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Blansko - Lidé v Blansku pro-
testují proti stavbě nových bytovek 
na sídlišti Písečná. Poukazují na 
negativa, která projekt podle nich 
přinese. Blanenští zastupitelé ale 
už stavbu schválili. 

Tři šestipodlažní bytové domy 
mají postupně ve třech etapách 
vyrůst na volné ploše pod Obchodní 
akademií. První se má začít stavět 
ještě letos. Proti plánu developera 
lidé začali sepisovat petici. Dosud 
je pod ní asi 360 podpisů.

„Realizace projektu o těch-
to parametrech by znamenala 
prohloubení negativního trendu 
výstavby na sídlišti Písečná, jenž 
se projevuje zejména vysokou hus-
totou zástavby, neexistencí rekre-
ačních a odpočinkových ploch, 
nedostatkem veřejných prostran-

ství, dětských hřišť, hřišť pro mlá-
dež, vzrostlé zeleně a odstavných 
a parkovacích stání, nedořešenými 
chodníky a problematickou dopra-
vou,“ upřesnila za organizátory 
petice Klára Kučerová. 

Petici už předala na blanenskou 
radnici. Rada města by na ni měla 
do třiceti dnů odpovědět. „Petenti 
dostanou odpověď písemně. Na 
všechny otázky bude odpovězeno 
podle zákona,“ podotkl blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD). 

Stavbu nových bytových domů 
na sídlišti Písečná už na svém 
posledním loňském zasedání bez 
větší diskuze schválili blanenští 
zastupitelé. Pro hlasovalo dvaadva-
cet přítomných zastupitelů, jeden 
se zdržel hlasování. 

„Pro mne jako zastupitele tato 
petice přišla pět minut po dvanácté. 
Ta věc už byla dávno rozhodnutá 

z hlediska územně plánovací doku-
mentace s tím, že všechny pod-
mínky, které byly stanoveny pro 
investora, tak byly splněny,“ dodal 
blanenský starosta.

Zastupitelé schválili proná-
jem pozemků na stavbu bytových 
domů za dva tisíce korun za metr 
čtvereční za rok. Parcely pak město 
investorovi prodá až po kolaudaci 
jednotlivých budov. 

Tři bytovky na sídlišti Písečná 
plánuje postavit společnost Hopa 
Group. V té první vznikne jeden-
advacet bytů v šesti nadzemních 
podlažích o velikostech od 1+kk 
až po 4+kk. Projekt teď má před 
sebou územní řízení a pak řízení 
o stavebním povolení. Bytový dům 
na Písečné bude čtvrtým stavebním 
projektem fi rmy v Blansku. Zatím 
posledním dokončeným je bytovka 
v Erbenově ulici. 
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Zelňačka na náměstí v Boskovicích 
tentokrát vynesla rekordní částku

Boskovice - Na Štědrodenní 
polévce pro chudé i bohaté v Bos-
kovicích se podařila vybrat rekord-
ní částka. Lidé za svou porci věno-
vali na charitativní účely bezmála 
sedmdesát dva tisíce korun.

Dobročinná akce se na Masary-
kově náměstí konala už podvacáté. 
Tentokrát se rozdávala zelňačka.

Letošní ročník byl rekordní. 
Pořadatelé vybrali 71 600 korun. 

„Jsme rádi, že lidé chodí ve stá-
le hojnějším počtu, a to i přesto, 

Proti nové výstavbě 
v Blansku na Písečné 

lidé sepsali petici

že mnozí mají v posledních letech 
hlouběji do kapsy,“ řekl Luděk 
Burgr, hlavní pořadatel z restaura-
ce Makkabi.

„Dosavadní rekord byl ze šest-
náctého ročníku v roce 2010, 
kdy se za hodinu podařilo vybrat 
71 167 korun,“ dodal další z pořa-
datelů Rudolf Burgr.

Vybrané peníze dostanou stej-
ně jako v minulých letech soci-
álně slabí a postižení z Boskovic 
a okolí. O konkrétních příjemcích 
se rozhodne na začátku roku. 

„Loni vybrané peníze putova-
ly dvojčatům Adamovi a Pavlu 
Kolbertovým, těm už potřetí, 
Petru Bočkovi, Anetě Bělehrád-
kové a Městské správě sociálních 

služeb v Boskovicích. Peníze šly 
především na úhradu nákladů 
spojených s péčí o děti a seniory 
či rehabilitací,“ podotkl Rudolf 
Burgr s tím, že dohromady za 
dvacet let se pořadatelům podařilo 
na dobročinné účely vybrat skoro 
680 tisíc korun.

Dobročinná Polévka pro chudé 
i bohaté se na Štědrý den kona-
la i v Letovicích. Na Masaryko-
vě náměstí se rozdávala čočková 
polévka, o kterou se postarala 
restaurace Na Dvorku a Josef Foler 
z Hospody Lazinov. Lidé za svou 
porci věnovali přes dvacet tři tisíce 
korun. Peníze pořádající občanské 
sdružení PaLetA věnuje konkrét-
ním potřebným ve městě.  (moj)

Žena málem uhořela
Při požáru domu 
v Drválovicích 
museli hasiči 
zachraňovat 
starší ženu.

Více na straně 2

Co přinesl rok 2014?
Rekapitulace dění 
v regionu tak, jak 
je zaznamenalo 
zpravodajství 
Zrcadla.

Více na stranách 3 a 4

Hokejisté začali výhrou
Hráči Boskovic 
zdolali na 
domácím ledě 
Velkou Bíteš. 
Rozhodly nájezdy.

Více na straně 6

Sníh. První větší příděl sněhové nadílky potěšil provozovatele lyžařských areálů v regionu. Naplno začala sezó-
na pro vlekaře v Hodoníně i Olešnici (viz foto). Naopak problémy působil v dopravě. Foto Michal Záboj

Vážení čtenáři,
v rukou držíte letošní první 
číslo Zrcadla. Váš oblíbe-
ný list navíc tímto výtiskem 
mění frekvenci vydávání. Ze 
čtrnáctideníku se stává týde-
níkem. Čerstvou porci zpráv 
z regionu Blanenska a Bosko-
vicka u svých prodejců najde-
te každou ve středu. Ve stejný 
den je do schránek dostanou 
i naši abonenti. Zrcadlo bude 
i nadále nabízet také aktuál-
ní webové zpravodajství na 
na adrese www.zrcadlo.net 
a na facebookovém pro ilu 
izrcadlo.
Vážení čtenáři, přejeme Vám 
dobrý rok 2015!

 Redakce Zrcadla

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

Polévka v Boskovicích.  Foto Jaroslav OldřichPolévka v Boskovicích.  Foto Jaroslav Oldřich

Maminka Marie, ta  nek Petr a malý Petřík.  Foto Radim HruškaMaminka Marie, ta  nek Petr a malý Petřík.  Foto Radim Hruška

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

Pozor! 
Příští číslo 

Zrcadla vyjde 
už za týden 
ve středu 
14. ledna

První se 
narodil Petřík 

z Olešnice
Boskovice - Prvním mimin-

kem roku 2015, které se narodilo 
v blanenském okrese, je Petr Švarc 
z Olešnice. Na svět přišel 1. ledna 
ve 13.36 hodin. Jak řekla maminka 
Marie, malý Petřík měřil při přícho-
du na svět 52 centimetrů a vážil 3,65 
kilogramu. „Je to naše první mimin-
ko. Narodilo se na vyvolání. V první 
den nového roku to bylo také jediné 
dítě, které se narodilo v boskovické 
nemocnici,“ popsala.  (hrr)

Blanensko a Boskovicko - 
Obyvatelé měst a obcí v regio-
nu se mohou opět po roce setkat 
s koledníky Tříkrálové sbírky. 
Peníze Charita, která je pořada-
telem sbírky, použije na pomoc 
lidem v obtížných situacích.

S koledníky se lidé mohou 
setkat přímo na prahu svých 
domovů, ale také na ulicích 
a náměstích. V kostýmech tří krá-
lů zazpívají koledu, věnují drob-
ný dárek a požádají o fi nanční 
příspěvek do zapečetěné poklad-
ničky s logem Charity.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je 
určen na pomoc těm, kteří si sami 
pomoci nedokáží kvůli stáří, nemo-
ci, hendikepu či nedobré sociál-
ní situaci,“ podotkl koordinátor 
Tříkrálové sbírky Marek Navrátil.

Vybrané peníze zůstávají v jed-
notlivých regionech. Minulý rok lidé 
na Blanensku věnovali víc než mili-
on a půl. Peníze posloužily napří-
klad na pomoc rodinám s dětmi, 
které nemají prostředky na základ-
ní potraviny a hygienické potřeby, 
nebo na provoz Linky důvěry a na 
pomoc seniorům a nemocným.

Výtěžek z letošní Tříkrálové 
sbírky blanenská charita věnuje na 
krizové ubytování, na pomoc zdra-
votně postiženým, na podporu dob-
rovolnického centra, na vzájemnou 
humanitární pomoc a na prázdni-
nové pobyty dětí.

Součástí sbírky je i Tříkrálový 
koncert. Letos se uskuteční ve 
čtvrtek 8. ledna v 18 hodin v bos-
kovické Sokolovně, kde vystoupí 
Mariachi Espuelas, Jitka Šuran-
ská trio, Pavel Helan a Orchestr 
Základní umělecké školy Bosko-
vice.  (moj)

Začala Tříkrálová sbírka
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Boskovice - Boskovice budou 
v letošním roce hospodařit s vyšší 
částkou než loni. Rozpočet, který 
schválili zastupitelé, počítá s výda-
ji bezmála 320 milionů korun, což 
v meziročním srovnání představu-
je asi o šest procent více.

Největší investicí pro rok 2015 
zůstává nová sportovní hala. Roz-
počet města na ni pamatuje asi 
dvaapadesáti miliony korun i přes-

to, že není jisté, jestli stavba bude 
pokračovat.

„Částka v rozpočtu musela 
zůstat. Budeme teprve s fi rmou 
IMOS, která stavbu provádí, jed-
nat,“ vysvětlila starostka Boskovic 
Hana Nedomová (ČSSD). 

Stavba sportovní haly už téměř 
rok stojí. Práce loni v únoru pře-
rušily problémy se spodní vodou 
a podložím na staveništi. Staveb-
ní povolení na nové úpravy teď 
řeší krajský úřad. Do doby než 

rozhodne, stavba nemůže pokra-
čovat.

Boskovice ale na letošek plánu-
jí i další investice. Sedm milionů 
korun bude například stát výměna 
umělého povrchu a osvětlení na 
fotbalovém stadionu.

„Kdyby se povrch nevyměnil, 
tak už by se tam nemohly konat 
soutěže jako dosud. Osvětlení zase 
už nevyhovuje z hlediska bez-
pečnosti,“ podotkla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 

(KDU-ČSL) s tím, že město na ten-
to účel zkusí požádat i o dotaci.

Rozpočet města počítá například 
také s poslední etapou zateplení 
budovy nemocnice (24 mil.), napo-
jením Mladkova na čistírnu odpad-
ních vod v Boskovicích (5,3 mil.), 
rekonstrukcí Chrudichromské ulice 
(5,5 mil), parkovišti u nemocnice 
(3,7 mil.) a za Finančním úřadem 
(2,1 mil.) anebo s vypracováním 
projektů na úpravy letního kina 
a parku u zámeckého skleníku.

Rozpočet Boskovic počítá 
s miliony na stavbu haly

Drválovice - Čtyři jednotky hasičů zasaho-
valy v úterý 23. prosince v noci u požáru rodin-
ného domu v Drválovicích. Dvě průzkumné 
skupiny prohledaly hořící dům a zachránily 
starší ženu. Požár se podařilo defi nitivně doha-
sit po pěti hodinách. Škoda dosahuje statisí-
ců korun. Příčina je stále v šetření. „Šestnáct 
minut po třetí hodině ranní vyrazily profesio-
nální a dobrovolné jednotky k požáru verandy 
rodinného domu. Hasiči měli informaci, že by 
se v domě měli nacházet lidé. Při příjezdu na 

místo události již byla celá veranda v plame-
nech. Hořela i sedlová střecha,“ popsal situaci 
David Jirouš od Jihomoravských hasičů.

Dvě průzkumné skupiny hasičů poté vnikly 
do domu. V zakouřeném prostoru vyhledali 
starší ženu. Zachránili ji oknem, protože vstup-
ní dveře byly zachváceny ohněm. Zraněnou 
ženu předali do péče jihomoravské záchranky.

V domě se nacházela i kočka. Tu rovněž hasi-
či zachránili. Dále z domu vynesli propanbuta-
novou láhev. Aby zamezili jejímu roztržení, tak 

ji museli chladit proudem vody. Hasiči dostali 
plameny pod kontrolu čtyřmi vodními proudy.

„Při dohašování jednotlivých ohnisek muse-
li hasiči používat dýchací techniku, aby se 
nenadýchali všude přítomných zplodin hoření. 
Velitel zásahu si povolal posilovou jednotku, 
tak aby se hasiči při náročném dohašování, kte-
ré trvalo přes pět hodin, mohli střídat. Lokální 
ohniska dohledávali termokamerou,“ doplnil 
Jirouš. Vyšetřovatel požárů vyčíslil škodu na 
půl milionu korun. (hrr)  Foto HZS JmK

Hasiči z hořícího domu vynesli starší ženu

Pátého ledna by se dožil sedmdesáti let bývalý 
majitel Pivovaru Černá Hora a jeden z největších pod-
porovatelů sportu a kultury v blanenském okrese Jiří 
Fusek.

Jiří Fusek působil v čele černohorského pivovaru 
čtrnáct let a v roce 2007 se mu podařilo získat oce-
nění Podnikatel roku v Jihomoravském kraji. Za jeho 
působení se z pivovaru stal jeden z největších podniků 

v regionu.
Jiří Fusek má také velkou zásluhu na rozvoji Zrcadla Blanenska a Bos-

kovicka, které podporoval od jeho prvního čísla.

V

Senetářov - Kriminalisté vyšet-
řují případ krádeže dvou rozměr-
ných plastik v Senetářově. Mno-
hasetkilogramová bronzová díla 
zmizela v půli prosince z parčíku 
vedle chalupy sochaře Jaromíra 
Garguláka. Škoda se odhaduje 
na skoro milion a půl. Plastiky 
nejspíš skončí ve výkupně barev-
ných kovů. Myslí si to manželka 
autora soch Ivana Garguláková. 
„Napovídá tomu především to, 
že jedna ze soch byla ulomena, 
což by milovník umění či sběratel 
neudělal,“ říká v rozhovoru pro 
Zrcadlo.

Kdo podle vás ukradl sochy? 
Zloději kovů nebo milovníci 
umění? Lze vůbec takovou kra-
denou sochu někde vystavit? 

Sochy s největší pravděpodob-
ností ukradli zloději kovů. Napo-
vídá tomu především to, že jedna 
ze soch byla ulomena, což by 
milovník umění či sběratel neudě-
lal. Co se týče možnosti vystavení 

Plastiky asi ukradli zloději kovů, říká 
manželka sochaře Jaromíra Garguláka

těchto ukradených soch, je to dle 
mého názoru nepravděpodobné – 
do interiéru jsou sochy vzhledem 
ke své velikosti nevhodné a že by 
si je někdo vystavil například na 
zahradě, také nepředpokládám, 
především protože rukopis auto-
ra je výrazově specifi cký, a tudíž 
rozpoznatelný.

Co si o krádeži soch myslíte?
Co si asi můžeme myslet? Přede-

vším je nám z toho smutno, protože 
je za nimi spousta práce jak fyzic-
ké, tak duševní, ale především k 
nim máme silný citový vztah. Tato 
díla byla navíc vytvořena pouze 
v jediném originále a jsou tímto 
nenávratně ztracena. V neposlední 

řadě se touto nemilou zkušeností 
ukazuje, že naše společnost dosud 
není připravena nezištně přijímat 
a radovat se z toho když chce 
nějaký autor zkrášlit okolí a nabíd-
nout lidem pohled na něco originál-
ního a nevšedního.

Co pro vás ty dvě ukradené 
sochy znamenaly?

Jak jsem již zmiňovala u před-
chozí otázky, k těmto dílům jsme 
měli silný citový vztah. Manžel si 
přál vytvořit volně přístupný park 
s uměleckými objekty. Není jedno-
duché bronzovou sochu takových 
rozměrů vytvořit, jak technicky, 
tak umělecky. Proto je to pro nás 
ztráta nevyčíslitelná.

Sochy byly ve volném prostoru, 
budete po této zkušenosti i nadá-
le díla nechávat přístupná?

Prožitá zkušenost je pro nás 
šokem, samozřejmě nyní bude-
me mít strach případná další díla 
nechávat volně přístupná.  (moj)

Jedna z ukradených plas  k.  Foto Policie ČRJedna z ukradených plas  k.  Foto Policie ČR

Blansko - Turisté mířící do 
našeho regionu mají k dispozici 
nový propagační materiál o Blan-
sku a Moravském krasu. Publika-
ce se jmenuje Brána Moravského 
krasu otevřená a návštěvníci ji 
najdou v informačních centrech 
v blanenském okrese.

Šestatřicetistránkový materiál 
na křídovém papíře popisuje vše, 
co by mohlo návštěvníky Morav-
ského krasu a Blanska zajímat. 
Turisté v něm najdou kromě jes-
kyní a pamětihodností Blanska 
i další památky v oblasti, roz-
hledny, významné akce anebo 
regionální produkty.

„Je to materiál, který po dlou-
hé době rezonuje celý region 
Moravského krasu se všemi jeho 
aktivitami a jeho zajímavostmi,“ 
podotkl Jiří Kučera z blanenské 
radnice.

Publikace s množstvím foto-
grafií vznikla díky finanční 
podpoře Místní akční skupiny 
Moravský kras. Vyšla v nákladu 
patnáct tisíc výtisků.

„Bude to na dlouhou dobu 
páteřní materiál blanenské infor-
mační kanceláře o regionu. Bude 
ale distribuován i do obcí, které 
jsou v něm zmíněny,“ dodal Jiří 
Kučera.  (moj)

Město Blansko vydalo 
nového turistického 

průvodce regionu

Pomozte najít fenku Madlu, 
ztratila se v Olešné

Olešná - Ve středu 10. prosince se v Olešné u Blanska ztratila fen-
ka křížence Madla. Má canisterapeutické zkoušky a už čtyři roky dělá 
radost dětem ve Speciální základní škole v Blansku.

Madla je černé barvy s žíhováním na nohou. Středně veliká, vážící asi 
dvacet kilo. Má bílý kožený obojek. Je poslušná, přítulná, má canistera-
peutické zkoušky, miluje děti. Má na krku pod kůží mikročip.

Pokud jste ji viděli nebo ji máte doma, volejte na mobil 608 477 211 
nebo pište ne e-mail slavka.malkova@seznam.cz.  (hrr)

BOSKOVICE – Žena přišla o kabelku. Nepozornosti pětapadesáti-
leté zákaznice v jednom z boskovických obchodů využil doposud nezná-
mý zloděj. Z kabelky, kterou měla žena zavěšenu na nákupním vozíku, 
ukradl peněženku i s obsahem. Okradená tak během okamžiku přišla o 
tři a půl tisíce korun a platební kartu. 

OLEŠNICE – Zloděj ukradl pokladnu. Cílem zloděje se stal hotel 
v Olešnici. Do objektu pachatel vniknul vedlejším vchodem za pomoci 
páčidla. Ve výčepu restaurace pak vypáčil zásuvku, odkud odcizil kovo-
vou pokladnu s třiceti tisíci korunami. Zloději teď hrozí až dvouletý trest 
vězení.

ROZSEČ – Řidič si dal pivo a rum. Policisté v pondělí krátce po 
poledni odhalili na silnici nedaleko Rozseče nad Kunštátem dalšího 
opilého řidiče. Padesátiletý muž nadýchal 2,23 promile. Policistům pak 
přiznal, že vypil šest piv a deci rumu. Hlídka navíc zjistila, že řidič usedl 
za volant bez oprávnění, o které v minulosti přišel. Muži teď hrozí až 
dvouleté vězení.

LIPOVEC – Auto dostalo smyk. Těžkým zraněním spolujezdky-
ně skončila nedělní dopravní nehoda u Lipovce. Pětačtyřicetiletý řidič 
Volkswagenu Golf pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu 
vozovky a na silnici se zbytky uježděného sněhu dostal v levotočivé 
zatáčce smyk. Auto následně sjelo ze srázu a narazilo do stromu. Těžce 
zraněnou ženu museli vyprostit hasiči. Spolu s lehce zraněným řidičem 
byla převezena do nemocnice. 

KRAJ – Štědrý den byl klidný. Štědrý den byl vzhledem k extrém-
nímu zatížení v předvánočním období z pohledu zdravotnických záchra-
nářů relativně klidným dnem. Za celý den zasahovali v Jihomoravském 
kraji u celkem 225 případů. Většinou šlo o chronicky nemocné pacienty, 
kteří měli různé komplikace zdravotního stavu. Kromě těchto případů 
vyjížděli také k 27 úrazům a třem dopravním nehodám. 

BLANSKO – Kufřík vyklidil obchod. Nález podezřelého černé-
ho kufříku nahlásil v pátek odpoledne vedoucí jednoho z blanenských 
obchodních domů. Přivolaní policisté následně z místa vykázali desít-
ky lidí. Zavazadlo pak zkontroloval pyrotechnik, který konstatoval, že 
neobsahuje nástražný výbušný systém. Kufřík skončí ve ztrátách a nále-
zech na radnici.  (moj, hrr)

Rok skončil u rozhledny
Veselice - Dvě stovky čajů, 110 litrů svařeného vína, padesát litrů 

vynikající zelňačky a návštěvníků nepočítaně. To je silvestrovská bilance 
Veselické rozhledny. Příjemné počasí s trochou sněhu a několika stupni 
pod bodem mrazu vylákalo na poslední loňskou procházku rodiny s dět-
mi i psy, skupiny přátel a dalších lidí, pro které se rozloučení se starým 
rokem pod rozhlednou stalo již tradicí. Komu se chtělo, mohl si vyšplhat 
až na ochoz a rozhlédnout se do kraje. Rodiče potřebovali unavit děti a ti 
starší to brali jako svůj každoroční výkonnostní test. Ale pro všechny to 
byl zážitek.

„Loni na Silvestra pršelo, a to mnohé odradilo, ale letos jsme tak 
hojnou návštěvu ani nečekali,“ konstatoval Miloš Novotný, starosta 
Vavřince, pod nějž Veselice patří, a také člen spolku Veselická kaplička. 
Výtěžek akce je každoročně určen právě na podporu spolkové činnosti. 
Nutno dodat, že ke spokojenosti a sváteční pohodě všech vyhrávala na 
kopci Podvrší stejně jako loni trampská kapela. Tak za rok se zase sejde-
me pod rozhlednou! (ama)  Foto Marta Antonínová

Představí se fotograf Šedý
Adamov - První letošní vernisáž ve výstavní síni Společenského 

centra MKS v Adamově bude patřit fotografiím Petra Šedého. Výsta-
va s názvem Skrytý svět bude zahájena v neděli 11. ledna v 15 hodin. 
Autor se zaměřuje na fotografování miniaturní přírody, kterou běžně 
potkáváme, ale málokdy si jí všímáme. Jeho specialitou je fotogra-
fování za použití historických objektivů nasazených na moderní pří-
stroje. Dociluje tak netušených efektů. Přijďte se přesvědčit. Výstava 
bude otevřena v pracovních dnech od 14 do 17 hodin, v neděli od 
14.30 hodin, a to až do 20. ledna.  (ama)

Lažánky: průjezd bez omezení
Lažánky - Silničáři na zimu přerušili práce na průtahu přes bla-

nenskou místní část Lažánky. Kvůli rekonstrukci vozovky do obce 
nemohla vozidla nad šest tun. Od soboty 20. prosince je cesta přes 
Lažánky bez omezení. Rekonstrukce silnice bude pokračovat na jaře 
letošního roku.  (moj)



A    Los Angeles – Město hvězd
Je čtvrtek 15. května a my pokračujeme v naší cestě Křížem krážem 

po USA přeletem z Miami na Floridě do Los Angeles na západním 
pobřeží. Budík nastavený na 3:45, takže opět bez snídaně, protože ani 
v tomto hotelu nedokázali dát do sáčku malou petku vody s jablkem 
a sušenkami a rozdat nám to na recepci při odhlašování. 

Odjezd z hotelu v 5:00, a o půl šesté jsme již na le  š  . Následuje odba-
vení u Virgin America, tentokrát již pla  me avizovaných 25 USD za zava-
zadlo, odlet je naplánován na 7:05, přistání na 13:45. To ale fl oridského 
času, přelétáme celou Ameriku, takže se opět posunujeme hlouběji za 
náš středoevropský čas a podle místního času v L.A. budeme přistávat 
v 9:45. Za  mco během hodinového letu z Washingtonu D.C. do Orlan-
da jsme se stejnou společnos   dostali nápoj a crackery, během tohoto 
šes  hodinového letu se pouze jednou rozváželi nápoje a jinak nic, ani ty 
crackery. Jídlo dostali pouze  , kdo si ho předem objednali na interne-
tu. Jaký rozdíl od Evropy, kde během 2-3 hodinové cesty na dovolenou 
dostanete kromě pi  , občerstvení i hlavní jídlo.

Během letu jsem také zažil něco, co jsem ještě neviděl. Seděl jsem 
u okénka a jak jsme se blížili k L.A., najednou proletělo pro   nám leta-
dlo. Rela  vně hodně blízko, takže mě to nejdříve vyděsilo, ale pak jsem 
zjis  l, že to je asi normální. Uviděl jsem to  ž daleko od nás ve stejné 
výšce další letadlo le  cí stejným směrem, další letadlo pro   nám, tento-
krát již ve větší vzdálenos   a mám dojem, že nás dokonce i jedno letadlo 
předlétlo. Ale blinkry určitě nedávalo. 

I samotné přistání byl zážitek. Začal jsem si na svůj mobil natáčet kle-
sání a město, které se pod námi objevilo. Jak jsem již zmínil, dnes se už 
tak na vypnu   elektronických zařízení v letadlech netlačí, tak jsem si to 
troufl . Nakonec jsem natáčel až do samotného přistání a záznam má 
osm minut. Kdybych bral průměrnou rychlost 300 km/hod, tak jsme za 
minutu uletěli 5 km, za osm minut tedy asi 40 km, pořád nad městem. 
Je to dáno  m, že celou metropolitní oblast L.A. tvoří přes 80 samo-
statných měst, městeček a čtvr  , která spolu splývají a kde žije 17 mil. 
obyvatel (např. Long Beach, Pasadena, Beverly Hills, Santa Monica atd.). 
Jen jedno z nich je právě „City of Los Angeles“, ve kterém žijí asi 4 mil. 
obyvatel. L.A. leží na západě USA u jižní hranice s Mexikem ve státu Kali-
fornie na pobřeží Tichého oceánu a je po New Yorku druhé nejlidnatější 
město USA.

Po přistání čekáme u východu z le  ště na auta z půjčovny a seznamu-
jeme se s novou druhou průvodkyní – tentokrát je to velice sympa  cká 
Češka, která emigrovala ještě za totality a žije v Kanadě. Opět bez uby-

tování odjíždíme nejdříve na kopec nad městem, na kterém se nachází 
Griffi  th observatory. Cesta k ní je mně známá z mnoha fi lmů – úzká, 
prašná, klikatá - jako stvořená pro automobilové honičky. Z tohoto stra-
tegického místa je přehledný pohled nejen na velkou část aglomerace 
L.A., ale hlavně na symbol tohoto města fi lmového průmyslu nápis Hol-
lywood na jižních svazích Hollywood Hills. Až zde jsem se dozvěděl, že 
nápis sem byl umístěn v roce 1923 jako reklamní nabídka pozemků na 
novou výstavbu a původní slogan zněl Hollywoodland. Po roce a půl měl 
být odstraněn. Nakonec zde ale zůstal natrvalo a stal se neodmyslitel-
nou součás   L.A. V roce 1978 byl nápis restaurován a původní nápis byl 
při tom úmyslně zkrácen na Hollywood. Nápis je 14 m vysoký a 110 m 
dlouhý.

Z kopce sjíždíme do samého centra L.A. a také centra světového fi l-
mového průmyslu - na Hollywood Boulevard. Asi nejznámější z tohoto 
místa je Chodník slávy – Hollywood Walk of Fame. Když se procházíte 
po této ulici, tak na obou stranách nacházíte na chodnících roztroušeny 
hvězdy se jmény známých osobnos   fi lmového světa. A nejsou to vždy 
jen živí herci, své hvězdy tam mají i Kačer Donald a Mickey Mouse. Cel-
kem jich jsou asi dva  síce. Zajímavé je, že některé hvězdy ještě nemají 
svá jména – možná čekají právě na vás! Najdete zde také mnoho premié-
rových kin, ale nejvyšší prioritu má Mann´s Chinese Theater – Mannovo 
čínské divadlo, postavené ve stylu čínských pagod a chrámů s výjevy dra-
ků a lvíčků. A samozřejmě obchod je vždy na prvním místě, takže v roce 
2001 byl otevřen nákupní a zábavní moderní komplex Hollywood and 
Highland. Celý Hollywood Boulevard je blázinec, kde si každý může dělat 
co chce a vypadat jak chce a nikdo se nad  m nepozastavuje. Zejména 
starším účastníkům našeho zájezdu se zde nelíbí a i hodinu, kterou jsme 
měli na rozchod, považují za ztrátu času.

Z centra projíždíme přes celkem známou čtvrť Beverly Hills na neméně 
známou ulici Rode Drive, kde parkujeme. Kdo alespoň jednou viděl fi lm 
Pre  y Woman, tak určitě ví, o čem je řeč. To je ta ulice s obchůdky, kde 
nejdříve Julii Roberts nechtějí obsloužit, ale nakonec si zde po zásahu 
Richarda Gerea přece jen na sebe něco nakoupila. My bohužel nemáme 
kreditní kartu hlavního hrdiny tohoto fi lmu, tak si alespoň prohlížíme 
ulici s nejluxusnějšími značkovými obchody na světě. Na konci ulice se 
majestátně tyčí hotel BW – Beverly Wilshire známý ze stejného fi lmu, 

zejména scéna, kde se Richard bojí vejít na balkon. Také je pravda, že zde 
neparkuje žádná škodovka, ale k vidění je Ferrari a Buga    Veyron. 

Jsme již celkem rozpáleni z procházení města, v L.A. je kolem třice   
stupňů, a tak vítáme přejezd na pobřeží do Santa Monicy. Opět dostává-
me rozchod a já jak vidím vodu, tak se k ní hned vydávám. Většina ostat-
ních se vydává do zástavby vyhledat první hospůdku s točeným pivem.

Z nábřeží, kde jsme byli vysazeni, přecházím nejdříve přes most nad 
širokou dálnicí a scházím na obrovskou veřejnou písčitou pláž. Po ní při-
cházím k Tichému oceánu. Na základě seriálů jako Beverly Hills 90210, 
Pobřežní hlídka a podobných, kde se stále někdo koupe, topí, zachraňu-
je, předpokládám, že voda bude stejně příjemná, jako na Floridě Atlan-
 cký oceán. Opět jsem průvodkyní vyveden z omylu. Teplota vody je 15 

– 17 stupňů a pokud by se chtěl někdo příjemně vykoupat v Tichém oce-
ánu, tak až někde u San Diega u hranic s Mexikem. Ale u San Francisca 
nebo L.A. rozhodně ne. Musím jí dát za pravdu, vodu jsem samozřejmě 
vyzkoušel, ale jen po kolena a v tom parnu byla ta studená voda celkem 
příjemným osvěžením. Ale na koupání určitě moc ne. Přesto jsem viděl 
ve vodě několik plavců. Z pláže jsem se vracel zpět k místu srazu na ná-
břeží již ne po pláži, ale po dřevěném molu, kde byly obchody, restaura-
ce, kolotoče, obrovské přeplněné parkoviště, na které se ze zacpaného 
mola valily další a další automobily. Byl jsem rád, že jsem se odsud dostal 
zase na klidnou promenádu na nábřeží. Bohužel až doma mně došlo, že 
jsem šel po tom slavném molu v Santa Monice, na kterém končí svou 
pouť z Chicaga matka všech silnic Route 66. Kdybych si to byl býval vzpo-
mněl, tak bych si to více nafo  l …

Na hotel přijíždíme až v 19:30 a stejně jako na Floridě i zde se ocitáme 
ve španělsky mluvící oblas  . Po ubytování to  ž jdeme nakupovat do El 
Super, což je obchod řetězce El Supermarkets, obdobě našich Kaufl an-
dů. Mám schované noviny z tohoto obchodu, kde je zboží popsáno ve 
španělš  ně a drobným písmem v anglič  ně. Pro nás je to ale doslova 
ráj – jak cenový, tak sor  mentní. Například pi  , které jsem si doposud 
kupoval na benzinkách za 1,7 USD zde stojí 90 centů. Nakupuji džusy, 
vodu v 5l kanystrech (uvidíte později, jak se bude hodit), pivo, nějaké 
ovoce. U regálů s ovocem a zeleninou se zastavuji – je zde to  ž obrovský 
výběr jak toho, co znám, tak i toho, o čem nemám tušení, co to je. Ale to 
stejné bych mohl říct u pultu s masem, sýry, atd. Necelých 18 USD pla  m 
bez problémů kartou, abych šetřil hotovost, a odcházím spokojeně na 
hotel.  A pak že je v L.A. draho!  Text a foto Jaroslav Parma
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Vážení čtenáři, přinášíme vám přehled vybraných událostí loňského roku, tak jak jsme je postupně 
zachytili na stránkách čtrnáctideníku Zrcadlo.

PSALO SE 
V LEDNU 

Boskovice prvního ledna zavedly po 
celém městě první půlhodinu parkování 
za jednu korunu. Podobný systém už loni 
radnice spustila na hlavním Masarykově 
náměstí. 

Prvním miminkem našeho regio-
nu je Kristýna Kovaříková z Adamova. 
 Narodila se v boskovické porodnici prv-
ního ledna v 11.36 hodin. Na fotografi i 
ji chová primář Gynekologicko-porod-
nického oddělení Nemocnice Boskovice 
Jan Machač. 

Devatenáctý ročník charitativní 
akce. Polévka pro chudé i bohaté, která 
se konala na boskovickém Masaryko-
vě náměstí na Štědrý den od 11 do 12 
hodin, vynesla 68 911 korun. Stejná 
akce se letos konala již popáté v Leto-

vicích. Na pomoc potřebným se pak tam 
podařilo vybrat více než šestadvacet 
tisíc korun. 

Tříkrálová sbírka na Blanensku 
vynesla 1 580 948 korun. Všech 387 
pokladniček, do nichž přispívali lidé v 
rámci letošní Tříkrálové sbírky, přineslo 
rekordní částku - o 78 124 Kč větší než 
v roce 2013. 

Nemocnice Blansko bude moci po 
další tři roky provádět mamografi cký 
screening. Rozhodla o tom hodnotící 
komise ministerstva vnitra. 

PSALO SE 
V ÚNORU 

Zrcadlo od března spouští nový zpra-
vodajský portál. Aktuální dění z regionů 
Blanenska a Boskovicka bude přístupné 
zdarma na adrese www.zrcadlo.net. 

Město Blansko chce investovat velké 
peníze do rozšíření nabídky parkovacích 
ploch. 

Boskovičtí strážníci řešili v loňském 
roce 7 626 událostí – tedy přestupků, 
trestných činů a dalších věcí. Od lidí při-
jali téměř dvanáct set oznámení. I přes 
nárůst řešených událostí vidí strážníci 
rok 2013 jako poměrně klidný. 

Rozsáhlý případ trestné činnosti 
páchané na dětech prostřednictvím soci-
álních sítí rozkryli kriminalisté v bla-
nenském okrese. Osmatřicetiletý muž z 
Brněnska totiž kontaktoval děti po inter-
netu a lákal od nich intimní fotky výmě-
nou za peníze. Za to mu hrozí trest odnětí 
svobody až na pět let. 

Kunštátský zámek nabídne nový 
prohlídkový okruh. V rámci Roku pánů 
z Kunštátu poznají návštěvníci další 
zákoutí této historické památky. 

PSALO SE 
V BŘEZNU 

Řidiči se dočkají nové silnice podél 
přehrady Křetínky i mostu u Holštejna. 
Silničáři mají totiž v letošním roce v plá-
nu kompletní rekonstrukci komunikace, 
která těsně kopíruje přehradu Křetínku. 
Kromě toho opraví i most u Holštejna. 

Obce žily masopustem, do ulic vyra-
zily masky. 

Diváky všech věkových skupin potě-
šila premiéra pohádky O líné Pepině, 
kterou nastudoval divadelní soubor Vlas-
timil z Jedovnic. 

Vodní záchranáři se utkali v bla-
nenském bazénu. Na tradiční závod 
členů vodní záchranné služby Blanen-
ská dvěstěpadesátka se do Blanska sjelo 
padesát účastníků. 

Nebezpečný přechod v Ráječku 
osvětlují lampy. Přecházení frekven-
tované silnice u Ráječka je o něco bez-
pečnější. Přechod získal nové osvětlení a 
řidiči tak chodce za tmy a snížené viditel-
nosti lépe uvidí. 

Premiér Sobotka slíbil stavbu R 43 i 
peníze pro blanenskou nemocnici. Bohu-
slav Sobotka (ČSSD) jednal s vedením 
Blanska. Městu slíbil pomoc s fi nanco-
váním nemocnice a urychlení přípravy 
stavby rychlostní silnice 43. 

V boskovické nemocnici zemřel v 
noci na pátek 7. března dvaapadesátiletý 
muž z Vanovic, který byl hospitalizován 
kvůli otravě methanolem. Lékaři o jeho 
život bojovali od pátku 7. února. 

Stará škola v Kunštátě defi nitivně 
zmizela pod lžící bagru. Kunštát zboural 
Starou školu. Nepomohly ani protesty 

obyvatel, kteří proti bourání historické 
budovy v minulosti sepsali petici. Rad-
nice totiž nesehnala peníze na opravy a 
hrozilo zřícení objektu. 

Silnice Blanenska hlídá speciálně 
upravený Passat. Policisté na Blanensku 
získali nový prostředek pro boj s piráty 
silnic. Odhalovat přestupky řidičů jim 
teď pomáhá speciálně upravené vozidlo 
Volkswagen Passat, které dříve hlídalo 
dálnice. 

Boskovice budou sledovat další 
kamery. Na dění v ulicích Boskovic 
budou dohlížet další kamery. Město chce 
letos instalovat čtyři nové body s dohro-
mady sedmi objektivy. Na jednom místě 
se bude snímat i zvuk. Kamery přibyd-
ou tam, kde často dochází k narušování 
veřejného pořádku či ničení majetku. 

 Pokračování na str. 4
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PSALO SE 
V DUBNU 

Obyvatelé Mladkova si stěžují na hluk 
z hospody. Ruší je hlasitá hudba a rozjaření 
hosté. Pro lokál v mladkovském obecním 
domě se proto teď hledá nový nájemce.

Vozíčkáři si mohou prohlédnout pro-
past Macochu i z jejího dna. U příležitos-
ti stého výročí zpřístupnění dna propasti 
Macochy připravila Správa jeskyní České 
republiky zajímavý dar lidem na vozíčku, 
a sice bezbariérový vstup.

Filmaři ze studia little cube mají za 
sebou účast na festivalu Filmapalooza 
v New Orleans. Na přehlídku tým, jehož 
členové pocházejí z Blanenska, nominova-
lo vítězství v soutěži Prague 48 Hour Film 
Project. S vítězným snímkem „Kašlu na 
to“ little cube vyrazili do New Orleans. 

Výbuch vážně zranil pětadvacetileté-
ho muže. Výbuch v bytě panelového domu 
v pátek 11. dubna v Blansku těžce zranil 
pětadvacetiletého muže. Muž byl s popále-
ninami odvezen do nemocnice.

V Černé Hoře se sešla tisícovka lidí se 
srdcem na dlani. V Černé Hoře opět padl 
rekord. Na nádvoří pivovaru se sešlo přes 
tisíc lidí, kteří mají srdce na dlani. Poku-
sem o rekord v této netradiční disciplíně 
zahájila města Blansko a Boskovice a pivo-
var turistickou sezónu.

Na smetišti v Blansku se válely dopisy 
od Bohuslava Martinů. Nečekaný nález 
vydal sběrný dvůr v Blansku. Mezi odpad-
ky tam ležely písemnosti z pozůstalosti 
významného hudebního skladatele a pro-
pagátora díla Bohuslava Martinů Zdeňka 
Zouhara.

V Olešnici na náměstí instalovali par-
kovací automat. Regulovat stání aut na 
náměstí. To je hlavní důvod, proč v Olešni-
ci nainstalovali parkovací automat.

Muže v Rájci málem srazil vlak. 
Zrcadlu se podařilo najít muže, který na 
železničním přejezdu v Rájci-Jestřebí jen 
o vlásek unikl srážce s rychlíkem. Záběry 
jeho nehody už obletěly celou zeměkouli. 
Převzaly je renomované zpravodajské ser-
very a odvysílaly televizní stanice na všech 
kontinentech.

Úředníka boskovické radnice zatkla 
policie a je ve vazbě. Policisté zatkli 
zaměstnance dopravního odboru bosko-
vické radnice. Muž je podezřelý z přijetí 
úplatku.

Na kunštátském zámku otevřeli náv-
štěvnické centrum. Lidé mířící na kun-
štátský zámek mají k dispozici moderní 
návštěvnické centrum. Za zhruba jeden 
a půl milionu korun se podařilo upravit 
bývalé výstavní prostory.

PSALO SE 
V KVĚTNU 

Blansko dokončilo na Sportovním 
ostrově okruh pro inline bruslaře Asi 
kilometrová dráha s kvalitním asfaltovým 
povrchem je součástí sítě cyklostezek ve 
městě.

Radní vybrali budoucí podobu parku 
u boskovického zámeckého skleníku. 

Stavba nové křižovatky u Lipůvky 
skončila. Křižovatka u Lipůvky je hotová. 
Provizorní kruhový objezd, který v místě 
vznikl v roce 2006, nahradila klasická kři-
žovatku ve tvaru T. Pro lepší průjezdnost ji 
doplnily odbočovací pruhy na Blansko ve 
směru od Brna i od Svitav.

Ohrada ve Vískách nabízí nové láka-
dlo - pivní lázně. V tamním vesnickém 
minipivovaru je otevřeli u příležitosti prv-
ního výročí fungování zařízení. 

Velenovští podpořili rozhlednu. Nad 
Velenovem nakonec vyroste nová rozhled-
na. V místním referendu o tom rozhodli 
sami obyvatelé obce. Pro stavbu nakonec 

hlasovalo šedesát procent zúčastněných 
voličů. 

Volby na Blanensku vyhráli lidovci. 
Vítězstvím KDU-ČSL skončily eurovol-
by v okrese Blansko. Svůj hlas jim dalo 
více než 21 procent voličů. K volbám jich 
během pátku a soboty přišlo málo přes 20 
procent.

Tragická nehoda: Pět zraněných a 
jeden mrtvý. Vážná dopravní nehoda v 
sobotu 17. května zastavila provoz na tahu 
Brno-Svitavy. Nedaleko Krhova se krátce 
po poledni čelně srazila dvě osobní auta. 
Zraněno bylo šest lidí včetně dětí. Jeden 
účastník nehody v nemocnici zraněním 
podlehl.

Studenti navrhli dům na Mars. Stavět 
dům na Marsu se zdá být nemožné. Ne tak 
pro studenty letovické Masarykovy střední 
školy. Se svým lepenkovým projektem se 
zapojili do osmého ročníku soutěže Stavby 
z vlnité lepenky, který je určen středním 
stavebním školám z České republiky.

PSALO SE 
V ČERVNU 

Blanenská nemocnice se stala bez-
bariérovou pro neslyšící. Ti se nyní lépe 
domluví s lékaři. S personálem mohou 
komunikovat prostřednictvím online tlu-
močení do znakového jazyka.

Jeskyně zůstanou otevřené i během 
stavby nové budovy. Před Punkevními jes-
kyněmi začala stavba nové správní budovy. 
Podzemí i tak zůstane turistům přístupné.

Benešovští chtějí zachránit vzácné 
Pavlovské mokřady. Mokřady postupně 
vysychají a zarůstají náletovými dřevina-
mi. Zabránit tomu má projekt za třináct 
milionů korun. 

Se stavbou nádraží v Letovicích mož-
ná pomůže soukromá fi rma. Vedení tam-

ní radnice se již delší dobu marně snaží 
o stavbu přestupního uzlu u vlakového 
nádraží. Nyní se v místě, kde má nové 
nádraží vyrůst, začalo pracovat.

Přímé spojení vlakem z Boskovic do 
Brna je stále aktuální. Stavba takzvané 
Boskovické spojky se opět o něco při-
blížila. Představitelé kraje, ministerstva 
dopravy, Správy železniční dopravní cesty 
a starostové měst teď podepsali memo-
randum, které vybudování nového úseku 
železnice podporuje.

Vísecké pivo Pacholek uspělo v sou-
těži. Vesnický pivovar v agrocentru Ohrada 
ve Vískách získal se svým pivem Pacholek 
ocenění v celorepublikovém měřítku. V 
rámci soutěže Pivo České republiky 2014 
obdržel třetí místo v kategorii polotmavých 
piv z minipivovarů.

U Křetínky se už nesmí tábořit ani 
rozdělávat ohně. Vedení letovické radnice 
vydalo vyhlášku, která upravuje chování 
lidí v okolí přehrady Křetínky. Její součás-
tí je i nový návštěvní řád, který mimo jiné 
zakazuje stanování, rozdělávání ohňů nebo 
parkování aut mimo pozemní komunikace.

Panský dvůr v Boskovicích čeká 
postupná rekonstrukce. V památkově 
chráněném objektu byla k vidění výstava 
návrhů oprav a využití komplexu, které 
zpracovali studenti brněnské VUT.

PSALO SE 
V ČERVENCI 

Boskovice proslavil záhadný obrazec 
v obilí, jeho záběry obletěly republiku. 
Piktogram v pšenici zabíral plochu asi šest 
tisíc metrů čtverečních. Vzápětí se stal vel-
kou atrakcí.

Experiment nevyšel, vedení policie se 
vrací do Blanska. Policie od prvního čer-
vence obnovila samostatné územní odbo-
ry Blansko a Vyškov. Obě bývalá okresní 
ředitelství se v jeden celek spojila před 

dvěma roky. Novinka se ale ukázala jako 
neefektivní.

V domě židovské čtvrti sídlí nová 
muzejní expozice. Muzeum Boskovicka 
nabízí návštěvníkům další stálou expozici. 
Výstavu věnovanou židovským čtvrtím v 
České republice najdou v nově opraveném 
Obecním domě v Bílkově ulici.

Nejhranější mladou skladatelkou váž-
né hudby v českém éteru je Lucie Vítková. 
Devětadvacetiletá autorka, která pochází 
z Blanska, získala ve své kategorii Cenu 
Ochranného svazu autorského (OSA) za 
rok 2013.

Zařízení podle ombudsmanky špatně 
zachází se seniory. Veřejná ochránkyně 
práv varovala před nelegálními zařízení-
mi pro seniory. K nejproblematičtějším 
prý patří Centrum komplexních služeb pro 
rodinu a domácnost v Kunštátě. Kontroloři 
v něm zjistili řadu pochybení.

Žena bodla druha nožem. Kriminalisté 
na Blanensku vyšetřovali vraždu pětatřice-
tiletého muže v Lipůvce. Toho jeho družka 
bodla nožem. Muž i přes zásah zdravotnic-
ké záchranné služby následkům zranění 
podlehl.

PSALO SE 
V SRPNU 

Sklizeň obilovin na Blanensku a Bos-
kovicku zpomalil déšť, zemědělcům proto 
hrozí ztráty. Zemědělcům se sice podařilo 
sklidit ječmen a větší část řepky, na polích 
ale zůstává téměř veškerá potravinářská 
pšenice.

Zpěvák Laďa Kerndl vydá dvě nová 
cédéčka. Známý zpěvák Laďa Kerndl 
chystá pro své posluchače řadu novinek. 
Ještě letos vyjdou dvě nová cédéčka. Ke 
svým sedmdesátinám, které oslaví příští 
rok, pak připravuje pro fanoušky další dár-
ky.

Kniha popisuje osudy lidí v první svě-
tové válce. Olešnický starosta Zdeněk Peša 
si může udělat pomyslný další zářez. Slav-
nostně totiž pokřtil svoji novou publikaci 
První světová válka a soudní okres Kun-
štát. Kniha podrobně mapuje osudy lidí v 
tzv. velké válce.

Zastávky se přesunou, dostat se na ně 
bude bezpečnější. Obyvatelé Bořitova se 
příští rok dostanou bezpečněji na autobu-
sové zastávky na silnici I/43. Ředitelství 
silnic a dálnic plánuje současná místa pro 
zastavování autobusů zrušit a posunout je 
na přehlednější místo.

PSALO SE 
V ZÁŘÍ 

Rudičtí oslavili 20 let muzea a uvedli 
3D fi lm. Rudice patřila oslavám dvaceti let 
od založení muzea Větrný mlýn. Během 
dne čekal na návštěvníky bohatý program 
včetně představení krátkého trojrozměrné-
ho fi lmu, který seznamuje veřejnost s nepří-
stupnými krásami rudického podzemí.

Jelínkův areál by se mohl proměnit v 
rekreační středisko. Ubytování pro turisty, 
zázemí pro děti, venkovní divadlo nebo 
nové multifunkční hřiště. To všechno má v 
budoucnu obsahovat areál Jelínkovy chaty 
v Kunštátě.

Ve Svitávce představili fi lm a knihu o 
Löw-Beerově rodu. Ve Svitávce vyvrcholil 
projekt Löw-Beerovy vily, jehož cílem je 
představit tamní významné secesní stavby 
z počátku dvacátého století a rodinu Löw 
- Beerů.

Do Lhotky přijel první autobus. Dětem 
ze Lhoty u Letovic se od prvního září zjed-
nodušila cesta do školy. V pondělí je popr-
vé v historii na vyučování odvezl autobus 
pravidelné linky. Ještě minulý školní rok 
přitom museli školáci jezdit s rodiči autem 
anebo chodit pěšky.

Hotel Dukla v Blansku bude opět 
provozovat město. Původní nájemkyně 
totiž podala výpověď a objekt na náměstí 
Republiky opouští. Radnice už se zároveň 
připravuje na případnou demolici, o které 
budou lidé rozhodovat v referendu.

Hráz rybníka Olšovce se málem pře-
lila. Vytrvalý déšť zvedl v pátek 12. září 
hladiny řek v regionu a na několika mís-
tech zaplavil silnice. Vydatný přísun vody 
zaměstnal například dobrovolné hasiče v 
Jedovnicích, kteří museli zabezpečovat dva 
rybníky a likvidovat starý most.

Lidé v Kunštátě se dostanou přes sil-
nici bezpečněji. Přejít v Kunštátě frekven-
tovanou silnici první třídy číslo 19 bývá 
někdy problém. Zlepšit situaci mají čtyři 
upravené přechody pro chodce. Ty jsou 
nově značené, osvětlené a přizpůsobené 
pro hendikepované.

Klientské centrum doplní i kaple. V 

boskovické nemocnici začnou budovat 
nové klientské centrum. Bude se nacházet 
v přízemí zdravotnického zařízení a kromě 
sdružení všech služeb pro pacienty na jed-
no místo nabídne také novou nemocniční 
kapli.

PSALO SE 
V ŘÍJNU 

V Blansku vyhrála koalice, v Bosko-
vicích propadli dva lídři. Strany, sdružení 
a hnutí ve městech zahájily vyjednávání o 
složení nových koalic. V Blansku a v Leto-
vicích se rýsují staronová obsazení. V Bos-
kovicích se radniční koalice nejspíš změní.

Jeskyňáři objevili novou chodbu v 
Býčí skále. Jeskyňářům se v Moravském 
krasu podařil mimořádný objev. V Býčí 
skále v Josefovském údolí našli dosud 
neznámou asi stometrovou chodbu. Dosta-
la název Kočárová chodba. 

Hotel Dukla půjde k zemi, rozhodli 
voliči v referendu. Pro demolici zchátralé 
budovy se v referendu vyslovily tři čtvrtiny 
hlasujících. Výsledek je proto pro vedení 
města závazný.

U Holštejna už stojí nový most. Silni-
čáři dokončili opravy vozovky mezi Lipo-
vcem a Holštejnem v Moravském krasu. 
Součástí byla i stavba nového mostu nad 
propadáním potoka Bílá voda u jeskyně 
Nová Rasovna. Skončilo tak asi dvacetileté 
provizorium.
Řidiči v Blansku si oddychli, u nádraží 

se otevřelo nové parkoviště. Plocha vznikla s 
cílem zlepšit kritickou situaci s parkováním 
v těchto místech. Stavba nového parkoviště 
začala v červenci letošního roku. Vejdou se 
na něj přes dvě stovky osobních aut.

Archeopark Isarno umírá, je třeba věc 
řešit. Vedení letovické radnice není spoko-
jené se stavem, ve kterém se nachází tamní 
archeopark Isarno. Existuje i možnost, že 
město neprodlouží současnému provozo-
vateli nájemní smlouvu.

Opatovická borovice se stala Stro-
mem roku a míří do Evropy. Letošní 

Strom roku roste v zámeckém parku ve 
Velkých Opatovicích. Titul získala Opa-
tovická borovice. V anketě, kterou pořádá 
Nadace partnerství, nasbírala přes čtyřia-
dvacet tisíc hlasů.

PSALO SE 
V LISTOPADU 

Ve Vranové obchod zůstane, v Drválo-
vicích ho asi zavřou. Ve Vranové nakonec 
zůstane obchod s potravinami a základním 
zbožím. Původně ho přitom jeho majitel 

Jednota Boskovice kvůli nerentabilnosti 
chtěl uzavřít.

Zámky i jeskyně prožily skvělou sezó-
nu. Kasteláni na Blanensku a Boskovicku 
mohou být letos spokojení. Všechny tří 
státní zámky v regionu letos hlásí vyšší 
návštěvnost. Více turistů si ale prohlédlo 
také jeskyně Moravského krasu.

Kolem kunštátského rybníka vznikne 
odpočinková zóna. Kunštátští se pustili 
do zvelebení tamního rybníka a jeho okolí. 
Cílem je vodní nádrž odbahnit a vytvořit v 
centru města odpočinkovou zónu.

Kraj vyzval k zákazu hazardu. Vede-
ní Jihomoravského kraje chce v regionu 
vymýtit hazard. Krajští zastupitelé vyzvali 
města a obce, aby výherní přístroje zaká-

zaly nebo aspoň radikálně omezily. O větší 
regulaci hazardu už přemýšlejí například v 
Boskovicích.

Šamotka dodá žáruvzdorné tvarov-
ky do Japonska. Firma P-D Refractories 
z Velkých Opatovic získala zatím největší 
kontrakt ve své historii. Výrobce žáru-
vzdorných materiálů dodá dvě koksárenské 
baterie japonské ocelárně Nippon Steel. 
Hodnota kontraktu je téměř dvacet milionů 
eur, tedy přes půl miliardy korun.

PSALO SE 
V PROSINCI 

Vražda v Jedovnicích. Mrtvou ženu 
našli ve čtvrtek ráno obyvatelé Hybešovy 
ulice v Jedovnicích. Stala se zřejmě obětí 
vraždy. V souvislosti s případem policisté 
hledají padesátiletého René Lachmana.

Nová obrazová publikace přinese čty-
ři sta srovnávacích snímků. Těsně před 
Vánoci spatřila světlo světa kniha Kunš-
tátsko - jak šel čas. Obrazová publikace 
mapuje město a jeho okolí v proměnách 
času. Obsahuje celkem čtyři sta dvojic či 
trojic historických a současných snímků.

Prezident Miloš Zeman navštívil okres 
Blansko. Zajel do ČKD a setkal se lidmi 
v kině, navštívil i Černou Horu a Bosko-
vice.

Třetí svazek Vlastivědy Boskovicka 
představuje pravěk. Muzeum Boskovic-
ka představilo již třetí svazek Vlastivědy 
Boskovicka. Obsáhlá publikace přiblíží 
čtenářům pravěk na Boskovicku. Kniha 
mapuje vývoj regionu až po počátek třinác-
tého století.

Letovičtí chtějí propojit dva sousední 
kraje novou cyklostezkou. Cyklisté smě-
řující z Letovic do Pardubického kraje 
nemají v současné době příliš možností, 
jak se vyhnout frekventované silnici I/43. 
To by se mělo do budoucna změnit. 

 Připravil Radim Hruška
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V  V

Blansko, Vsetín - Blanenští 
plavci oslavili konec uplynulého 
roku na velmi vydařených závo-
dech ve Vsetíně. Každoročně se 
zde poslední dva dny v roce koná 
Silvestrovská cena v plaveckém 
pětiboji. O letošní již 42. ročník 
byl velký zájem. 

Do vsetínské pětadvacítky se na 
závěr roku sjeli plavci ze sedma-
dvaceti klubů ČR. Zajímavý pro-
gram kladl důraz na plaveckou 
všestrannost, neboť absolutní-
mi vítězi se stali v jednotlivých 
kategoriích plavci a plavkyně 
s nejvyšším bodovým ziskem ze 
všech pěti disciplín (100 motýlek, 
100 prsa, 100 kraul, 200 nebo 400 
polohový závod). 

Blanenská sestava ve složení 
Kateřina Demová, Nikola Prud-
ká, Barbora Sedláková, Hana 
Kopřivová, Veronika Zamazalo-
vá, Milan Kučera, Milan Musil, 
Tomáš Chemčuk, Michal Vencel 
a Jan Vencel se Silvestrovské 
ceny zúčastnila poprvé. 

Nejlépe si vedli zástupci kate-
gorie dorostu a dospělých. Michal 
Vencel vybojoval stříbro na stov-
ce kraul, Veronika Zamazalová 
brala medaili stejné hodnoty za 
sto metrů prsa a Jan Vencel dosá-
hl na zlato celkem třikrát (100 
motýlek, 100 prsa a 400 poloho-
vý závod). 

Nejúspěšnějšími plavci letoš-
ní Silvestrovské ceny se stali 
zlínská plavkyně Gabriela Chu-

Blanenští plavci zazářili 
na závodech ve Vsetíně

dárková a blanenský plavec Jan 
Vencel. Oba totiž brali poháry a 
ceny nejen za celkové vítězství 
v plaveckém pětiboji, ale také za 
nejlepší mužský a ženský bodový 
výkon některé z pěti disciplín. 

Ani ostatní blanenští plavci 

však svému oddílu ostudu neu-
dělali. Na medaile sice nedosáhli, 
ale v celkovém součtu náročného 
plaveckého pětiboje se jich šest 
vešlo do první desítky. V kate-
gorii mladšího žactva obsadil 
Milan Kučera čtvrté místo, Bar-

bora Sedláková skončila šestá, 
Milan Musil a Kateřina Demová 
si připsali sedmou příčku. Michal 
Vencel a Veronika Zamazalová 
vybojovali v kategorii dorostu 
a dospělých v celkovém pořadí 
sedmé místo.

Vítězové.  Foto Věra VencelováVítězové.  Foto Věra Vencelová

Z  
ŠACHY

KP I - 5. kolo: ŠK Garde Lipovec B – 
TJ Spartak Adamov 5:3, Holušová, Fojtík, 
Komprda 1, Habina, Chládek, Mráz, Ševčík 
0,5 – Chloupek 1, Handl, Masák, Mižák, 
Ševčík 0,5.
 1  ŠK Kuřim  5  5  0  0  15  14
 2  Lokomotiva C  5  4  1  0  13  17
 3  Jezdci Jundrov  5  3  0  2  9  14
 4  Adamov  5  3  0  2  9  13
 5  Bystrc Oilers  5  2  1  2  7  13
 6  Universita  5  2  1  2  7  11
 7  ŠK Tetčice  5  2  0  3  6  12
 8  BVK Brno C  5  2  0  3  6  12
 9  MKS Vyškov  5  1  1  3  4  12
 10  Veselí n/Mor.  5  1  1  3  4  11
 11  GPOA Znojmo  5  1  1  3  4  10
 12  Lipovec B  5  1  0  4  3  8
OP - 4. kolo: Lipovec D – Sloup B 4:4, 
Ševčík Milan, Svoboda 1, Krejčí, Ševčík 
Luboš, Kratochvil, Ševčík Josef 0,5 – 
Pokladník, Baláž 1, Helebrand, Sedlák, 
Mikulášek P., Procházka 0,5. Adamov 
B – Jevíčko B 5:3, Bednář, Dvořák, 
Dvořáková (k) 1, Tichý, Šmehlík, Ležák, 
Masáková 0,5. Rovečné – Boskovice B 3:5, 
Dvořáček, Beňovský, Havel, Walletzký, 
Brda 1. Rudice B – Jedovnice 6:2, Hnilička, 
Crhonek, Dvořáček, Toulec, Ševčík, Kunc 
1 – Plch, Fránek 1.
 1. Lipovec D 4 3 1 0 10
 2. Adamov B 4 2 2 0 8
 3. Boskovice B 4 2 1 1 7
 4. Sloup B 3 2 1 0 7
 5. Rudice B 3 2 0 1 6
 6. Rovečné A 3 1 0 2 3
 7. Lipůvka 3 1 0 2 3
 8. Jedovnice 4 0 1 3 1
 9. Jevíčko B 4 0 0 4 0

STOLNÍ TENIS
1. liga žen - 10. kolo: KST GMC Blan-

sko - Sokol Nusle Praha B 6:4. 11. kolo: 
KST GMC Blansko - SKST Vlašim B 4:6.
 1.  El Niňo Praha 11  9  2  0  0 77:33  31
 2.  Hodonín B  11  9  1  1  0  86:24  30
 3.  Blansko  11  8  1  2  0  72:38  28
 4.  Vlašim B 11  7  1  3  0  61:49  26
 5.  Bohnice  11  6  0  5  0  60:50  23
 6.  Slavoj Praha  11  4  3  4  0  56:54  22
 7.  Dubňany  11  4  2  5  0  50:60  21
 8.  Hr. Král. B  11  5  0  6  0  65:45  21
 9.  Líšeň  11  4  0  7  0  45:65  19
 10.  Nusle B  11  3  1  7  0  44:66  18
 11.  Děčín  11  1  1  8  1  30:80  13
 12.  Ústí n.O.  11  0  0  11  0  14:96  11

2. liga mužů, sk. B - 10. kolo: KST 
Blansko - TJ Sokol Borová 1:10. 11. kolo: 
KST Blansko - Exiteria KST Jeseník 6:10.

 1.  Hostinné  11  9  2  0  0  108:47  31
 2.  Borová  11  9  1  1  0  107:51  30
 3.  Havířov C  11  8  1  2  0  94:61  28
 4.  Ostrava C  11  7  1  3  0  88:60  26
 5.  Jeseník  11  6  0  5  0  79:81  23
 6.  Nový Jičín  11  6  0  5  0  92:73  23
 7.  MS Brno C  11  5  0  6  0  86:85  21
 8.  Blansko  11  5  0  6  0  70:82  21
 9.  Orlová B  11  3  1  7  0  67:85  18
 10.  MS Brno B  11  3  0  8  0  57:94  17
 11.  Choceň B  11  0  3  8  0  51:107  14
 12.  Vracov  11  0  1  10  0  36:109  12

3. liga mužů, sk. D - 10. kolo: TJ Žďár 
n. S. - KST Blansko B 10:2. 11. kolo: TTC 
Koral Tišnov - KST Blansko B 10:3.
 1.  Hustopeče  11  10  0  1  0  103:48  31
 2.  Mikulčice  11  10  0  1  0  104:59  31
 3.  Žďár n. S.  11  7  1  3  0  98:77  26
 4.  Lanžhot  11  7  1  3  0  89:69  26
 5.  Znojmo  11  6  2  3  0  97:70  25
 6.  Řeznovice  11  5  3  3  0  89:82  24
 7.  Tišnov  11  4  2  5  0  84:85  21
 8.  Šarovy  11  2  3  6  0  75:97  18
 9.  Hodonín B  11  2  2  7  0  78:100  17
 10.  Strážnice  11  1  3  7  0  76:103  16
 11.  Brno I  11  1  2  8  0  65:105  15
 12.  Blansko B  11  1  1  9  0  40:103  14

KS I. třídy - 10. kolo: TJ Sokol Lanžhot 
B - STK Zbraslavec 5:10. 11. kolo: STK 
Zbraslavec - Orel Ivančice 10:7.
 1.  Holásky  11  11  0  0  0  110:42  44
 2.  Zbraslavec  11  6  2  3  0  98:75  31
 3.  Slatina B  11  6  0  5  0  84:73  29
 4.  Vracov B  11  6  0  5  0  85:84  29
 5.  Ivančice  11  5  1  5  0  85:80  27
 6.  Bystrc  11  4  4  3  0  87:88  27
 7.  Únanov  11  4  3  4  0  93:92  26
 8.  Vranovice  10  5  1  4  0  80:78  26
 9.  Lanžhot B  11  4  2  4  1  77:91  24
 10.  Hodonín  10  3  3  4  0  77:82  22
 11.  Mor. Prusy  11  1  1  9  0  62:107  15
 12.  Slatina C  11  0  3  8  0  61:107  14

KS II. tř., sk. B - 10. kolo: KST Blansko 
C - Sokol Otnice B 10:8, Židenice - Orel 
Boskovice 10:8. 11. kolo: KST Blansko C 
- Komořany 9:9, Židenice - Sokol Ždárná 
10:2, Cemo Mokrá - Orel Boskovice 10:2.
 1.  Komořany  11  9  1  1  0  104:60  39
 2.  Kuřim  11  8  2  1  0  104:68  37
 3.  Mokrá  11  6  3  2  0  96:75  32
 4.  Zbraslavec B  11  5  4  2  0  98:88  30
 5.  Drnovice  11  6  1  4  0  95:81  30
 6.  Blansko C  11  5  3  3  0  94:89  29
 7.  Hlubočany B  11  5  0  6  0  88:84  26
 8.  Židenice  11  4  1  6  0  82:90  24
 9.  Boskovice  11  3  3  5  0  82:94  23
 10.  Otnice B  11  2  1  8  0  68:102  18
 11.  Ždárná  11  2  0  9  0  68:102  17
 12.  M. Knínice  11  1  1  8  1  60:106  14

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Radim Hruška (777 967 332, hruska@zrcbce.cz), Michal Záboj - šéfeditor (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu). Inzerce: 
777 008 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: NOVOTISK, s.r.o., Olomouc, Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou 
placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků v pátek ve 14 hod.

středa 7. lednastředa 7. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Výchovné styly – Rodina jako systém, 
odborná beseda.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: Tříkrálový koncert.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Novoroční koncert – Perličky.
Boskovice – Hotel Slavia v 19.30 hod.: Qvíz.
Letovice – Kulturní dům v 17.30 hod.: Novoroční koncert se slavnostním 
přípitkem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Raluca.

čtvrtek 8. lednačtvrtek 8. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.: Setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Pav-
lou Horáčkovou.
Blansko – Divadelní sál Kollárova v 19 hod.: Divadlo Prkno: Zakázané 
uvolnění.
Boskovice – Sokolovna v 18 hod.: Tříkrálový koncert.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: Klub mladých důchodců – 
pravidelné setkání.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotograf.

pátek 9. lednapátek 9. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Kryté lázně v 10.15 hod.: Zahajovací lekce cvičení ve vodě.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Vánoční bohoslužby.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Eva Juračková: EVINY TRAVINY, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: Zážitky z klinické smr  .
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Reprezentační ples Masarykovy 
střední školy Letovice, hraje I.U.CH.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 17 hod.: Podzim života a lidské rados  , ver-
nisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fotograf.

sobota 10. lednasobota 10. ledna
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ Salmova v 9 hod.: Interak  vní den otevřených dveří.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 hod.: Dagmar Šubrtová: Salve 
vale, vernisáž výstavy.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples SDH Světlá, hraje MIX Bos-
kovice.
Letovice – Zámek v 15 hod.: Maškarní karneval.
Letovice – Restaurace Na Koupališ   ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje 
Živel.
Vanovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Myslivecký ples, hraje Slza.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 15 hod.: Výroční schůze SDH V. Opa-
tovice a posezení.
Velké Opatovice – Orlovna ve 20 hod.: Orelský ples, hraje Trex.

kalendář akcíkalendář akcí

Atlas CUP. Již tradičně se 28. a 29. prosince sešli florbalisté na vánoč-
ním Atlas CUPu. Letošním vítězem se stali Brňané z Bulldogs hrající 
pod názvem Richmond. Na druhém místě skončily Svitavy a třetí Atlas 
Legends (na snímku s hráči juniorky Atlasu po vzájemném zápasu). 
 Foto Josef Jalový

Turnaj. V neděli 28. prosince uspořádal šachový oddíl TJ Sloup již 
35. ročník vánočního šachového turnaje. Vítězem turnaje, jehož se 
zúčastnilo 66 hráčů z celé republiky, se stal Pavel Masák z Adamo-
va. Nejlepším žákem byl na celkové 10. pozici František Helebrand 
z Vlašimi a nejlepším sloupským hráčem na celkovém 19. místě byl 
František Baláž.  Foto Bohumil Hlaváček

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Paddington.
Blansko ve 20 hod. Fotograf.

neděle 11. lednaneděle 11. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: Slavnost křtu Páně v Jordánu.
Blansko – Katolický dům v 17 hod.: S MARTINI do nového roku, kon-
cert.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: Trio od sv. Jakuba, koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 16 hod.: Vernisáž výstavy obrazů Milo-
slava Vybíhala.
Letovice – Kostel sv. Prokopa v 15 hod.: Tříkrálový koncert letovických 
pěveckých sborů.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Sněhová královna.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Fotograf.

pondělí 12. lednapondělí 12. ledna
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ Salmova v 16 hod.: Zahajovací lekce cvičení rodičů s dětmi 
– ZDARMA.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Burácení.

úterý 13. lednaúterý 13. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Petr Skoumal.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: O perníkové chaloupce, představení 
pro dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Burácení.

Z  
Svatojánský sbor v Kunštátě
O druhé neděli po Narození Páně zavítal svitávecký Svatojánský sbor 

tentokráte do nedalekého městečka Kunštátu. Zde v kostele svatého Stani-
slava vystoupil při první ranní mši svaté. Jejím celebrantem byl duchovní 
správce farnosti P. Petr Košulič. Sbor během jednotlivých částí mše svaté 
zpíval Českou Vánoční Mši od Ignáce Händla v částech Kyrie, Gloria, 
Offertorium, Sanctus a Benedictus. Dále zaznělo Adeste Fideles od J. 
Redddinga zazpívané sólově Miroslavem Maňouškem. Mši svatou zakon-
čila píseň Narodil se Kristus Pán. Po skončené mši svaté z úst zpěváků 
zazněla skladba „Ubi Caritas“, dále to byla směs vánočních koled od A. 
Hromádky a varhanní preludia přednesená Miroslavem Maňouškem. Po 
skončení zazněl velký potlesk od posluchačů v lodi kostela a poděko-
vání Otce Košuliče všem účinkujícím zpěvákům a zvláště sbormistryni 
Koryčánkové a varhaníku Maňouškovi za práci s nacvičováním. Díky 
Vám všem!  Miroslav Holík

L  B
                        PLAVECKÝ BAZÉN  REKREAČNÍ BAZÉN
STŘEDA 7. 1. -  6.30 - 8.30, 12 - 16, 17.30 - 21  11 - 21
ČTVRTEK 8. 1. -  6.30 - 8.50, 12 - 15, 15 -16 (3 dráhy)  11 - 16, 18.30 - 20
PÁTEK 9. 1. -  6.30 - 7.50, 12 - 16, 18.30 - 21  10.30 - 16, 17 - 21
SOBOTA 10. 1. -  11 - 14, 16 - 21  11 - 14, 16 - 21
NEDĚLE 11. 1. -  9 - 20  9 - 20

L  B
                        KONDIČNÍ PLAVÁNÍ VEŘEJNOST
STŘEDA 7. 1. -  6 - 8.30, 20 - 22  12 - 15.30, 16 - 18
ČTVRTEK 8. 1. -  6 - 10, 20 - 22 12.45 - 14.30, 16 - 17
PÁTEK 9. 1. -  6 - 9, 21 - 22  9 - 12, 14 - 16.30
SOBOTA 10. 1. -  7.30 - 10, 19 - 21  10 - 19
NEDĚLE 11. 1. -  7.30 - 10  10 - 17
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Peníze 

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

INZERCE

INZERCE

Boskovičtí tenisté měli 
rekordní sezónu

Rekord. Tenisté v Boskovicích loni přepsali dějiny. Sezóna na antuko-
vých kurtech byla nejdelší v dlouhé historii klubu. Byla zahájena ještě 
v zimě dne 20. března a protáhla se do následujícící zimy. Poslední 
utkání na vzorně udržovaném kurtu byl sehrán na Boží hod vánoční 
dne 25. prosince 2014. (jo)  Foto Jaroslav Oldřich 

L  S

Boskovice - Sedmnácté kolo 
Krajské ligy Jižní Moravy a Zlín-
ska v hokeji přivedlo do Boskovic 
celek Velké Bíteše. Střetly se tedy 
týmy, které v tabulce dělil jediný 
boj a snad i tento fakt přilákal na 
tribuny slušnou návštěvu.

Boskovice - Velká Bíteš 3:2 SN 
(0:0, 2:1, 0:1).

Vyrovnaná první třetina moc 
hokejové krásy nenabídla, pře-
važovaly osobní souboje a nedo-
volené zákroky. Ale ani přesilové 
hry na bezbrankovém stavu nic 
nezměnily.

Branky se tak diváci dočkali 
až ve třetí minuty druhé třetiny 
a radovali se z ní hosté. Jenže 
domácí dokázali v následujících 
minutách strhnout vedení na svoji 
stranu, když nejprve ve vlastním 
oslabení Bednář ve 27. minutě 
vyrovnal a ve 39. minutě v pře-
silové hře Skácel vstřelil druhou 
branku Boskovic.

Závěrečná třetina byla průbě-
hem hry rozdělena na dvě polo-
viny. V té první se velkému tlaku 
Minervy bránili hosté, ve 47. minu-
tě ale dokázali využít přesilovku 
a vyrovnali. Druhá desetiminutov-
ka patřila hostům jednoznačně. Ti 
ale nedokázali sedm minut před 
koncem využít dvojnásobnou pře-
silovku, která trvala minutu a půl. 
A protože se poté na obou stranách 
blýskli efektními zákroky branká-

Hokejisté Boskovic začali 
letošní rok výhrou

ři, o dělbě bodů musely rozhod-
nout samostatné nájezdy.

Začínali hosté, ale Guštafík 
puk za pomoci břevna za svá záda 
nepustil. Za domácí začal Bednář 
a blafákem do bekhendu poslal 
Minervu do vedení. V další sérii 
nejprve hosté snížili, ale boskovic-
ký Hnilička se trefi l přesně mezi 
brankářovy betony. A protože na 
začátku třetí série předvedl skvělý 

zákrok znovu Guštafík, dvoubo-
dový zisk si připsali domácí.

Další výsledky: Uherské Hra-
diště - Kroměříž 8:7, Uherský 
Brod - Rosice 2:1, Velké Meziří-
čí - Uherský Brod B 9:1, Uherský 
Ostroh - Uničov 11:3, Šternberk - 
Blansko 4:2.
 V osmnáctém kole se hraje okresní 
derby. V sobotu 10. ledna hostí od 
18 hodin Blansko tým Boskovic.

 1.  Uh. Ostroh  16  8  3  2  3  91:62  32
 2.  Kroměříž  16  9  1  0  6  99:63  29
 3.  Uničov  15  7  2  1  5  85:69  26
 4.  Uh. Brod  16  7  2  1  6  64:62  26
 5.  Blansko  15  8  1  0  6  51:56  26
 6.  Boskovice  16  7  2  0  7  69:63  25
 7.  Šternberk  16  7  1  2  6  66:64  25
 8.  Rosice  15  8  0  1  6  47:54  25
 9.  Šumperk  15  6  3  0  6  73:58  24
 10.  V. Bíteš  15  6  1  3  5  66:55  23
 11.  V.  Meziříčí  16  5  0  6  5  62:60  21
 12.  Uh. Hrad.  15  5  2  1  7  67:71  20
 13.  Uh. Brod B  16  0  0  1  15  41:144  1

Boskovice - Velká Bíteš 3:2.  Foto Lubomír SlezákBoskovice - Velká Bíteš 3:2.  Foto Lubomír Slezák

Okresní běžeckou ligu opanoval Grün
Petrovice - Tradičně je závě-

rečným závodem Okresní běžec-
ké ligy Hraběnčino běhání. Letoš-
ní 19. ročník přivítal na startu 139 
atletů v hlavní kategorii.

Na startu chyběl již jistý vítěz 
letošního ročníku ligy Vojtěch 
Grün, kterého pronásledují zra-
nění. I proto poslední dva závo-
dy ligy vynechal. „Napřed to byl 
nárt, teď zase zraněná achilovka. 
O svém vítězství jsem naštěstí 
rozhodl už před tímto závodem. 
Doufám, že se stihnu připravit 
alespoň na první závod příštího 
ročníku“, řekl Vojtěch Grün.

Na více než pětikilometrové tra-
ti bojovala o první místo skutečná 
běžecká špička. První byl v cíli 
Milan Kocourek, několikanásob-
ný mistr ČR v přespolním běhu, 
druhý jeho oddílový kolega Jiří 
Homoláč, třetí pak Robert Míč. 
Jména fanouškům známá nejen 
z okresní běžecké ligy, ale také 
například z Brněnského poháru. 
Silnou čtyřku pak v cíli uzaví-
ral Daniel Orálek, který kromě 
výkonu zaujal také svojí knižní 

prvotinou Můj dlouhý běh, kterou 
zájemcům ochotně podepsal.

Nejrychlejší ženou byla v Pet-
rovicích Karolína Zádrapová z 
AK Drnovice. 

Muži: 1. Kocourek Milan 
(Adidas Runnig Team), 16:52, 
2. Homoláč Jiří (Adidas Run-
nig Team), 16:56, 3. Míč Robert 
(VSK Uni Brno), 17:43. Veterá-
ni 1: 1. Orálek Daniel (AC MS 
Brno), 17:56, 2. Dvořáček Jiří 
(Relax-fi t team Blansko), 18:51, 
3. Grün Gustav (AC Okrouhlá), 
20:02. Veteráni 2: 1. Hajzler Jiří 
(AH Vyškov), 19:53, 3. Spáčil 
Leopold (Letovice), 20:36. Vete-
ráni 3: 1. Stráník Aleš (Blansko), 
24:19, 2. Bayer Miloslav (ASK 
Blansko), 26:50, 3. Sedláček 
Pavel (RS Olomučany), 27:51. 
Ženy: 1. Zádrapová Karolína 
(AK Drnovice), 21:03, 4. Tužilo-
vá Magdaléna RBK Blansko), 
22:41. Veteránky I: 1. Jančaříko-
vá Lenka (AAC Brno), 22:10, 2. 
Komárková Zdenka (Olešnice), 
23:47, 3. Ondroušková Ivana 
(Blansko), 23:52. 

Letošní ročník Okresní běžecké 
ligy začíná prvním závodem už 
v sobotu 7. února, kdy se běží 21. 
ročník Ráječkovské desítky.  (les)

Kopřivnice, Boskovice - Své 
síly, aktuální formu a píli si 
13. a 14. prosince jela otestovat do 
Kopřivnice plavkyně boskovické-
ho oddílu Andrea Husovská.

Konalo se zde Zimní mistrov-
ství České republiky staršího 
žactva, tedy plavců ročníku nar-
ození 2000. Andrea Husovská se 
mezi čtyřiadvacet nejlepších kva-
lifi kovala z Krajského přeboru 
a bojovala s ostatními sportovci 

z osmdesáti oddílů celé České 
republiky.

Atmosféra byla vynikající, 
povzbuzování mohutné, a i to při-
spělo k co nejlepším výkonům. 
V disciplíně 50 metrů volný způ-
sob obsadila Husovská deváté 
místo, což bylo její nejlepší umís-
tění. V ostatních disciplinách 100 
m prsa, motýlek, polohový závod 
a volný způsob se vždy umístila 
do 12. místa.  (les)

Andrea Husovská skvěle 
plavala v Kopřivnici

 Foto archiv Minerva DDM Boskovice Foto archiv Minerva DDM Boskovice

Boskovice - Pět hokejových 
týmů hráčů do 17 let bojovalo 
o první místo ve dvoudenním tur-
naji, který uspořádal klub HC Bos-
kovice. Kromě domácího celku 
změřily spolu svoje síly týmy HC 
Zubr Přerov, LHK Jestřábi Prostě-
jov, VSK Technika Brno a kanad-
ský Lincoln Blades Hockey.

„Po zásluze se z vítězství radu-
je celek Přerova, který předváděl 
nejlepší výkony“, zhodnotil prů-
běh turnaje jeho ředitel Petr Šebek. 
„Myslím, že turnaj splnil svůj 
účel. Čtyři zápasy v průběhu dvou 
dnů dokonale prověřily síly všech 
celků. Na své si přišli i fanoušci, 
kteří viděli nejen spoustu branek, 
ale také pořádnou porci hokejové-
ho umění,“ dodal Šebek.

Výsledky: HC Boskovice - 
VSK Technika Brno 3:5 (0:2, 3:1, 
0:2), Šmahel 2, Külzer. Jestřábi 
Prostějov - Zubr Přerov 0:8 (0:4, 
0:0, 0:4). HC Boskovice - Lincoln 
Blades 5:0 (0:0, 3:0, 2:0), Vyskočil 
3, Šmahel, Hrubeš Kryštof. Tech-
nika Brno - Jestřábi Prostějov 1:5 
(1:0, 0:2, 0:3). Zubr Přerov - Lin-
coln Blades 11:0 (3:0, 4:0, 4:0). 
Lincoln Blades - Jestřábi Prostě-
jov 2:5 (0:3, 2:1, 0:1). Technika 

Z vítězství se radoval Přerov

Brno - Zubr Přerov 1:10 (0:3, 0:3, 
1:4). HC Boskovice - Jestřábi Pro-
stějov 2:6 (0:4, 1:0, 1:2), Pospíšil, 
Vyskočil. Lincoln Blades - Tech-
nika Brno 1:6 (0:1, 0:3, 1:2). HC 
Boskovice - Zubr Přerov 2:3 (0:1, 
0:0, 2:2), Šíp, Šmíd. 
 1.  Přerov  4  4  0  0  32:3  12
 2.  Prostějov  4  3  0  1  16:13  9
 3.  Brno  4  2  0  2  13:19  6
 4.  Boskovice  4  1  0  3  12:14  3
 5.  Blades  4  0  0  4  3:27 0

Nejlepší střelci: 1. - 2. Jakub 
Heralt a Miroslav Kubíček (oba 
HC Zubr Přerov) - 5 branek. 
3. - 5. Dominik Vyskočil (HC 
Boskovice), Viktor Hradila (HC 
Zubr Přerov) a Michal Ská-
cel (LHK Jestřábi Prostějov) - 
4 branky.

I přes množství osobních sou-
bojů se turnaj nesl v přátelském 
a svátečním duchu a nikdo se 
nezranil.  (les)

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

BASKETBAL
10. 1., 17 h Sokol Boskovice 

- SK Žabovřesky B. 11. 1., 10 h 
Sokol Boskovice - Slovan Černá 
Pole.

HOKEJ
10. 1., 18 h Dynamiters Blansko 

HK - SK Minerva Boskovice.
KUŽELKY
9. 1. 17 h KK Velen Boskovi-

ce - TJ Sokol Brno IV D, KP II. 
10. 1., 10 h KK Blansko – KK 
Slavia Praha, 1. liga žen. 12:45 h 
KK Blansko – TJ Sokol Vracov, 
2. liga mužů. 15:30 h KK Blan-
sko B – SKK Dubňany, 3. liga 
mužů.

STOLNÍ TENIS
9. 1., 18:30 h STK Zbraslavec 

B - Orel Boskovice, KP II. 10. 1. 
16 h KST Blansko - Tatran Hos-
tinné. 11. 1., 11 h KST Blansko 
- SK Choceň B, 2. liga mužů. 10. 
1., 13:30 h KST GMC Blansko - 
TTC Ústí nad Orlicí, 11. 1., 8:30 
h KST GMC Blansko - SVS Hra-
dec Králové B, 1. liga žen.

VOLEJBAL
10. 1., 9 + 11 h TJ Sokol 

Letovice - Volejbal Vyškov, KP 
mužů.  (les)
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