgr. Karel Zoubek, o domácí se staral Mgr. Jaromír Oujezský, za pořáda-
jící Mgr. Pavla Andrlíková, Mgr. Pavel Martínek a Mgr. Milan Chlup.

Vzorně nastoupená družstva přivítala ředitelka závodu Mgr. Pavla 

Andrlíková: „Za-
čneme disciplínami 
na sto metrů, na-
před budou závo-
dit hoši pak dívky. 
Některé rozplavby 
budou smíšené.“ 
Poté ještě seznámi-
la méně zkušené se 
základními povely a 
upřesnila: „Sto metrů je šest délek bazénu.“

Všichni bojovali ze všech sil v těchto disciplínách: Prsa, znak, kraul na 
padesát a sto metrů, smíšené štafetě na sto metrů a štafetě 6x 50 metrů.

Celkově nejlepší bylo družstvo gymnázia, jež obhájilo titul z loňska, 
druhou příčku obsadila SPgŠ, bronzovou VOŠ a SŠ Hybešova Boskovice, 
bramborovou medaili si odneslo domácí družstvo SOU SŠ André Citroë-
na.

Zbývá poděkovat pořadatelům ze Střední pedagogické školy za organi-
zaci každoročního předvánočního sportovního vyžití pro žáky všech míst-
ních středních škol.  Luboš Sušil

Z  
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 7. lednaúterý 7. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 18 hod.: Václav Stra  l – koncert.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 hod.: Klub dvojčat a vícerčat.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zpátky do ringu.
Boskovice v 19.30 hod. Frajeři ve Vegas.

středa 8. lednastředa 8. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: Tříkrálový koncert Základní umě-
lecké školy Blansko.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Proč je na světě zlo?, setkání 
nad Biblí.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Novoroční koncert pěveckého sboru Per-
ličky.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 14 hod.: Přijďte si pohrát do herny 
a vyrobit sněhovou vločku do oken.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť.  tulky
Boskovice v 19.30 hod. Frajeři ve Vegas.

čtvrtek 9. lednačtvrtek 9. ledna
AKCEAKCE

Rájec-Jestřebí – Městská knihovna ve 14 hod.: Do Afriky s Emilem Ho-
lubem, beseda.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Něžné vlny.
Boskovice v 16 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D) dabing
Boskovice v 19.30 hod. Paranormal ac  vity: Prokle  .

pátek 10. lednapátek 10. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Symbióza, vernisáž výstavy.
Blansko – Katolický dům v 15.30 hod.: Tříkrálová diskotéka pro rodiče 
s dětmi, 18 hod.: Tříkrálová diskotéka pro mládež a dospělé, výtěžek 
bude použit na Tříkrálovou sbírku.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Hlavomorka, zábavná 
soutěž.
Boskovice – Kafe za rohem v 18 hod.: Za rohem jednojednorožce, ver-
nisáž výstavy obrazů.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 hod.: Lidový ples, hraje Pohoda.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: Novoroční koncert se slavnostním 
přípitkem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Něžné vlny.
Boskovice v 16 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D) dabing
Boskovice v 19.30 hod. Paranormal ac  vity: Prokle  .
Šebetov v 19.30 hod. Před půlnocí.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Tanec mezi střepinami.

sobota 11. lednasobota 11. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Jiří Polášek: Divadelní reži-
sér, grafi k, malíř, designér, vernisáž výstavy.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Světlá, hraje Mix Bos-
kovice.
Letovice – Restaurace na koupališ   ve 20 hod.: Myslivecký ples.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 hod.: 19. fotbalový ples FK MKZ Rájec-
Jestřebí.
Vanovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje skupina 
Slza.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 15 hod.: Výroční schůze SDH Velké 
Opatovice + diskotéka.
Velké Opatovice – Orlovna ve 20 hod.: Přátelský večírek, hraje Trex Bro-
dek.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Něžné vlny.
Boskovice v 16 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D) dabing
Boskovice v 19.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)  tulky

neděle 12. lednaneděle 12. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost křtu Páně v Jordánu.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 15 hod.: Tříkrálový koncert pěveckých 
sborů.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Putování s dinosaury. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Něžné vlny.
Boskovice ve 14 hod. Bijásek: Dvanáct měsíčků.
Boskovice v 16 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. dabing
Boskovice v 19.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť.  tulky
Velké Opatovice v 17 hod. Jack a obři.

pondělí 13. lednapondělí 13. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Kostkáč, veselé soutě-
žení.
Boskovice – Mateřské centrum ve 14 hod.: Kavárnička.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Nymfomanka, část II.
Boskovice v 19.30 hod. Nymfomanka, část II.

úterý 14. lednaúterý 14. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže v 15.05 hod.: Odpoledne správných 
holek, výrobky z PET lahví.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Nymfomanka, část II.
Boskovice v 19.30 hod. Nymfomanka, část II.

středa 15. lednastředa 15. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: Cennější než celý svět, setkání 
nad Biblí.
Blansko – Galerie města Blanska v 17.30 hod.: Pojem „posledního sou-
du“ ve 21. stole  .
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 159 – Island, země 
nezkrocených živlů.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Ochrana a výživa rostlin, přednáší Jan 
Zivčák, AgroBio Opava. 
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Čert a Káča, představení pro dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Na život a na smrt.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení pro seniory: Přijde letos Ježí-
šek?
Boskovice v 19.30 hod. Zpátky do ringu.

čtvrtek 16. lednačtvrtek 16. ledna
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ T.G.M. v 8 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Zdravé vaření – lehká jídla po Váno-
cích, odborná beseda.
Boskovice – Dům dě   a mládeže v 15.30 a 18.30 hod.: O putovní pohár 
DDM Boskovice, série šachových turnajů.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: Mafi e a city, divadelní předsta-
vení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Na život a na smrt.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Něžné vlny.

pátek 17. lednapátek 17. ledna
AKCEAKCE

Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13.30 hod.: Mayské znaky, hra.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Fotografi e Vladimíra Rouchala, 
vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vlk z Wall Street.
Boskovice v 15 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Něžné vlny.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Život té druhé.

sobota 18. lednasobota 18. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Myslivecký bál.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Cetkovice.

KINAKINA
Blansko v 16.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Blansko ve 20 hod. Vlk z Wall Street.
Boskovice v 15 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Něžné vlny.

neděle 19. lednaneděle 19. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům v 17 hod.: S MARTINI do nového roku, kon-
cert.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Nosáčkova dobrodružství, diva-
delní představení pro dě  .

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Niko 2.
Blansko v 16.30 hod. Hobit: Šmakova Dračí poušť. (3D)
Blansko ve 20 hod. Vlk z Wall Street.
Boskovice v 15 hod. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců.
Boskovice v 17 hod. Něžné vlny.
Boskovice v 19.30 hod. Záznam divadelního představení: Čtyři dohody.

pondělí 20. lednapondělí 20. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Příprava na život s miminkem – za-
hájení kurzu.
Boskovice – Mateřské centrum ve 14 hod.: Kavárnička.
Boskovice – Kino v 18 hod.: Jiří Hrma: Aljaška, cestovatelská beseda 
s projekcí.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Paranormal Ac  vity: Prokle  .

H    2014
Rok 2014 je jako dělaný pro změny. Vše, co jste nestihli udě-

lat v roce 2013,  učiňte letos. Jde o velmi příznivý rok pro jaké-
koli převraty a novinky. Bude to rok plný zvratů, jako jsou např.: 
změny v práci nebo dokonce nové zaměstnání celkově, stěhování, 
změna životního stylu nebo osob, které významně ovlivňují Váš 
život či nalezení „ideálního“ partnera.  Navíc právě převrat ve Va-
šem životě bude zdrojem veškeré, především pozitivní, energie.

Otevřete svou mysl novým a nevšedním zážitkům, protože prá-
vě tyto zážitky Vás odtrhnou od každodenního stereotypu a do-
přejí Vám novou chuť do života. Pokuste se zbavit všech „závaží“, 
která brzdí Váš osobní rozvoj. Dopřejte si možnost svobodně se 
nadechnout a všem ve Vašem okolí ukázat, co ve Vás skutečně je! 
Někteří lidé z Vašeho okolí Vás možná nepochopí nebo nebudou 
chtít setrvávat ve Vaší společnosti. Ovšem nedělejte si s tím velké 
starosti, jelikož možná právě TITO lidé jsou Vaším závažím a brzdí 
Váš rozvoj. Lidé přicházejí a odcházejí, proto věnujte velkou po-
zornost novým tvářím nebo tvářím, kterým jste dříve pozornost 
nevěnovali a možná budete velmi překvapeni, kam až se díky to-
muto „jinému“ okolí dostanete. 

S měnícím se okolím nastanou i změny ve Vašem milostném 
životě. Možná potkáte „ideálního“ partnera pro život. Možná si 
uvědomíte, že ten největší poklad máte přímo před očima nebo 
s ním/s ní již žijete, a začnete si dané osoby mnohem více vážit. 
A nejen Váš životní elán a postoj k životu se změní. Ať už tak či 
onak, mějte stále oči otevřené, abyste svoji příležitost nepromar-
nili! Tento zcela nový pohled a elán v partnerských vztazích znač-
ně obohatí Váš sexuální život. Budete se cítit vnitřně šťastnější 
a spokojenější.

Noví lidé a chuť do života také přilepší Vaší finanční situaci, po-

kud se rozhodnete přijmout změny, které Vám rok 2014 nabídne. 
Podle Horoskopu 2014 můžete očekávat lepší zaměstnání nebo 
větší spokojenost v zaměstnání stávajícím. Příliv financí Vás do-
nutí tvořit plány do budoucna a činit „velká“ rozhodnutí. Z těch-
to důležitých rozhodnutí a změn budete čerpat ještě několik let 
poté. Proto velmi důkladně promýšlejte své činy, ale nebojte se 
trochu riskovat.

Ze zdravotního hlediska by neměly nastat žádné negativní změ-
ny. Díky novému životnímu elánu se budete cítit zdravější a v na-
prosté harmonii se svým okolím a také rodinou. Rodinnou har-
monii ovšem mohou narušit nenadálé změny jako je např. smrt, 
narození dítěte nebo rozvod. 

Dle čínského horoskopu je rok 2014 rokem dřevěného koně. 
Rok dřevěného koně začíná 31. ledna 2014 a bude trvat do 18. 
února 2015. Kůň je svou povahou šarmantní, galantní a pozorný. 
Má smysl pro humor a dokáže pobavit celou svou společnost. Má 
rád přímé a upřímné jednání, praktický způsob práce a celkovou 
nezávislost. Je však velmi náladový a křivdy si v sobě nosí velmi 
dlouho. Rok koně se bude odehrávat přesně v duchu této tradice. 

Rok dřevěného koně bude rychlý, expanzivní a bujný. Užívejte si 
tento rok, jak jen nejvíce dokážete a čerpejte pozitiva z veškerých 
změn a nástrah, které na Vás právě tento rok přichystal.

Z  
Pomáhala nejen tátovi přežít!

Prokop Holý byl název partyzánské skupiny, která operovala v době 
2. sv. války na Nedvědicku, Bystřicku a později její činnost zasaho-
vala až do brněnské Zbrojovky. Jejím velitelem by od jejího ustavení 
Rudolf Procházka ( 1913-1973). 

Ihned po okupaci našich zemí v roce 1939 odešel do SSSR. Na 
podzim roku 1941 vstoupil do Rudé armády, prodělal výcvik a 10. 
9. 1943 byl v Polsku vysazen z letadla s cílem organizovat partyzán-
ské hnutí na Moravě. Je pochopitelné, že nejraději působil v místech, 
která dobře znal, kde se narodil. Jeho hlavním úkolem bylo podávat 
telegrafické zprávy Sovětské armádě a i jako zpravodajec organizo-
val oddíl odporu proti nacistům aj. Do konce války měl oddíl na pět 
desítek bojovníků a pomocníků, kteří se nesmířili s okupací rodné 
vlasti. Devět měsíců vysílal z Albrechtic u Rozsoch, avšak po zásahu 
gestapa dne 15. 7. 1944 přišel o vysílačku a proto byl nucen změnit 
své působiště. Poté partyzáni působili v Adamově a posléze až ve 
Zbrojovce v Brně. Oddíl působil i jako destrukční, když poškozoval 
říšské železniční tratě a jiné spojovací cesty. Za dobu svého působení 
uskutečnil 54 partyzánských akcí.

V partyzánské skupině Prokopa Holého působila i Emilie Halasová 
– Mikešová, rodačka z Bystřice nad Pernštejnem, dnes žijící v Blan-
sku. A právě zde se v lednu dožívá významného životního jubilea, 
krásných osmdesáti let. V plné chuti do života vzpomíná na válečná 
léta, kdy pomáhala svému otci Josefovi, který byl nucen se po celou 
dobu války skrývat, když se mu na východ nezdařil přechod hranic. 
Avšak neskrýval se aniž by neškodil říšským okupantům. Kolportoval 
ilegálně vytištěný tisk, který i sestavoval, psal v něm různá aktuální 
provolání k zemědělcům, k Moravské Rovnosti, k občanům o válečné 
situaci atd. Emilka mu pomáhala a k její nenápadnosti jí pomáhal i 
její věk. Působila jako spojka, která převáděla různé osoby na místa 
setkání s jinými odbojáři třeba od vlakového nádraží na různé ad-
resy, které jí určoval mnohdy i R. Procházka nebo táta. K cestám za 
partyzány se využívaly různé i rodinné kontakty, které spolu s mat-
kou využívaly k realizaci plánů daných partyzány. Nejednou jeli až 
do Humpolce k příbuzným odkud přivážely třeba potravinové lístky 
nutné k zabezpečení výživy pro partyzány v lese. Partyzáni Prokopa 
Holého však spolupracovali i se skupinou Dr. M. Tyrš, které velel so-
větský parašutista kpt. Ivan Libuňský. Do odboje byli zapojeni i další 
rodinní příslušníci, teta, strýc fotograf, který dělal falešné doklady 
atp. V jejich domech se mnohdy ukrývaly i řadu dní desítky party-
zánů, které ženy vybavovaly čistým prádlem, jídlem, stříhali je atd. 
Nejednou byl i dům Emilky navštíven četníky, kteří stále hledali tátu, 
protože už od roku 1941 na něho byl vydán zatykač. I ona poznala 
výslechy na stanicích, ale vydržela stejně jako ostatní příbuzní, a to 
bylo jejich štěstí ! Rodina ukrývala i nemocného E. Vašičku, který 
utekl z koncentráku a po vyléčení šel k partyzánům stejně jako M. 
Dvořák a Š. Kaňka aj. Odbojářská rodina se dožila konce války .Táta 
i velitel obdrželi vyznamenání stejně jako ženy doma. Táta Josef měl 
přiznán titul Československý partyzán. Všichni se pak zapojili do mí-
rové práce a život běžel dál. Emilka pracovala i v různých veřejných 
funkcích avšak asi nejraději vzpomíná na tu v Českém svazu žen. Dnes 
se o válce a jejich hrůzách hovoří jen málo nebo vůbec. I ve školních 
osnovách jsou mnohde rezervy ve výuce novodobých dějin, do kterých 
tento nejhroznější válečný konflikt nepochybně patří. Ale to je již jiná 
kapitola. Oslavenkyni Emilii Hlasové k jejímu životnímu jubileu pře-
jí legionáři, váleční veteráni a členové Českého svazu bojovníků za 
svobodu, jen stálé zdraví a životní vitalitu s osobní spokojeností, ve 
které si toto výročí připomíná!  (jax)

Výstava mechanického 
betléma v Malé Lhotě

V obci Malá Lhota proběhla ve dnech 23. až 30. prosince výstava 
Malolhotského mechanického betléma. Betlém je zhotoven z lipového 
dřeva. Sestává z padesáti řezeb lidového řezbářství, sedm fi gur je po-
hyblivých.

Betlém obci zapůjčil místní kronikář a lidový řezbář František Šev-
čík kterému bychom touto cestou chtěli poděkovat. 

 Ingrid Pleskačová, místostarostka obce Malá Lhota



Prodej pozemku o výměře 
980 m2 v Benešově u Bosko-
vic. Územním plánem určený 
k zástavbě bytovým domem 
/10 až 12 b.j./. Inženýrské sítě 
v dosahu do  5 m od hranice 
pozemku. Možnost dokoupení 
přilehlých pozemků vhodných 
pro zástavbu garážemi.

  Cena: 400 Kč/m  Cena: 400 Kč/m22 + provize RK + provize RK
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Hledáme pro našeho klienta byt 
k pronájmu 3+1 v RD na trase 
Boskovice - Blansko - Brno.

Nabízíme pronájem garáže 
v ulici Ludvíka Vojtěcha 

v Boskovicích. 

Informace na telefonu 
774 408 399.

Boskovice Blansko Telefony
Sokolská 13 nám. Svobody 3 774 408 399
objekt sokolovny zadní trakt radnice 776 101 004
po-pá: 8.30 - 11.00 konzultace dle dohody 777 008 399
          12.00 - 14.30

www.bbnreality.cz
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Nabízíme k prodeji /pronájmu/ 
prostory vhodné pro podnikání, 
bydlení, kancelářské prostory, 
sklady, garáže, restaurace.
Prostory jsou komplexně zrekonstruová-
ny, ve výborném stavu, vytápění – plyn, 
el., dvůr, zahrada.
  Cena k jednání: 7 900 000 Kč  Cena k jednání: 7 900 000 Kč
Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Prodej pozemků v Boskovi-
cích vhodné k rekreaci.
Celkem 9 699 m2. Prodej po-
zemků jen v celku.
Na pozemku se nachází re-
kreační chatka, která je zahr-
nuta v ceně.

  Cena: 39 Kč/m  Cena: 39 Kč/m22

Tel.: 774 408 399       www.bbnreality.czTel.: 774 408 399       www.bbnreality.cz

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399   Cena 29 000 Kč/měsíčně + DPHCena 29 000 Kč/měsíčně + DPH
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Pronájem obchodních prostor v Boskovicích v přízemí rekonstruovaného obchodního centra KRAS, nacháze-
jícího se na rušné ulici v blízkosti středu města, k dispozici parkoviště pro zákazníky. Obchodní prostory jsou po 
dokončené rekonstrukci, výborný stav, podlaha z leštěné dlažby, plastová okna, hliníkové radiátory, vysoce svítivá 
spořivá zářivková svítidla, etážové topení /plyn/, vlastní měřiče el., vody, šatna s příručním skladem,  sociální zařízení 
společné.

Tel.: 774 408 399 Tel.: 774 408 399  Cena 800 Kč/m Cena 800 Kč/m22 + provize RK + provize RK
www.bbnreality.czwww.bbnreality.cz

Nabízíme čtyři pozemky k výstavbě RD v Černé Hoře v lokalitě Selkov, nalevo od silnice do Býkovic. Kompletní 
sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky mírně svažité, 
krásný výhled. Poslední čtyři volné pozemky 1.146 m2, 1.208 m2, 1.235 m2 a 1.236 m2. 

 1.146 m2  1.236 m2

 1.208 m2  1.235 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

BBN REALITY 
nabízí k prodeji

stavební pozemky v Lipovci
o výměře cca 800 m2, cena za 1 m2 450,- Kč + provize 

Jedná se o lokalitu s dokončujícími se inženýrskými sítěmi (září 2013) – 
rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, jednotná kanalizace, 
komunikace. Lokalita se nachází cca 150 m od mateřské školy, základní 
školy, zdravotního střediska. Z uvedených stavebních pozemků je nádherný 
pohled do okolí, obec patří k oblastem  s nejčistším vzduchem v ČR.

Volejte 774 408 399

PRONAJATO

PRONAJATO
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