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Okresní sport na sebe mohl být 
v roce 2017 právem hrdý

LEDEN
V pátek 13. ledna vyhlásil Okresní fotbalový 

svaz Blansko nejlepší fotbalisty za rok 2016. 
Slavnostní večer se uskutečnil stejně jako v rok 
předtím v Boskovicích a korunu vítěze si nasadil 
tentokrát Jan Koudelka (FK Blansko). * Prvním 
plaveckým závodem roku 2017 byl každoroční 
Hustopečský džbánek, na kterém sbírali medaile 
plavci z Blanska i z Boskovic.

ÚNOR
V sobotu 18. února odstartoval prvním kolem 

v Plzni nový ročník extraligy v kolové. V nejvyšší 
soutěži reprezentují baštu kolové Svitávku Jiří 
Hrdlička/Pavel Loskot a Pavel Vitula/Pavel Rich-
ter. * Šachový krajský přebor II. třídy skončil v 
posledním únorovém víkendu. Lipovec B potvrdil 
roli hlavního favorita a zvítězil ve všech zápasech, 
jeho největší opory sice nastupovaly jen zřídka, 
přesto Lipovec prohrál za celou sezónu jen šest 
partií a postoupil do KP I. * Na halovém mistrov-
ství ČR v atletice vybojovala výškařka Michaela 
Hrubá zlatou medaili.

BŘEZEN
Boskovice vyhlásily nejlepší sportovce za rok 

2016. V kategorii jednotlivců ceny obdrželi (abe-
cedně): Petr Mareček (vzpírání), Ondřej Paděra 
(malá kopaná), Adéla Šafářová (cyklistika), Da-
vid Šebek (in-line hokej) a Petra Zajíčková (bil-
liard hockey). V družstvech vybrala komise tuto 
trojici: TJ Minerva Boskovice junioři (volejbal), 
FC Boskovice starší žáci (fotbal) a BK Sokol Sad-
ros Boskovice (malá kopaná).

DUBEN
Do jarní části superligy malého fotbalu vstou-

pili hráči Blanenska perfektně, když zdolali dva 

velké favority celostátní soutěže - v Praze zvítě-
zili 5:1, poté doma porazili Most 7:2. * Poslední 
dubnový víkend byl termínem začátku tenisových 
soutěží družstev. Nejvýše postaveným okresním 
celkem dospělých byl v jihomoravské I. A třídě ce-
lek TK Blansko. * Černohorský soudek je turnaj 
čtyřčlenných družstev v rapid šachu. Devatenác-
tý ročník turnaje se hrál v neděli 30. dubna v bo-
skovické sokolovně a pořadatelé přivítali dvacet 
týmů ze všech koutů republiky.

KVĚTEN
Prvním závodem nového ročníku Poháru Dra-

hanské vrchoviny horských kol bylo klání v Pro-
tivanově, které se jelo v sobotu 6. května. * Už 
po jednadvacáté se do Boskovic na Jarní sraz sjely 
velorexy nejen z České republiky. * Žáci z 27 zá-
kladních škol změřili svoje síly na XIX. Olympiá-
dě prvních tříd, která proběhla ve Velkých Opa-
tovicích. Nejlepší dívkou byla vyhlášena Micha-
ela Krejčířová (Boskovice 9. května), nejlepším 
chlapcem Adam Ondroušek (Velké Opatovice), 
nejvíc bodů získala ZŠ Velké Opatovice.

ČERVEN
Michaela Hrubá vybojovala zlatou medaili ve 

skoku do výšky na mistrovství České republiky. 
* V Brně se uskutečnilo ME v malém fotbale. Po fi-
nálové porážce s týmem Ruska vybojovali čeští re-
prezentanti stříbrné medaile, v sestavě nechyběli 
David Bednář, Jan Koudelka a Ondřej Paděra. * Po 
ročním působení v MSFL se tým Blanska vrátil 
zpět do divize.

ČERVENEC
Michaela Hrubá získala v italském městě Gros-

seto titul juniorské mistryně Evropy ve skoku do 
výšky. * V Boskovicích bylo v lokalitě Doubravy 

slavnostně otevřeno nové centrum pro sportovní 
a rekreační cyklistiku.

SRPEN
Otevřené mistrovství České republiky v Truck 

trialu pokračovalo čtvrtým závodem v pískovně 
Kora u Kunštátu. * V novém ročníku fotbalových 
soutěží hraje celek Blanska v divizi, v krajském 
přeboru nastupují týmy Ráječka a Boskovic.

ZÁŘÍ
Okresní derby Blasko - Boskovice zahájilo 

nový ročník Krajské hokejové ligy, ve kterém ob-
hajuje titul tým Boskovic. * Závěrečnými dvěma 
výhrami na hřišti Frýdku-Místku udrželi basebal-
listé Blanska extraligovou příslušnost i pro další 
ročník.

ŘÍJEN
V Tunisu se hrálo mistrovství světa v malém 

fotbalu. Zlato vybojovala česká reprezentace, 
v jejíž sestavě patřili k nejlepším Jan Koudelka 
a Ondřej Paděra. * První kolo ligových soutěží ša-
chových družstev přivedlo do Lipovce celek Zlína. 
* Letovická sportovní hala hostila mistrovství 
České republiky v sálové cyklistice. Mistry re-
publiky v kolové se stali hráči Svitávky Jiří Hr-
dlička st. se svým synem Jiřím Hrdličkou.

LISTOPAD
Na mistrovství České republiky ve šprtci se 

v kategorii mužů na stupních vítězů objevila 
trojice Jakub David, Dominik Fiala a Vít Vondál 
(všichni Boskovice), mistrovský titul vybojovala 
v kategorii žen Petra Zajíčková (Boskovice). * Na 
mistrovství světa v kolové vybojovala dvojice Jiří 
Hrdlička st., Jiří Hrdlička ml. čtvrté místo.

PROSINEC
Vítězem Okresní běžecké ligy se stal v katego-

rii mužů Vojtěch Grün (Elite sport Boskovice). * 
Čtyři tituly mistra republiky vybojoval třináctile-
tý blanenský plavec Milan Kučera. * Před vánoční 
přestávkou drží první místo v prvoligové tabulce 
stolní tenistky Blanska. 

 Připravil Lubomír Slezák

 Michaela Hrubá

 Reprezentace ČR

Prvním 
miminkem je 
Edvín Daniel

BOSKOVICE - Prvním miminkem 
narozeným letos v boskoivcké ne-
mocnici je Edvín Daniel. Narodil se 
mamince Barboře Danielové dne 
prvního ledna 6:28 hodin. 

 Foto Nemocnice Boskovice

Předplaťte si Zrcadlo 
za zvýhodněnou 

cenu.
Pro více informací 

a objednávky pište na 
redakce@zrcadlo.net.
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Tříkrálová sbírka je 
v plném proudu

REGION - Koledníky z Tříkrálové 
sbírky můžou lidé v těchto dnech 
potkávat po celém Blanensku a Bo-
skovicku. 

V pátek dopoledne byli pracov-
níci Oblastní charity Blansko kole-
dovat v Boskovicích, vpodvečer v 
Doubravici nad Svitavou odehrála 
tříkrálový koncert folková skupina 
Karel a My. 

V sobotu chodili tři králové ve 
většině obcí do domácností. Zpívali 
tříkrálovou koledu, psali na dveře 
požehnání domu a dárcům dávali 
jako poděkování cukříky. Hned ně-
kolik kolednických skupinek se se-
šlo například v Senetářově, kde se 
za tři krále převlékli skauti z míst-
ního oddílu.

Do tříkrálové pokladničky moh-
li lidé přispět také v blanenském 
kině. Tam se v sobotním odpoledni 
sešly desítky lidí na dokument o 

řádu dominikánů Psi Páně. V rám-
ci Tříkrálové sbírky zve blanenská 
charita také příští víkend, v sobotu 
13. ledna v sedm hodin večer, na di-

vadelní představení Agentura dra-
houšek ani za milion do zámeckého 
skleníku v Boskovicích.

 Vladěna Jarůšková

Hokejisté Blanska doma 
prvního neporazili

Zloděj šel po 
alkoholu

BLANSKO - Do bytového domu 
v Blansku se vloupal zloděj. V noci se 
dostal nezajištěnými vstupními dveř-
mi do společných prostor nájemníků. 
Tam po násilném otevření dveří jed-
né z kójí ukradl sedmdesátiletému 
majiteli odložených sedm lahví skot-
ské whisky. Alkohol si majitel cení na 
nejméně tři tisíce korun.  (hrr)

REGION - Krajská liga Jižní Mo-
ravy a Zlínska pokračovala hned 
v prvním letošním víkendu. Celek 
Blanska přivítal vedoucí Velké Me-
ziříčí, hokejisté Boskovic měli vol-
no.

Dynamiters Blansko - HHK Vel-
ké Meziříčí 1:6 (0:0, 0:3, 1:3), 49. 
Jílek - 21. Pejchal, 23. Rozmarín, 
25. Sobotka, 42. Ambrož, 43. Roz-
marín, 47. Křenek.

Blansko nastoupilo jako jasný 
outsider, ale v první třetině se hos-
tům vyrovnalo. Ale prvních pět mi-
nut třetiny druhé prakticky rozhod-
lo o výsledku tohoto utkání.

Do první třetiny naskočilo Blan-
sko aktivně a hosté měli velké pro-
blémy s rozehrávkou. Po pár minu-
tách se ale hra vyrovnala, hosté mu-
seli řešit před svojí brankou několik 
nepřehledných situací. 

Velkou šanci neproměnil domácí 
Drenčko. Několik šancí měli i hosté, 

ale domácí obrana v čele s branká-
řem Šenkem všechny odvrátila, po 
střele Rozmarýna zachránila Blan-
sko tyč.

V jednadvacáté minutě hosté ote-
vřeli skóre, když Pejchal střelou z 
první překonal Šenka. O dvě minuty 
později Rozmarín blafákem skóro-
val ze samostatného úniku, a v pět-
advacáté minutě Sobotka přesnou 
střelou přidal třetí gól svého týmu. 
Po rychlém začátku už žádné další 
góly do konce třetiny nepadly.

Úvod třetí periody kopíroval tu 
druhou, pro Velké Meziříčí úspěš-
nou. Ve 42. minutě měli hosté výho-
du přesilové hry a po střele Buriana 
kotouč tečoval do branky Bula. 

O minutu později po přihrávce 
Buriana vstřelil svoji druhou bran-
ku v utkání Rozmarín a ve 47. Mi-
nutě po přihrávce Vlašína nedal 
Šenkovi v přesilové hře svého týmu 
šanci Křenek. 

Konečnou podobu výsledku dal 
ve 49. minutě domácí Jílek, který 
využil několika chyb hostujících 
hráčů ve středním pásmu

Další výsledky 15. Kola: Velká 
Bíteš - Kroměříž 7:4, Rosice - Uher-
ský Ostroh 3:13, Břeclav - Uničov 
6:4, Uherské Hradiště - Uherský 
Brod 6:0.
 1.  V. Meziříčí  13 10 2 1 0 85:35 35
 2.  Boskovice 13 9 2 0 2 71:43 31
 3.  Velká Bíteš 13 7 1 2 3 63:56 25
 4.  Uh. Ostroh 13 7 1 1 4 75:53 24
 5.  Uničov  13 6 2 1 4 72:57 23
 6.  Uh. Brod  13 6 0 3 4 62:51 21
 7.  Kroměříž  14 5 2 2 5 56:62 21
 8.  Uh. Hradiště  13 5 0 0 8 55:58 15
 9.  Břeclav  14 4 1 0 9 52:73 14
 10.  Blansko  14 1 1 1 11 39:89 6
 11.  Rosice  13 1 0 1 11 48:101 4

Krajská liga pokračuje 16. kolem 
v sobotu 13. ledna. Boskovice hostí 
Rosice, celek Blanska jede do Kro-
měříže.  Lubomír Slezák

Kam za 
sportem

FLORBAL
13. 1., 9 h Atlas Blansko - Sokol 

Brno. 
13. 1., 12 h Atlas Blansko - Orel 

Telnice B, muži.

HOKEJ
13. 1., 17 h SKMB Boskovice - HC 

Štika Rosice.

KUŽELKY
13. 1., 10 h Blansko - Přerov, 

2. liga mužů.

STOLNÍ TENIS
13. 1., 17:30 h Blansko B - Ho-

donín D. 
14. 1., 10 h Blansko B - Brno-Sla-

tina, divize.

ŠACHY
14. 1., 10 h Boskovice - Sloup, 

Lipůvka - Lokomotiva Brno C, Blan-
sko - Kuřim C, KP 2.

VOLEJBAL
13. 1., 13 a 15 h Letovice - 

Ingstav Brno, KP muži.

Sprejer řádil 
v Letovicích

LETOVICE - Vjezdová brána jed-
noho z obchodů v Letovicích se za-
líbila zatím neznámému sprejerovi. 
Ten na ni v brzkých ranních hodi-
nách nasprejoval bílý obrazec. Způ-
sobená škoda je předmětem další-
ho šetření. Případem se zabývají 
policisté pro trestný čin poškození 
cizí věci.  (hrr)

Ukradl kolo 
a dvě přilby

BLANSKO - Sportovní vybavení 
zajímalo zloděje v Blansku, který se 
dostal po násilném otevření vrat do 
garáže devětatřicetiletého majite-
le. V ní ukradl horské kolo, dvě ly-
žařské přilby, dětské brusle a další 
věci. Škoda je nejméně dvacet tisíc 
korun.  (hrr)

V Letovicích budou vybírat 
osobnost nebo kolektiv roku 2017

Sportovní akce Blanenská desítka již 
spustila registraci pro závodníky

BLANSKO - Sportovní akce pro 
celé rodiny Blanenská desítka osla-
ví příští rok 15. září již pátý roč-
ník. Nabídne starty v běhu, in-line 
bruslích a koloběžkách. Zájemci se 
mohou registrovat už nyní na in-
ternetové stránce závodu www.bla-
nenskadesitka.cz. 

Všichni běžci, inlinisté a koloběž-
káři se mají na co těšit. Připraveny 
budou závody pro děti na 200 m, 
400 m, 1500 m a hlavní závod na 
10 km. Nebude chybět ani běžecká 
štafeta na 5 + 5 km.

I v roce 2018 se organizátoři za-
měří na široký servis a komfort pro 
závodníky jako půjčovna kolobě-
žek, inline bruslí a běžecké obuvi. K 
dispozici budou také masáže a tej-
pování. To vše zdarma.

V cíli každý dospělý účastník 
obdrží originální pamětní medaili, 
děti tu sladší, perníkovou. Na své 

si přijdou všichni i návštěvníci, pro 
které bude připraven bohatý do-
provodný program a široká nabídka 
sportovních potřeb.

Registrace byla spuštěna začát-
kem měsíce prosince a již je přihlá-
šena více než stovka účastníků.

 Tomáš Mokrý

Vánoční soutěž v boskovických lázních zná vítěze
BOSKOVICE - Ve čtvrtek 21. 

prosince byla vylosována Velká 
vánoční losovací soutěž v Měst-
ských lázních Boskovice, které 
provozují Služby Boskovice. 

V soutěžním období vhodili 
plavci do osudí rekordních 1 005 
účtenek v hodnotě 150 korun a 
více. 

V sobotu 23. prosince pak bylo 
ve vestibulu lázní předáno výher-
cům patnáct cen.

Televizor dostala od společnos-
ti ELEKTRO MiRa Boskovice pod 
stromeček Anna Hynková z Bos-
kovic, mobilní telefon LG K4 od 
Služeb Boskovice si převzal Ro-
man Duda z Březové nad Svitavou 
a na šunce za třetí místo od Řez-
nictví a uzenářství Jiří Paděra si 
pochutná Aleš Oujeský z Boskovic.

Poukaz v hodnotě 500 korun za 
4. místo od Sport kola servis Petrů 
převzala Bohumila Musilová z Bo-
skovic a poukaz ve stejné hodnotě 
za páté místo od Tlamka zahradní 
technika si odnesl Stanislav Běle-
hrádek z Kunštátu.

Další poukazy v hodnotě pě-
tistovky darovaly Restaurace 
Špejchar, Restaurace pod zám-
kem, Pizzeria Venezia, Hostinec 
U Rudyho, Restaurace Repete, Re-
staurace „29“ a Restaurace Slavia.

Dárkové tašky a permanentky 
věnovaly do soutěže Služby Bos-
kovice a město Boskovice.

Velké štěstí měl při losování 
Stanislav Bělehrádek. Tři vhozené 
účtenky proměnil ve dvě ceny - za 
5. a 14. místo.

Ceny vítězům předával místosta-

rosta města Petr Malach a jednatel 
společnosti Služby Boskovice Milan 
Strya.

Všichni vítězové s rodinnými pří-
slušníky měli navíc zdarma plavání 

až do ukončení dnešního provozu 
lázní.

Služby Boskovice děkují všem 
sponzorům za ceny pro vítěze.

 Jaroslav Parma

LETOVICE - Lidé v Letovicích mo-
hou podávat návrhy na udělení oce-
nění Osobnost roku 2017. Vedení 
města chce vybrat člověka nebo ko-
lektiv, který dosáhl v uplynulém roce 
mimořádného úspěchu a přispěl tak 
k propagaci a prezentaci města.

Nominace mohou lidé podávat až 
do pětadvacátého února. Mohou tak 
učinit občané města Letovice a jeho 
místních částí.

Návrhy se mohou vztahovat na 
oblast kulturní, školskou, sportovní, 
sociální, zdravotní či životního pro-
středí. Ocenění může získat občan 
města nebo člověk, který je součás-
tí kolektivu, který ve městě působí 
anebo je rodákem města Letovice.

Nominace musí obsahovat struč-
né představení navrhované osoby, 
její stručnou charakteristiku a zdů-
vodnění navrhovaného ocenění. 

Návrhy mohou lidé zasílat na ad-
resu městského úřadu, e-mailem 
na adresu podatelna@letovice.net 
nebo je mohou odevzdat do schrán-
ky umístěné u vchodu letovické 
radnice.

Vyhlášení proběhne 10. května v 
kategoriích Osobnost za celoživot-
ní zásluhy a Osobnost, která v roce 
2015-2017 dosáhla mimořádného 
úspěchu.  (hrr)

Jezdci z Petrovic 
skočili do 
Nového roku

PETROVICE - Do nového roku 
se má prý vstoupit s odhodláním, 
úsměvem a rázně. Nezbytná k tomu 
je samozřejmě sklenka sektu. Čle-
nové jezdeckého oddílu v Petrovi-
cích na Blanensku k němu potře-
bují i koně, protože do nového roku 
vždy prvního ledna skáčou. 

Letos kdy překonávali tabuli s 
nápisem 1.1.2018. Nikdo nespadl, 
což znamená, že první den roku se 
vydařil a pokud platí ono známé po-
řekadlo o tom, jak na Nový rok, tak 
po celý rok, tak by ten letošní pro 
ně mohl být úspěšný. 

 Text a foto Martin Jelínek

Od domu 
zmizelo dřevo

TOUBOŘ - Zatím neznámý ne-
nechavec si vyhlédl palivové dříví 
uskladněné poblíž rodinného domu 
v Touboři. Majitel zjistil, že mu v 
průběhu prosince zmizelo asi dvacet 
metrů krychlových měkkého dřeva 
určeného na otop. Předběžná škoda 
činí čtrnáct tisíc korun.  (hrr)

Mladík kradl 
v baru

BOSKOVICE - Na Štědrý den se i 
přes zavírací dobu rozhodl dostat 
do baru v Boskovicích zloděj. Teprve 
osmnáctiletý výtečník před šestou 
ranní razantně překonal uzamčené 
vstupní dveře. 

V místnosti si pak nachystal do ba-
tohu tři lahve alkoholu. Další láhev 
spolu s džusy si odložil na stůl. Další 
už však nestačil. Na místě jej zadrželi 
přivolaní boskovičtí policisté. Mladík 
se tak bude zodpovídat z pokusu krá-
deže.  (hrr)
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Mrtvá žena, nalezená u D1 byla 
zavražděna, pocházela z Blanska
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BRNO, BLANSKO - U dálnice D1 
mezi Brnem a obcí Moravany na-
šel v sobotu 30. prosince loňského 
roku pracovník Ředitelství silnic a 
dálnic (ŘSD) balík, který ukrýval 
mrtvou ženu. Za pomoci veřejnosti 
se policii podařilo zjistit, že jde o 
jednapadesátiletou prodavačku po-
cházející z Blanska. Pitva následně 
prokázala, že byla zavražděna. 

V pondělí zadržela policie jejího 
přítele, který je z tohoto činu po-
dezřelý. Nyní muži hrozí patnáct až 
osmnáct let vězení. Ve čtvrtek na 
něj byla uvalena vazba.

„Z výsledků vyšetřování vyplý-
vá, že dvojice spolu trávila Štědrý 
den. Večer se pohádala a muž ženu 
usmrtil při hádce opakovanými 
údery do hlavy,“ uvedl podrobnos-

ti k případu kriminalista Antonín 
Hrdlička, který se případem zabý-
vá. Muž pak nechal mrtvou pět dní 
v bytě.

Až poté zabalil její tělo do po-
vlečení z postele, ovázal jej lanem 
a ostatky pak pohodil u dálnice. 
Šestapadesátiletý muž pochází z 
Havířova a byl již desetkrát soudně 
trestaný.

S ženou se stýkal jen občas, neži-
li spolu. Pochází sice z Blanska, ale 
bydlela u kamarádky v Brně. 

Policisté zjistili, že tato bezdětná 
a rozvedená žena často navazovala 
kontakty s muži přes internet. 

„Motivem vraždy byly zřejmě 
jejich vztahové problémy,“ dopl-
nil kriminalista Antonín Hrdlička. 
 Martin Jelínek

Řádková 
inzerce

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/

Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-

1945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné 

informace o dění na zámku v Kunštátě.

TEL.: 774 408 399

Předpoklady:
• minimálně střední odborné vzdělá-

ní, zakončené maturitní nebo stát-
ní zkouškou, zaměřené na ochranu 
životního prostředí a lesnictví

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 9. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá 
ing. Radek Zemánek, vedoucí OVŽP, 
mob.: 603 564 294, 
tel.: 516 482 240. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent OVŽP“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

Předpoklady:
• střední odborné vzdělání technic-

kého směru, nejlépe stavebního, 
zakončené maturitní zkouškou

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 8. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá ing. 
Milan Přindiš, vedoucí TO, mob.: 603 
564 298, tel.: 516 482 230. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent TO“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT TECHNICKÉHO ODBORU NA 
ÚSEKU POZEMKOVÉ SPRÁVY ZÁSTUP ZA 

MATEŘSKOU DOVOLENOU
s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

jem i o koupi zahradního traktoru 
se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 

Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-

no i k menší rekonstrukci. Platba v 
hotovosti. Prosím bez RK. Za nabíd-
ky děkuji. Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím 1 + 1 nebo 2 + 1 v Blan-
sku. Bez RK.  Tel.: 723 830 686

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Společnost Elektro Brevex, s.r.o. 
v Boskovicích přijme do pracovního 

poměru pracovníka na pozici: 

elektromontér/elektrikář
Nástup možný ihned.

Práce v regionech Boskovice, Blansko, Brno.
Požadavky:

•  vyhláška 50/78 Sb.
•  řidičský průkaz skupiny B

Kontakt, bližší informace: 
Stanislav Vinkler

•  tel. 533 534 205, 778 412 015
•  email: info@elektrobrevex.cz

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel

nabízí práci 
pozice svářeč TIG.

Jednosměnný provoz, plný pracovní 
úvazek, místo práce Černá Hora.

Praxe výhodou, absolventy zaškolíme. Plat 
23 - 25.000,-

Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve. 

Více informací k dispozici přes e-mail 
info@beryl.cz nebo tel. 733 531 651

Charitativní polévky v Boskovicích 
a Letovicích vydělaly desítky tisíc korun

BOSKOVICE, LETOVICE - Na 
Štědrý den se na Masarykově ná-

městí v Boskovicích i Letovicích 
konala tradiční akce Polévka pro 

chudé a bohaté. V obou městech se 
podařilo vybrat desítky tisíc korun.

V Letovicích to bylo celkem 
34 750 korun. Kam letošní výtěžek 
poputuje, se bude rozhodovat v led-
nu příštího roku po poradě s leto-
vickým městským úřadem.

V Boskovicích se za hodinu poda-

řilo vybrat více než sedmdesát tisíc 
korun. Rozdalo se devět stovek mi-
sek polévky a lidé si ji také odnášeli 
domů v bandaskách. Celkový výtě-
žek činí 71 036 korun.

V obou městech bylo k dispozici 
také betlémské světlo, které si moh-
li zájemci odnést domů. (hrr)

Boskovice.  Foto Monika Šindelková Letovice.  Foto Petr Švancara



BLANSKO - Příjemné chvíle zaží-
váme se svými nejbližšími nejenom 
o Vánocích. Radujeme se nad rozba-
lenými dárky, těší nás vše ušlechtilé, 
ale je třeba se radovat i nad obyčejný-
mi dárky od srdíčka. Téměř na konci 
prosince se těšilo překrásné duchov-
ní náladě mnoho návštěvníků jedné 
z úžasných akcí blanenského muzea, 
neboť zpěvem a hudbou se rozezněl 
hudební salónek v blanenském zám-
ku. Právě tady byl rozbalen ještě je-

den překrásný dárek. 
A tak se u mě propojilo několik 

nečekaných středobodů – jedna slav-
nostní večerní chvíle se svátečním 
koncertem, dojímavý zpěv s tóny 
romantické či ve víru španělských 
rytmů tančící kytary, letní ukolébav-
ka s ukolébavkou vánoční, umění 
s krásou a záplava dojmů s láskou. 
Všechny vánočně naladila hudba, jež 
vznikla prolínáním umu krásné ženy 
a charismatického muže.
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Čtyřletý Petr Šeďa z Voděrad 
uspěl v projektu Jižní Morava čte

VODĚRADY - V brněnském di-
vadle Polárka proběhlo slavnostní 
vyhlášení projektu Jižní Morava 
čte. Tento projekt je zaměřen na 
podporu čtenářství a je financován 
ze zdrojů Jihomoravského kraje. 
Jednu z hlavních cen se odnesl i 
čtyřletý Petr Šeďa z Voděrad. 

Do tohoto projektu se zapojila i 
malá voděradská knihovna a slavi-
la v soutěži nečekaný úspěch. Čtyř-
letý Petr Šeďa vystoupal na nejvyš-
ší příčku za jeho obrázek Hejkala.

Ten byl inspirovaný knihou 
Zdeňka Peši Pověsti a pohádky od 
Svitavy od Svratky a byl vyhlášen 
ve výtvarné soutěži dětí od čtyř do 
sedmi let nejlepší kresbou v kraji.

 Šárka Konečná

Při tragické nehodě u Letovic 
zemřel řidič, sjel z prudkého srázu

LETOVICE - Lidský život si vyžá-
dala dopravní nehoda na přelomu 
loňského a letošního roku u Leto-
vic. Osobní auto tam sjelo ze srázu 
nedaleko hráze přehrady Křetínky. 
Řidič ve zdemolovaném voze zahy-
nul.

Podle hasičů se auto nacházelo 
asi čtyřicet metrů mimo vozovku 
v lesnatém a nepřístupném terénu. 
Vyprostit havarované vozidlo z lesa 
musel traktor z Povodí Moravy.

Na místě zasahovala jednotka KŘ 
HZS Jmk a profesionálové z Bosko-
vic a Kunštátu.  Radim Hruška

 Foto HZS JmK

Lidé starší sedmdesáti let mají nově 
v Boskovicích veřejnou dopravu zdarma

BOSKOVICE - Zajímavou novinku 
zavedli od prvního ledna v Boskovi-
cích. Vedení města umožní cestovat 
boskovickým občanům nad sedm-
desát let zdarma. Bezplatné jízdy 
veřejnou autobusovou dopravou na 
území Boskovic už schválili tamní 
zastupitelé. 

Zavedení systému dopravy osob 
starších sedmdesáti let zdarma spo-
čívá v tom, že město jim od Nového 
roku proplácí celou cenu zakoupe-

né roční předplatní úsekové jízden-
ky pro cestování po Boskovicích 
veřejnou autobusovou dopravou v 
rámci Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje.

„V praxi bude zavedení tohoto 
systému probíhat tak, že si senior 
v prodejně jízdenek na vlakovém 
nádraží v Boskovicích po předlo-
žení dokladu totožnosti a jedné 
průkazové fotografie a po uhrazení 
poplatku ve výši třiceti korun vyří-

dí průkazku IDS JMK a následně si 
zakoupí roční předplatní úsekovou 
jízdenkou pro cestování po Bosko-
vicích,“ upřesnil mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma.

Poté se senior dostaví s dokla-
dem totožnosti, průkazkou IDS JMK 
a roční předplatní jízdenkou na 
Odbor dopravy Městského úřadu 
Boskovice, kde vyplní jednoduchou 
žádost. Poté mu bude na pokladně 
městského úřadu vyplacena celá 

částka v hotovosti nebo zaslána na 
účet.

„Zavedení systému je výsledkem 
více než roční přípravy a jednání, 
která probíhala mezi zástupci měs-
ta Boskovice, společností KORDIS 
JMK, a.s. a zástupci Jihomoravského 
kraje. Výsledná podoba tohoto sys-
tému vychází ze skutečnosti, že na 
území města Boskovice není provo-
zována klasická městská hromadná 
doprava,“ dodal Parma.  (hrr)

Dobrá vůle ve Velkých Opatovicích vynesla 
přes šedesát tisíc korun pro Zdeňka Mikulu

VELKÉ OPATOVICE - Čtvrtý roč-
ník Setkání s poezií, které pořádal na 
Štědrý den ve Velkých Opatovicích 
divadelní spolek teaTrum, vynesl 
více než šedesát tisíc. Akce byla totiž 
spojena se sbírkou pro potřebné.

„Každý rok sbírka přinese kon-
krétnímu člověku konkrétní pomoc. 
Letošní ročník to je Zdeněk Mikula. 
Vybrat se podařilo přesně 62 137 ko-
run,“ popsala starostka Velkých Opa-
tovic Kateřina Gerbrichová.

Zdeněk Mikula se narodil před 
43 lety a žil celou dobu Úsobrně. Po 
celý život nepil, nekouřil, zdravě jedl, 
sportoval a choval se zodpovědně ke 
svému zdraví. Udivoval vždy celou 
škálou zájmů. Byl dárcem krve v té 
míře, že se stal držitelem zlaté medai-
le 1. stupně. Pracoval na zdravotnic-
ké záchranné službě zde ve Velkých 
Opatovicích jako řidič záchranář.

„Někdy v srpnu se pan Zdeněk pro-
budil, den probíhal jako každý jiný. A 
naráz klap a všechno bylo jinak. Na 
obou tepnách vedoucích do mozku 
praskla výduť. Od této události uběh-

lo již několik měsíců a současný stav 
je takový, že potřebuje plicní venti-
laci, je ochrnutý od hlavy dolů, na 
mozku je stále hematom, ale přesto 
reaguje na okolní situace. Vnímá svo-

ji rodinu, rozumí jim, odpovídá mrk-
nutím očí a ví pravděpodobně velice 
dobře v jakém se nachází stavu,“ 
uvedli pořadatelé Setkání s poezií.

Prognóza je špatná Zdeněk Mikula 
je umístěn v nemocničním zařízení 
a rodina hledá umístění do ústavu, 
kde by mu byla poskytnuta celodenní 
péče s komplexní rehabilitací. „Letoš-
ní štědrodenní setkání je zase trošku 
jiné. Sice šlo primárně o to, kolik vy-
bereme peněz a na kolik nutných po-
třeb vyjdou, ale navíc se snažíme vy-
jádřit Zdeňku Mikulovi a jeho celé ro-
dině podporu a víru v to, že všechno 
dobře dopadne,“ dodali pořadatelé.

Akce nabídla příchozím poezii 
před kostelem. Jídel UČŇÁK připra-
vila štědrodenní polévku a Vinárna U 
Lípy s DS teaTrum punč pro všechny 
občany, kteří se zúčastnili.  (hrr)

 Foto pořadatelé

Hudební salónek v blanenském zámku se 
rozezněl zpěvem a hudbou

Dárek to byl vskutku originální - z 
rukou dvou šikovných blanenských 
muzikantů, paní Hany Korčákové a 
Miloše Pernici, kteří ukázali, že umí. 
Umí nejenom hrát a zpívat, ale přede-
vším rozdávat radost, štěstí, úsměvy 
a pohlazení všem, kteří mají srdce 
otevřené a touží být zase o trošku 
bohatší. Takové momenty v našich ži-
votech působí jako náhlé světlo, osví-
cení kulturního bohatství, tradic a 
umění, které nemusí spát, které může 

oslovovat a dělat náš svět příjemněj-
ším, mírumilovnějším a lepším.

Ať už melancholie či baladičnost 
skladeb mnohé ukolébala nebo ryt-
mické nápěvky roztleskaly ruce 
hostů, nálada byla výborná. Protože 
dobrý koncert se odvíjí také od dob-
rého publika, a to tentokrát vskutku 
bylo publikem vnímavým, hltajícím 
každičký podaný impuls. Chtíc, aby 
spal se tiše neslo éterem, aby bylo vy-
střídáno pastýřským Tedy poženem. 
Co to znamená? Přece Slyšeli jsme v 
Betlémě, že tam leží na seně – a mož-
ná někdo zatoužil kdesi hluboko ve 
svém nitru: I já bych rád k Betlému…

Tiše a ochotně purpura na plotně 
voní, stále voní, nikdo si nevšímá, jak 
život mění se v dým. Snad někde v 
podkroví básníci bláhoví pro ni slzy 
roní, hrany ji odzvoní rampouchem 
křišťálovým. Na konec nezazvonil 
zvonec, nýbrž zacinkaly rolničky, kte-
ré poté rozezpívaly celý sál světozná-
mým vánočním tradicionálem.

Vše ale jednou končí, aby se mohl 
zrodit začátek něčeho nového – po-
slední tóny i poslední potlesk byl 
milou tečkou tohoto srdečného a bez-
prostředního koncertu ve stylovém 
prostředí s krásnou výpravou, s milý-
mi lidmi. Díky Vám za něj, a díky také 
roku 2017 za všechno co nám přine-
sl, čím nás obohatil. A vzhůru vstříc 
roku novému s přáním, aby byl i on 
naplněn šťastnými okamžiky, životo-
dárným uměním i chvílemi s našimi 
blízkými ve zdraví a lásce.

 Irena Čepová, foto Ladislav Král
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úterý 9. ledna

AKCE
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Tříkrá-
lový koncert.
Blansko – CoCo Coffee Company 
v 18 hod.: Akustický koncert – Sára 
Nová.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Kolo zázraků.
Blansko ve 20 hod. Velká hra.
Boskovice v 19.30 hod. Velká hra.

středa 10. ledna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s 
Kotlíkem – Pohanská Litva dávných Baltů.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Novoroční koncert se slavnost-
ním přípitkem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Kolo zázraků.
Boskovice v 16 hod. Star Wars: Po-
slední z Jediů.
Boskovice v 19.30 hod. Star Wars: 
Poslední z Jediů. (s titulky)

kalendář akcí
čtvrtek 11. ledna

AKCE
Blansko – Knihovna v 16 hod.: Opera 
nekouše.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, pravi-
delná schůzka.

KINA
Blansko ve 20 hod. MOTORHEAD – 
Clean Your Clock.
Boskovice v 16 hod. Star Wars: Po-
slední z Jediů.
Boskovice v 19.30 hod. MOTORHE-
AD – Clean Your Clock.

pátek 12. ledna
AKCE

Blansko – MC Paleček v 16 a 17 hod.: 
Pohádka: Kocour v botách.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Eva 
Juračková: Za-Hra-Da, vernisáž vý-
stavy.

KINA
Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf: 
Matky na tahu o Vánocích.
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Řidiči v Boskovicích nově mohou 
platit parkovné mobilem

BOSKOVICE - Řidiči v Boskovi-
cích, kteří využívají jedno z tamních 
čtyř placených parkovišť, mohou 
nyní uhradit poplatky za odstave-
ní vozu pomocí mobilu. Potřebují 
k tomu takzvaný chytrý telefon a 
platební kartu. Služba je dostupná 
pomocí online aplikace Click Park.

Podmínkou pro používání systé-
mu je registrace. Poté již po zapar-

kování stačí spustit mobilní aplikaci, 
která sama pomocí GPS zjistí, v jaké 
parkovací zóně se řidič pohybuje a 
nabídne mu veškeré možné tarify.

„Aplikaci můžete použít nejen 
pro vůz nebo vozy vaší domácnos-
ti, ale také pro služební vozy. Po 
zaplacení parkovného máte vždy 
možnost si parkování přes aplikaci 
Click Park odkudkoliv prodloužit, 

aniž byste se museli vracet k autu. 
Další výhodou je, že vás aplikace 
pomocí SMS upozorní, že vám za 
deset minut končí zaplacená doba 
parkování,“ uvedl jednatel Služeb 
Boskovice, které parkoviště provo-
zují, Milan Strya.

Aplikace Click Park je dostupná 
zdarma pro všechny mobilní tele-
fony typu Android či Apple. Není 

primárně určená jen pro Boskovice, 
takže ji řidiči využijí i v jiných měs-
tech v republice.

Bez hotovosti mohou platit řidi-
či také v Blansku, kde tuto službu 
spustili v polovině loňského roku. 
Pro úhradu parkovného mohou po-
užít stejnou aplikaci jako v Bosko-
vicích nebo bezkontaktní platební 
kartu.  Radim Hruška

Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Špindl.
Šebetov v 19.30 hod. Zahradnic-
tví: Dezertér.
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Cukrář.

sobota 13. ledna
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Jana Barnartová: ~ 430–
500 nm, ~ 700–600 THz, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Myslivecký bál.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Agentura Drahoušek – Sňat-
ky všeho druhu, charitativní před-
stavení Ochotnického divadla Bos-
kovice.
Kunštát – Kostel sv. Stanislava 
v 18 hod.: Vánoční koncert.
Letovice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Barevný ples 2018.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 
hod.: Hasičský ples, hraje hudba 
Epicentrum.
Velké Opatovice – Orlovna ve 20 
hod.: Přátelský večírek.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Čertoviny.
Blansko ve 20 hod. Zmenšování.

Boskovice v 15 hod. Můj život cu-
ketky.
Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Špindl.

neděle 14. ledna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Es-
tonské slavnosti tance.

KINA
Blansko v 15 hod. Čertoviny.
Blansko v 17.30 hod. Insidious: 
Poslední klíč.
Blansko ve 20 hod. Zmenšování.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Jak 
postavit sněhuláka.
Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Nejtem-
nější hodina.

pondělí 15. ledna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Es-
tonské slavnosti tance.
Boskovice – Kino Panorama v 19 hod.: 
Pád do snu, cestovatelská beseda.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Insidious: 
Poslední klíč.
Blansko ve 20 hod. Zmenšování.

Na Silvestra bourala žena u Lhoty Rapotiny, s 
autem skončila v příkopu na střeše

REGION - Během silvestrovské-
ho dopoledne vyjížděli hasiči k do-
pravní nehodě u Lhoty Rapotiny, při 
které se zranila jedna osoba. Večer-
ní oslavy se v našem regionu obešly 
bez závažnějších událostí.

Boskovičtí profesionálové za-
sahovali v poslední den loňského 
roku krátce po desáté hodině. Na 
silnici č. 374 z Boskovic směrem 
na obec Lhota Rapotina havaroval 
osobní automobil, který se převrá-
til na střechu.

„Hasiči předali zraněnou řidič-
ku do péče záchranářům, vypros-
tili automobil zpět na komunika-
ci a pomohli s jeho naložením na 
odtahovou službu,“ popsal zásah 
mluvčí jihomoravských hasičů Filip 
Venclovský.

Během silvestrovských oslav pak 
vyjížděli jihomoravští hasiči v kraji 
ke čtrnácti událostem. V šesti pří-
padech se jednalo o požáry.

„Ve srovnání s přechozím rokem 
událostí výrazně ubylo. Nejčastěji 
hořely popelnice a kontejnery. K zá-
važnějšímu požáru vyjížděli hasiči 
ve Znojmě, kde hořela střecha a so-
lární panely,“ doplnil Venclovský.

Klidné oslavy konce roku pozna-
menala tragická nehoda v Brně. Na 
dálnici D1 ve směru na Ostravu po 
půlnoci havaroval osobní automo-
bil a posléze ve směru na Prahu do-
dávka, která se střetla s přecháze-
jícím řidičem osobního automobilu. 
Řidič osobního vozu utrpěl vážná 
zranění, kterým na místě podlehl. 
 (hrr), foto HZS JmK

Vánoční nadílka 
v blanenském 
psím útulku

BLANSKO - V první polovině pro-
since mohli lidé přinášet do blanen-
ské nemocnice krmení pro psy, kte-
ří nemají štěstí na hodné majitele a 
musejí žít v Útulku pro psy Blansko.

„Krmivo přinášeli nejen pacienti 
nemocnice, ale také mnoho našich 
zaměstnanců. Všem moc děkuje-
me,“ řekla tisková mluvčí Nemocni-
ce Blansko Kateřina Ostrá. Podle ní 
je naprostá většina granulí a kon-
zerv v prémiové kvalitě.

„Na začátku sbírky jsme požáda-
li, aby lidé přinášeli krmiva raději 
méně, ale aby bylo skutečně kvalitní. 
Obyvateli útulku jsou totiž zejména 
psí senioři, kteří navíc často trpí růz-
nými onemocněními, proto potřebují 
vyváženou stravu,“ doplnila Ostrá. 
 (mha)

Hasiči 
likvidovali 
rozsáhlý požár 
v Šebetově

ŠEBETOV - Požár tří stodol v 
Šebetově zaměstnal v pátek 29. 
prosince odpoledne hned několik 
hasičských jednotek. K ohni vyjíž-
děli profesionálové i dobrovolné 
sbory po druhé hodině. Zlikvidovat 
požár se jim povedlo těsně před se-
dmnáctou hodinou.

V Šebetově hořely tři sousední 
objekty. Kromě likvidování požáru 
museli hasiči také ochlazovat okol-
ní budovy. Po lokalizaci po patnácté 
hodině, pokračovali hasiči v práci.

Museli rozebrat střešní kon-
strukci a následně dohasili skrytá 
ohniska. Na místě zasahovalo cel-
kem dvanáct jednotek.  (hrr)

 Foto HZS JmK

Turisté se vydali na tradiční 
Silvestrovský pochod na Skály

BENEŠOV - Letošní devátý Roč-
ník Silvestrovského pochodu ovliv-
nilo počasí. Obleva přinesla mlhavo 
a dešťové přeháňky. Ani to však 
nezabránilo setkání lidem z obcí 
Suchý, Žďárná, Valchov, Benešov a 
Protivanov. 

Více než sto lidí se sešlo na vr-
cholu Drahanské vrchoviny Skály. 
Jednotlivé skupiny se k sobě připo-
jovaly po trase, aby se sešly společ-
ně na vrcholu u chaty Hanačky. Zde 
si přály k Novému roku, opékaly 

párky, ochutnávaly slivovici nebo 
vánoční cukroví.

Starostka městyse Protivanova 
paní Broňa Krénarová rozdávala 
přítomným svařené víno a dětem 
horký čaj. Atmosféra zde panovala 
přívětivá a velmi přátelská. Akce je 
významná také tím, že se zde setká-
vají lidé z obcí ležících na rozhraní 
Jihomoravského a Olomouckého 
kraje. Pro lidi zde žádné hranice ne-
platí. Jsou to zkrátka sousedé, kteří 
se rádi vidí.  Vladimír Ševčík

Žáci vykonávají praxi ve �irmách

LETOVICE - Předpokladem úspěš-
ného studia je propojení výuky s 
praxí. Kromě přednášek, exkurzí, pre-
zentací �irem a odborných stáží se jeví 
jako perspektivní vykonávání odbor-
né praxe žáků v partnerských �irmách. 

Naši žáci řemeslných a technicky 
zaměřených maturitních oborů mo-
hou vykonávat část odborné přípravy 
ve �irmách regionu. Jedním z žáků, 
kteří tuto možnost využili v minulých 
letech je Vít Kiršner.

Spolupráce s rodinnou �irmou Ha – 
Komplet s.r.o. z Černé Hory se ukázala 
jako oboustranně přínosná. Firma je 
na trhu více než 10 let. Ve �iremních 
provozech vzniká nábytek na zakáz-
ku. Do černohorské dílny nastoupil Vít 
Kiršner na odborný výcvik ve třetím 
ročníku oboru truhlář. V průběhu pra-
xe se začlenil do kolektivu pracovníků 

�irmy, pracoval na běžných pracovních 
úkolech a měl jedinečnou příležitost 
konfrontovat teoretickou připrave-
nost s realitou. Postupně procházel 
všemi úseky výroby nábytku.

Kromě bohatých zkušeností ze své-
ho oboru získal ve �irmě také �inanční 
odměnu z podílu na zakázkách. Praxi 
ve �irmě si Vít Kiršner velmi chválí, 
získal nejen zkušenosti, ale navázal i 
přátelské vztahy a získal cenné kon-
takty v oboru.Spokojenost byla obou-
stranná. Svědčí o tom i fakt, že �irma 
opakovaně nabízí Vítkovi možnost 
brigád.

V současnosti Vít Kiršner využívá 
možnost karierního růstu a po získá-
ní výučního listu v oboru Truhlář se 
rozhodl pokračovat ve studiu maturit-
ního oboru Nábytkářská a dřevařská 
výroba. Mária Bašná
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Opilý mladý muž bez řidičáku 
narazil v Kunštátě do domu

Předpoklady:
• vzdělání vysokoškolské, bakalářský nebo magisterský 

studijní program ekonomického směru
• znalost rozpočetnictví
• zvláštní odborná způsobilost (do 18 měsíců od uzavření 

pracovního poměru)
• praxe minimálně 2 let v oboru
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
• dobré komunikační schopnos� 
• bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo narození, státní pří-
slušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu 
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státní-
ho občana), telefonické spojení, e-mailová adresa, datum 
a podpis.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních 

a odborných znalostech a dovednostech
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 mě-

síce

• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními úda-
ji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Platové zařazení:
564/2006 Sb., v platném znění, platová třída 11.

Termín pro podání přihlášky:
nejpozději do 12. ledna 2018, do 13 hodin.

Nástup do funkce:
k 1. 2. 2018, případně dle domluvy.

Adresa pro podání přihlášky:
podatelna MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 19, 
679 61 Letovice.

Na obálku s přihláškou napište 
„výběrové řízení – vedoucí FO“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv 
zrušit i bez udání důvodu.

Městský úřad v Letovicích vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ
FINANČNÍHO ODBORU

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

Společnost Interiéry CTT 
a.s. se sídlem v Lysicích 

přijme na hlavní 
pracovní poměr

na dobu neurčitou 

TRUHLÁŘE PRO ATYPICKOU 
výrobu nábytku. 

Praxe v oboru vítána. 

Zaměstnanecké výhody: 
• prémie
• příspěvek na stravování.    

Zájemci zasílejte životopis na e-mail: 
ctt@iol.cz nebo volejte 602 433 953.

Ohlédnutí za turistickým rokem 
KČT Malá Haná Velké Opatovice

VELKÉ OPATOVICE - Každým ro-
kem v prosinci bilancujeme činnost 
našeho odboru Malá Haná a letos 
tomu není jinak, ale je potřeba podí-
vat se i dopředu a naplánovat činnost 
na rok 2018.

Rok 2017 jsme začali v lednu vý-
roční členskou schůzí a následovala 
únorová velmi povedená a rekordní 
účast na pochodech Malohanácká 
stovka a Opatovské Šmajd. V říjnu 

proběhl již tradiční pochod Putování 
přes Halasovo Kunštátsko.

Pořádané zájezdy se vydařili nad 
očekávání. Plný autobus, počasí a 
dobrá nálada. Co více si můžeme 
přát. Spokojení účastníci pochodo-
vali v Hanušovicích, Lanškrouně, 
Prušánkách za Slováckými vinohrady 
a naposledy na Posledním puchýři v 
Bučovicích.

Pro členy našeho odboru jsme 
uspořádali návštěvu Dožínkových 
slavností v Bystřici pod Pernštejnem 
s přehlídkou lidových tradic, později 
odpoledne a večer se konalo poseze-
ní s koupáním v Rozseči nad Kunštá-
tem.

V roce 2018 nás čeká velká akce 
– 9.2.2018 Malohanácká stovka a 
10.2.2018 Opatovské šmajd - obě 
akce byli zařazené mezi významné 
celorepublikové akce k výročím - 
100 roků založení republiky a 130 
let od založení Klubu českých tu-
ristů. Bližší informace o průběhu 
akce budou k dispozici v únorovém 
Zpravodaji, dále na nástěnce Soko-

lovny, facebooku KČT Malá Haná a na 
www.smajd.webnode.cz.

Vážení příznivci turistiky, milí spo-
luobčané přejeme Vám všem, vašim 
rodinám a nejbližším příjemné a po-
hodové prožití svátků vánočních a 
do nového roku 2018 hodně zdraví, 
osobních úspěchů a s úsměvem na-
šlapaných kilometrů.

Za výbor KČT Malá Haná Velké 
Opatovice Dušan Machourek

Inzerce: 
774 408 399, 

inzerce@zrcadlo.net

KUNŠTÁT - Řidič osobního auta 
značky Seat v Kunštátě nezvládl ří-
zení a narazil do rodinného domu. 
Vozidlo zůstalo zaklíněné před do-
mem. Blanenští dopravní policisté 
následně naměřili mladému řidiči 
přes dvě promile alkoholu. 

To však nebyl jediný hřích osma-
dvacetiletého muže. Evidence na 
něj prozradily, že nikdy nevlastnil 

ani řidičské oprávnění. Takto však 
neobešel zákon poprvé, neboť má 
již uložený zákaz řízení motorových 
vozidel.

„Policisté se také zabývají tím, jak 
k nyní již poškozenému vozidlu bez 
souhlasu jeho majitelky, přišel. Vý-
tečník je tak podezřelý nejen z ohro-
žení pod vlivem návykové látky, ale i 
maření výkonu úředního rozhodnutí 

a neoprávněného užívání cizí věci,“ 
přidala podrobnosti policejní mluvčí 
Alice Musilová.

O pár hodin později, v sobotu 
23. prosince asi dvě hodiny po půl-
noci havaroval další mladý řidič. V 
Okrouhlé nezvládl levotočivou za-
táčku, dostal smyk a narazil do oplo-
cení rodinného domu. Řidič i jeho 
spolujedoucí z místa nehody odjeli.

„Za několik hodin se třiadvace-
tiletý mladík k nehodě policistům 
přihlásil. Po výzvě strážců zákona 
se pak podrobil odběru krve na pří-
tomnost alkoholu v době dopravní 
nehody. Nehoda se obešla bez zra-
nění. Předběžná škoda přesahuje 
třicet tisíc korun,“ doplnila policejní 
mluvčí Alice Musilová.

 Radim Hruška

Sedláková: V městech a vesnicích koledujeme 
po celém Blanensku a Boskovicku

REGION - Už sedmnáctý rok budou 
lidé potkávat u svých dveří a v ulicích 
skupinky tří králů. Prvních čtrnáct dní 
v lednu vyšle Oblastní charita Blansko 
do vesnic a měst na Blanensku nad 
čtyři sta skupinek tříkrálových koled-
níků. Tradiční charitní Tříkrálovou 
sbírku začíná připravovat její koordi-
nátorka Marie Sedláková v říjnu.

Tříkrálová sbírka v blanenské 
charitě trvá od roku 2001, vy jste 
její koordinátorkou osmý rok. Pro-
měnila se nějak za tu dobu?

Od svých počátků se sbírka postup-
ně rozšiřovala, v současnosti chodí 
koledníci už v podstatě ve všech ob-
cích a městech na Blanensku. Letos 
budeme mít přes čtyři sta skupinek a 
každá z nich se většinou skládá ze tří 
králů a jednoho vedoucího skupinky. 
Takže je do sbírky zapojeno celkem 
nad šestnáct set dobrovolníků. Hod-
ně nám se sbírkou pomáhají také 
skauti.

Je problém dobrovolníky se-
hnat? Nebo se do ní už zapojují 
děti a dospělí automaticky?

To je různé. Zatímco na vesnicích 
jsou už lidé na koledování zvyklí, těší 
se na ně a koledníci se většinou hlá-
sí sami, ve městech máme problém. 
Hlavně v Blansku a v Boskovicích 
není dost skupinek na to, aby pokryly 
všechny domácnosti. Proto bychom 
byli rádi, kdyby se nám ještě letos a v 
příštím roce přihlásilo v těchto měs-
tech víc dobrovolníků.

Jak vypadají typičtí tříkráloví 
koledníci? Co od nich můžou lidé 
očekávat?

Obvykle jsou přestrojení za tři krá-
le, Kašpara, Melichara a Baltazara a 
zpívají typickou tříkrálovou koledu. 
Požádají lidi o dar do zapečetěné po-
kladničky, obdarují je cukříkem a dají 

jim letáček s informacemi o sbírce. 
Tomu, kdo má zájem, napíšou ko-
ledníci nad vstupní dveře tříkrálové 
požehnání domu. Věk koledníků je 
různý, od malých dětí až po seniory. 
Jen vedoucí skupinky musí mít nad 
patnáct let a u sebe mít průkazku 
jako pověření k zajištění sbírky. Ješ-
tě bych chtěla dodat, že všichni naši 
dobrovolníci jsou v období od 1. do 
14. ledna pojištění proti úrazům 
vzniklým při koledování.

Co vlastně pořádání tak rozsáh-
lé sbírky obnáší?

Už začátkem října začínám mapo-
vat v obcích, jestli se tak jako minu-
lé roky zapojí do sbírky a také, jestli 
budou mít ochotné koledníky. Připra-
vuji všechny potřebné dokumenty ke 
sbírce, vypisuji průkazky pro vedoucí 
skupinek, chystám pokladničky, plá-
nujeme doprovodné akce. Mezi ně 
patří hlavně koncerty, divadla a �ilmy 
a lidé na nich můžou také přispět do 
tříkrálových pokladniček. A postup-
ně rozvážíme vše potřebné kolední-
kům, což mají na starost převážně 
charitní pracovníci ve svém volném 
čase.

V roce 2017 lidé přispěli do tří-
králové sbírky téměř dvěma mili-
óny. Na co se peníze využily a jaké 
jsou záměry roku 2018?

V letošním roce jsme peníze po-
užili například na pomoc obětem 
trestných činů, podporu rodin v kri-
zových situací, na hospicovou péči, 
dobrovolnické centrum nebo na čin-
nost týmu mimořádných událostí. V 
příštím roce bychom chtěli za peníze 

ze sbírky bezbariérově upravit budo-
vu komunitního centra v Doubravici, 
koupit postele do azylových domů 
pro matky s dětmi a do noclehárny 
pro muže a podpořit humanitární 
pomoc na Blanensku.

Děkujeme dárcům za štědrost, 
koledníkům za ochotu a odvahu ko-
ledovat a také úřadům, které nám 
zapečeťují a po sbírce rozpečeťují po-
kladničky.  Vladěna Jarůšková

POŽADUJEME
ŘP sk B, C, E výhodou profesní průkaz (neplatný obnovíme), 

spolehlivost, seriozní jednání.

NABÍZÍME
velmi dobré platové podmínky

a trvalou práci v moderním a přátelském prostředí.

Nástup možný ihned, nebo nejpozději v 03/2018.
Více informací FLAMEX Stavebniny Svitávka spol. s r.o.

tel.: 605 248 500, e-mail: stavebniny@svitavka.cz

PŘIJMEME

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTA

POŽADUJEME
ŘP sk B, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, seriozní jednání.

Vhodné uchazeče bez praxe zaškolíme.

SKLADNÍKA
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Opilý mladý muž bez řidičáku 
narazil v Kunštátě do domu

Předpoklady:
• vzdělání vysokoškolské, bakalářský nebo magisterský 

studijní program ekonomického směru
• znalost rozpočetnictví
• zvláštní odborná způsobilost (do 18 měsíců od uzavření 

pracovního poměru)
• praxe minimálně 2 let v oboru
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
• dobré komunikační schopnos� 
• bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo narození, státní pří-
slušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu 
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státní-
ho občana), telefonické spojení, e-mailová adresa, datum 
a podpis.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních 

a odborných znalostech a dovednostech
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 mě-

síce

• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními úda-
ji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Platové zařazení:
564/2006 Sb., v platném znění, platová třída 11.

Termín pro podání přihlášky:
nejpozději do 12. ledna 2018, do 13 hodin.

Nástup do funkce:
k 1. 2. 2018, případně dle domluvy.

Adresa pro podání přihlášky:
podatelna MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 19, 
679 61 Letovice.

Na obálku s přihláškou napište 
„výběrové řízení – vedoucí FO“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv 
zrušit i bez udání důvodu.

Městský úřad v Letovicích vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ
FINANČNÍHO ODBORU

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

Společnost Interiéry CTT 
a.s. se sídlem v Lysicích 

přijme na hlavní 
pracovní poměr

na dobu neurčitou 

TRUHLÁŘE PRO ATYPICKOU 
výrobu nábytku. 

Praxe v oboru vítána. 

Zaměstnanecké výhody: 
• prémie
• příspěvek na stravování.    

Zájemci zasílejte životopis na e-mail: 
ctt@iol.cz nebo volejte 602 433 953.

Ohlédnutí za turistickým rokem 
KČT Malá Haná Velké Opatovice

VELKÉ OPATOVICE - Každým ro-
kem v prosinci bilancujeme činnost 
našeho odboru Malá Haná a letos 
tomu není jinak, ale je potřeba podí-
vat se i dopředu a naplánovat činnost 
na rok 2018.

Rok 2017 jsme začali v lednu vý-
roční členskou schůzí a následovala 
únorová velmi povedená a rekordní 
účast na pochodech Malohanácká 
stovka a Opatovské Šmajd. V říjnu 

proběhl již tradiční pochod Putování 
přes Halasovo Kunštátsko.

Pořádané zájezdy se vydařili nad 
očekávání. Plný autobus, počasí a 
dobrá nálada. Co více si můžeme 
přát. Spokojení účastníci pochodo-
vali v Hanušovicích, Lanškrouně, 
Prušánkách za Slováckými vinohrady 
a naposledy na Posledním puchýři v 
Bučovicích.

Pro členy našeho odboru jsme 
uspořádali návštěvu Dožínkových 
slavností v Bystřici pod Pernštejnem 
s přehlídkou lidových tradic, později 
odpoledne a večer se konalo poseze-
ní s koupáním v Rozseči nad Kunštá-
tem.

V roce 2018 nás čeká velká akce 
– 9.2.2018 Malohanácká stovka a 
10.2.2018 Opatovské šmajd - obě 
akce byli zařazené mezi významné 
celorepublikové akce k výročím - 
100 roků založení republiky a 130 
let od založení Klubu českých tu-
ristů. Bližší informace o průběhu 
akce budou k dispozici v únorovém 
Zpravodaji, dále na nástěnce Soko-

lovny, facebooku KČT Malá Haná a na 
www.smajd.webnode.cz.

Vážení příznivci turistiky, milí spo-
luobčané přejeme Vám všem, vašim 
rodinám a nejbližším příjemné a po-
hodové prožití svátků vánočních a 
do nového roku 2018 hodně zdraví, 
osobních úspěchů a s úsměvem na-
šlapaných kilometrů.

Za výbor KČT Malá Haná Velké 
Opatovice Dušan Machourek

Inzerce: 
774 408 399, 

inzerce@zrcadlo.net

KUNŠTÁT - Řidič osobního auta 
značky Seat v Kunštátě nezvládl ří-
zení a narazil do rodinného domu. 
Vozidlo zůstalo zaklíněné před do-
mem. Blanenští dopravní policisté 
následně naměřili mladému řidiči 
přes dvě promile alkoholu. 

To však nebyl jediný hřích osma-
dvacetiletého muže. Evidence na 
něj prozradily, že nikdy nevlastnil 

ani řidičské oprávnění. Takto však 
neobešel zákon poprvé, neboť má 
již uložený zákaz řízení motorových 
vozidel.

„Policisté se také zabývají tím, jak 
k nyní již poškozenému vozidlu bez 
souhlasu jeho majitelky, přišel. Vý-
tečník je tak podezřelý nejen z ohro-
žení pod vlivem návykové látky, ale i 
maření výkonu úředního rozhodnutí 

a neoprávněného užívání cizí věci,“ 
přidala podrobnosti policejní mluvčí 
Alice Musilová.

O pár hodin později, v sobotu 
23. prosince asi dvě hodiny po půl-
noci havaroval další mladý řidič. V 
Okrouhlé nezvládl levotočivou za-
táčku, dostal smyk a narazil do oplo-
cení rodinného domu. Řidič i jeho 
spolujedoucí z místa nehody odjeli.

„Za několik hodin se třiadvace-
tiletý mladík k nehodě policistům 
přihlásil. Po výzvě strážců zákona 
se pak podrobil odběru krve na pří-
tomnost alkoholu v době dopravní 
nehody. Nehoda se obešla bez zra-
nění. Předběžná škoda přesahuje 
třicet tisíc korun,“ doplnila policejní 
mluvčí Alice Musilová.

 Radim Hruška

Sedláková: V městech a vesnicích koledujeme 
po celém Blanensku a Boskovicku

REGION - Už sedmnáctý rok budou 
lidé potkávat u svých dveří a v ulicích 
skupinky tří králů. Prvních čtrnáct dní 
v lednu vyšle Oblastní charita Blansko 
do vesnic a měst na Blanensku nad 
čtyři sta skupinek tříkrálových koled-
níků. Tradiční charitní Tříkrálovou 
sbírku začíná připravovat její koordi-
nátorka Marie Sedláková v říjnu.

Tříkrálová sbírka v blanenské 
charitě trvá od roku 2001, vy jste 
její koordinátorkou osmý rok. Pro-
měnila se nějak za tu dobu?

Od svých počátků se sbírka postup-
ně rozšiřovala, v současnosti chodí 
koledníci už v podstatě ve všech ob-
cích a městech na Blanensku. Letos 
budeme mít přes čtyři sta skupinek a 
každá z nich se většinou skládá ze tří 
králů a jednoho vedoucího skupinky. 
Takže je do sbírky zapojeno celkem 
nad šestnáct set dobrovolníků. Hod-
ně nám se sbírkou pomáhají také 
skauti.

Je problém dobrovolníky se-
hnat? Nebo se do ní už zapojují 
děti a dospělí automaticky?

To je různé. Zatímco na vesnicích 
jsou už lidé na koledování zvyklí, těší 
se na ně a koledníci se většinou hlá-
sí sami, ve městech máme problém. 
Hlavně v Blansku a v Boskovicích 
není dost skupinek na to, aby pokryly 
všechny domácnosti. Proto bychom 
byli rádi, kdyby se nám ještě letos a v 
příštím roce přihlásilo v těchto měs-
tech víc dobrovolníků.

Jak vypadají typičtí tříkráloví 
koledníci? Co od nich můžou lidé 
očekávat?

Obvykle jsou přestrojení za tři krá-
le, Kašpara, Melichara a Baltazara a 
zpívají typickou tříkrálovou koledu. 
Požádají lidi o dar do zapečetěné po-
kladničky, obdarují je cukříkem a dají 

jim letáček s informacemi o sbírce. 
Tomu, kdo má zájem, napíšou ko-
ledníci nad vstupní dveře tříkrálové 
požehnání domu. Věk koledníků je 
různý, od malých dětí až po seniory. 
Jen vedoucí skupinky musí mít nad 
patnáct let a u sebe mít průkazku 
jako pověření k zajištění sbírky. Ješ-
tě bych chtěla dodat, že všichni naši 
dobrovolníci jsou v období od 1. do 
14. ledna pojištění proti úrazům 
vzniklým při koledování.

Co vlastně pořádání tak rozsáh-
lé sbírky obnáší?

Už začátkem října začínám mapo-
vat v obcích, jestli se tak jako minu-
lé roky zapojí do sbírky a také, jestli 
budou mít ochotné koledníky. Připra-
vuji všechny potřebné dokumenty ke 
sbírce, vypisuji průkazky pro vedoucí 
skupinek, chystám pokladničky, plá-
nujeme doprovodné akce. Mezi ně 
patří hlavně koncerty, divadla a �ilmy 
a lidé na nich můžou také přispět do 
tříkrálových pokladniček. A postup-
ně rozvážíme vše potřebné kolední-
kům, což mají na starost převážně 
charitní pracovníci ve svém volném 
čase.

V roce 2017 lidé přispěli do tří-
králové sbírky téměř dvěma mili-
óny. Na co se peníze využily a jaké 
jsou záměry roku 2018?

V letošním roce jsme peníze po-
užili například na pomoc obětem 
trestných činů, podporu rodin v kri-
zových situací, na hospicovou péči, 
dobrovolnické centrum nebo na čin-
nost týmu mimořádných událostí. V 
příštím roce bychom chtěli za peníze 

ze sbírky bezbariérově upravit budo-
vu komunitního centra v Doubravici, 
koupit postele do azylových domů 
pro matky s dětmi a do noclehárny 
pro muže a podpořit humanitární 
pomoc na Blanensku.

Děkujeme dárcům za štědrost, 
koledníkům za ochotu a odvahu ko-
ledovat a také úřadům, které nám 
zapečeťují a po sbírce rozpečeťují po-
kladničky.  Vladěna Jarůšková

POŽADUJEME
ŘP sk B, C, E výhodou profesní průkaz (neplatný obnovíme), 

spolehlivost, seriozní jednání.

NABÍZÍME
velmi dobré platové podmínky

a trvalou práci v moderním a přátelském prostředí.

Nástup možný ihned, nebo nejpozději v 03/2018.
Více informací FLAMEX Stavebniny Svitávka spol. s r.o.

tel.: 605 248 500, e-mail: stavebniny@svitavka.cz

PŘIJMEME

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTA

POŽADUJEME
ŘP sk B, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, seriozní jednání.

Vhodné uchazeče bez praxe zaškolíme.

SKLADNÍKA
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úterý 9. ledna

AKCE
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Tříkrá-
lový koncert.
Blansko – CoCo Coffee Company 
v 18 hod.: Akustický koncert – Sára 
Nová.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Kolo zázraků.
Blansko ve 20 hod. Velká hra.
Boskovice v 19.30 hod. Velká hra.

středa 10. ledna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer s 
Kotlíkem – Pohanská Litva dávných Baltů.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Novoroční koncert se slavnost-
ním přípitkem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Kolo zázraků.
Boskovice v 16 hod. Star Wars: Po-
slední z Jediů.
Boskovice v 19.30 hod. Star Wars: 
Poslední z Jediů. (s titulky)

kalendář akcí
čtvrtek 11. ledna

AKCE
Blansko – Knihovna v 16 hod.: Opera 
nekouše.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, pravi-
delná schůzka.

KINA
Blansko ve 20 hod. MOTORHEAD – 
Clean Your Clock.
Boskovice v 16 hod. Star Wars: Po-
slední z Jediů.
Boskovice v 19.30 hod. MOTORHE-
AD – Clean Your Clock.

pátek 12. ledna
AKCE

Blansko – MC Paleček v 16 a 17 hod.: 
Pohádka: Kocour v botách.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Eva 
Juračková: Za-Hra-Da, vernisáž vý-
stavy.

KINA
Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf: 
Matky na tahu o Vánocích.
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Řidiči v Boskovicích nově mohou 
platit parkovné mobilem

BOSKOVICE - Řidiči v Boskovi-
cích, kteří využívají jedno z tamních 
čtyř placených parkovišť, mohou 
nyní uhradit poplatky za odstave-
ní vozu pomocí mobilu. Potřebují 
k tomu takzvaný chytrý telefon a 
platební kartu. Služba je dostupná 
pomocí online aplikace Click Park.

Podmínkou pro používání systé-
mu je registrace. Poté již po zapar-

kování stačí spustit mobilní aplikaci, 
která sama pomocí GPS zjistí, v jaké 
parkovací zóně se řidič pohybuje a 
nabídne mu veškeré možné tarify.

„Aplikaci můžete použít nejen 
pro vůz nebo vozy vaší domácnos-
ti, ale také pro služební vozy. Po 
zaplacení parkovného máte vždy 
možnost si parkování přes aplikaci 
Click Park odkudkoliv prodloužit, 

aniž byste se museli vracet k autu. 
Další výhodou je, že vás aplikace 
pomocí SMS upozorní, že vám za 
deset minut končí zaplacená doba 
parkování,“ uvedl jednatel Služeb 
Boskovice, které parkoviště provo-
zují, Milan Strya.

Aplikace Click Park je dostupná 
zdarma pro všechny mobilní tele-
fony typu Android či Apple. Není 

primárně určená jen pro Boskovice, 
takže ji řidiči využijí i v jiných měs-
tech v republice.

Bez hotovosti mohou platit řidi-
či také v Blansku, kde tuto službu 
spustili v polovině loňského roku. 
Pro úhradu parkovného mohou po-
užít stejnou aplikaci jako v Bosko-
vicích nebo bezkontaktní platební 
kartu.  Radim Hruška

Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Špindl.
Šebetov v 19.30 hod. Zahradnic-
tví: Dezertér.
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Cukrář.

sobota 13. ledna
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Jana Barnartová: ~ 430–
500 nm, ~ 700–600 THz, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Myslivecký bál.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Agentura Drahoušek – Sňat-
ky všeho druhu, charitativní před-
stavení Ochotnického divadla Bos-
kovice.
Kunštát – Kostel sv. Stanislava 
v 18 hod.: Vánoční koncert.
Letovice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Barevný ples 2018.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 
hod.: Hasičský ples, hraje hudba 
Epicentrum.
Velké Opatovice – Orlovna ve 20 
hod.: Přátelský večírek.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Čertoviny.
Blansko ve 20 hod. Zmenšování.

Boskovice v 15 hod. Můj život cu-
ketky.
Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Špindl.

neděle 14. ledna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Es-
tonské slavnosti tance.

KINA
Blansko v 15 hod. Čertoviny.
Blansko v 17.30 hod. Insidious: 
Poslední klíč.
Blansko ve 20 hod. Zmenšování.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Jak 
postavit sněhuláka.
Boskovice v 17 hod. Čertoviny.
Boskovice v 19.30 hod. Nejtem-
nější hodina.

pondělí 15. ledna
AKCE

Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: Es-
tonské slavnosti tance.
Boskovice – Kino Panorama v 19 hod.: 
Pád do snu, cestovatelská beseda.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Insidious: 
Poslední klíč.
Blansko ve 20 hod. Zmenšování.

Na Silvestra bourala žena u Lhoty Rapotiny, s 
autem skončila v příkopu na střeše

REGION - Během silvestrovské-
ho dopoledne vyjížděli hasiči k do-
pravní nehodě u Lhoty Rapotiny, při 
které se zranila jedna osoba. Večer-
ní oslavy se v našem regionu obešly 
bez závažnějších událostí.

Boskovičtí profesionálové za-
sahovali v poslední den loňského 
roku krátce po desáté hodině. Na 
silnici č. 374 z Boskovic směrem 
na obec Lhota Rapotina havaroval 
osobní automobil, který se převrá-
til na střechu.

„Hasiči předali zraněnou řidič-
ku do péče záchranářům, vypros-
tili automobil zpět na komunika-
ci a pomohli s jeho naložením na 
odtahovou službu,“ popsal zásah 
mluvčí jihomoravských hasičů Filip 
Venclovský.

Během silvestrovských oslav pak 
vyjížděli jihomoravští hasiči v kraji 
ke čtrnácti událostem. V šesti pří-
padech se jednalo o požáry.

„Ve srovnání s přechozím rokem 
událostí výrazně ubylo. Nejčastěji 
hořely popelnice a kontejnery. K zá-
važnějšímu požáru vyjížděli hasiči 
ve Znojmě, kde hořela střecha a so-
lární panely,“ doplnil Venclovský.

Klidné oslavy konce roku pozna-
menala tragická nehoda v Brně. Na 
dálnici D1 ve směru na Ostravu po 
půlnoci havaroval osobní automo-
bil a posléze ve směru na Prahu do-
dávka, která se střetla s přecháze-
jícím řidičem osobního automobilu. 
Řidič osobního vozu utrpěl vážná 
zranění, kterým na místě podlehl. 
 (hrr), foto HZS JmK

Vánoční nadílka 
v blanenském 
psím útulku

BLANSKO - V první polovině pro-
since mohli lidé přinášet do blanen-
ské nemocnice krmení pro psy, kte-
ří nemají štěstí na hodné majitele a 
musejí žít v Útulku pro psy Blansko.

„Krmivo přinášeli nejen pacienti 
nemocnice, ale také mnoho našich 
zaměstnanců. Všem moc děkuje-
me,“ řekla tisková mluvčí Nemocni-
ce Blansko Kateřina Ostrá. Podle ní 
je naprostá většina granulí a kon-
zerv v prémiové kvalitě.

„Na začátku sbírky jsme požáda-
li, aby lidé přinášeli krmiva raději 
méně, ale aby bylo skutečně kvalitní. 
Obyvateli útulku jsou totiž zejména 
psí senioři, kteří navíc často trpí růz-
nými onemocněními, proto potřebují 
vyváženou stravu,“ doplnila Ostrá. 
 (mha)

Hasiči 
likvidovali 
rozsáhlý požár 
v Šebetově

ŠEBETOV - Požár tří stodol v 
Šebetově zaměstnal v pátek 29. 
prosince odpoledne hned několik 
hasičských jednotek. K ohni vyjíž-
děli profesionálové i dobrovolné 
sbory po druhé hodině. Zlikvidovat 
požár se jim povedlo těsně před se-
dmnáctou hodinou.

V Šebetově hořely tři sousední 
objekty. Kromě likvidování požáru 
museli hasiči také ochlazovat okol-
ní budovy. Po lokalizaci po patnácté 
hodině, pokračovali hasiči v práci.

Museli rozebrat střešní kon-
strukci a následně dohasili skrytá 
ohniska. Na místě zasahovalo cel-
kem dvanáct jednotek.  (hrr)

 Foto HZS JmK

Turisté se vydali na tradiční 
Silvestrovský pochod na Skály

BENEŠOV - Letošní devátý Roč-
ník Silvestrovského pochodu ovliv-
nilo počasí. Obleva přinesla mlhavo 
a dešťové přeháňky. Ani to však 
nezabránilo setkání lidem z obcí 
Suchý, Žďárná, Valchov, Benešov a 
Protivanov. 

Více než sto lidí se sešlo na vr-
cholu Drahanské vrchoviny Skály. 
Jednotlivé skupiny se k sobě připo-
jovaly po trase, aby se sešly společ-
ně na vrcholu u chaty Hanačky. Zde 
si přály k Novému roku, opékaly 

párky, ochutnávaly slivovici nebo 
vánoční cukroví.

Starostka městyse Protivanova 
paní Broňa Krénarová rozdávala 
přítomným svařené víno a dětem 
horký čaj. Atmosféra zde panovala 
přívětivá a velmi přátelská. Akce je 
významná také tím, že se zde setká-
vají lidé z obcí ležících na rozhraní 
Jihomoravského a Olomouckého 
kraje. Pro lidi zde žádné hranice ne-
platí. Jsou to zkrátka sousedé, kteří 
se rádi vidí.  Vladimír Ševčík

Žáci vykonávají praxi ve �irmách

LETOVICE - Předpokladem úspěš-
ného studia je propojení výuky s 
praxí. Kromě přednášek, exkurzí, pre-
zentací �irem a odborných stáží se jeví 
jako perspektivní vykonávání odbor-
né praxe žáků v partnerských �irmách. 

Naši žáci řemeslných a technicky 
zaměřených maturitních oborů mo-
hou vykonávat část odborné přípravy 
ve �irmách regionu. Jedním z žáků, 
kteří tuto možnost využili v minulých 
letech je Vít Kiršner.

Spolupráce s rodinnou �irmou Ha – 
Komplet s.r.o. z Černé Hory se ukázala 
jako oboustranně přínosná. Firma je 
na trhu více než 10 let. Ve �iremních 
provozech vzniká nábytek na zakáz-
ku. Do černohorské dílny nastoupil Vít 
Kiršner na odborný výcvik ve třetím 
ročníku oboru truhlář. V průběhu pra-
xe se začlenil do kolektivu pracovníků 

�irmy, pracoval na běžných pracovních 
úkolech a měl jedinečnou příležitost 
konfrontovat teoretickou připrave-
nost s realitou. Postupně procházel 
všemi úseky výroby nábytku.

Kromě bohatých zkušeností ze své-
ho oboru získal ve �irmě také �inanční 
odměnu z podílu na zakázkách. Praxi 
ve �irmě si Vít Kiršner velmi chválí, 
získal nejen zkušenosti, ale navázal i 
přátelské vztahy a získal cenné kon-
takty v oboru.Spokojenost byla obou-
stranná. Svědčí o tom i fakt, že �irma 
opakovaně nabízí Vítkovi možnost 
brigád.

V současnosti Vít Kiršner využívá 
možnost karierního růstu a po získá-
ní výučního listu v oboru Truhlář se 
rozhodl pokračovat ve studiu maturit-
ního oboru Nábytkářská a dřevařská 
výroba. Mária Bašná



BLANSKO - Příjemné chvíle zaží-
váme se svými nejbližšími nejenom 
o Vánocích. Radujeme se nad rozba-
lenými dárky, těší nás vše ušlechtilé, 
ale je třeba se radovat i nad obyčejný-
mi dárky od srdíčka. Téměř na konci 
prosince se těšilo překrásné duchov-
ní náladě mnoho návštěvníků jedné 
z úžasných akcí blanenského muzea, 
neboť zpěvem a hudbou se rozezněl 
hudební salónek v blanenském zám-
ku. Právě tady byl rozbalen ještě je-

den překrásný dárek. 
A tak se u mě propojilo několik 

nečekaných středobodů – jedna slav-
nostní večerní chvíle se svátečním 
koncertem, dojímavý zpěv s tóny 
romantické či ve víru španělských 
rytmů tančící kytary, letní ukolébav-
ka s ukolébavkou vánoční, umění 
s krásou a záplava dojmů s láskou. 
Všechny vánočně naladila hudba, jež 
vznikla prolínáním umu krásné ženy 
a charismatického muže.
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Čtyřletý Petr Šeďa z Voděrad 
uspěl v projektu Jižní Morava čte

VODĚRADY - V brněnském di-
vadle Polárka proběhlo slavnostní 
vyhlášení projektu Jižní Morava 
čte. Tento projekt je zaměřen na 
podporu čtenářství a je financován 
ze zdrojů Jihomoravského kraje. 
Jednu z hlavních cen se odnesl i 
čtyřletý Petr Šeďa z Voděrad. 

Do tohoto projektu se zapojila i 
malá voděradská knihovna a slavi-
la v soutěži nečekaný úspěch. Čtyř-
letý Petr Šeďa vystoupal na nejvyš-
ší příčku za jeho obrázek Hejkala.

Ten byl inspirovaný knihou 
Zdeňka Peši Pověsti a pohádky od 
Svitavy od Svratky a byl vyhlášen 
ve výtvarné soutěži dětí od čtyř do 
sedmi let nejlepší kresbou v kraji.

 Šárka Konečná

Při tragické nehodě u Letovic 
zemřel řidič, sjel z prudkého srázu

LETOVICE - Lidský život si vyžá-
dala dopravní nehoda na přelomu 
loňského a letošního roku u Leto-
vic. Osobní auto tam sjelo ze srázu 
nedaleko hráze přehrady Křetínky. 
Řidič ve zdemolovaném voze zahy-
nul.

Podle hasičů se auto nacházelo 
asi čtyřicet metrů mimo vozovku 
v lesnatém a nepřístupném terénu. 
Vyprostit havarované vozidlo z lesa 
musel traktor z Povodí Moravy.

Na místě zasahovala jednotka KŘ 
HZS Jmk a profesionálové z Bosko-
vic a Kunštátu.  Radim Hruška

 Foto HZS JmK

Lidé starší sedmdesáti let mají nově 
v Boskovicích veřejnou dopravu zdarma

BOSKOVICE - Zajímavou novinku 
zavedli od prvního ledna v Boskovi-
cích. Vedení města umožní cestovat 
boskovickým občanům nad sedm-
desát let zdarma. Bezplatné jízdy 
veřejnou autobusovou dopravou na 
území Boskovic už schválili tamní 
zastupitelé. 

Zavedení systému dopravy osob 
starších sedmdesáti let zdarma spo-
čívá v tom, že město jim od Nového 
roku proplácí celou cenu zakoupe-

né roční předplatní úsekové jízden-
ky pro cestování po Boskovicích 
veřejnou autobusovou dopravou v 
rámci Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje.

„V praxi bude zavedení tohoto 
systému probíhat tak, že si senior 
v prodejně jízdenek na vlakovém 
nádraží v Boskovicích po předlo-
žení dokladu totožnosti a jedné 
průkazové fotografie a po uhrazení 
poplatku ve výši třiceti korun vyří-

dí průkazku IDS JMK a následně si 
zakoupí roční předplatní úsekovou 
jízdenkou pro cestování po Bosko-
vicích,“ upřesnil mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma.

Poté se senior dostaví s dokla-
dem totožnosti, průkazkou IDS JMK 
a roční předplatní jízdenkou na 
Odbor dopravy Městského úřadu 
Boskovice, kde vyplní jednoduchou 
žádost. Poté mu bude na pokladně 
městského úřadu vyplacena celá 

částka v hotovosti nebo zaslána na 
účet.

„Zavedení systému je výsledkem 
více než roční přípravy a jednání, 
která probíhala mezi zástupci měs-
ta Boskovice, společností KORDIS 
JMK, a.s. a zástupci Jihomoravského 
kraje. Výsledná podoba tohoto sys-
tému vychází ze skutečnosti, že na 
území města Boskovice není provo-
zována klasická městská hromadná 
doprava,“ dodal Parma.  (hrr)

Dobrá vůle ve Velkých Opatovicích vynesla 
přes šedesát tisíc korun pro Zdeňka Mikulu

VELKÉ OPATOVICE - Čtvrtý roč-
ník Setkání s poezií, které pořádal na 
Štědrý den ve Velkých Opatovicích 
divadelní spolek teaTrum, vynesl 
více než šedesát tisíc. Akce byla totiž 
spojena se sbírkou pro potřebné.

„Každý rok sbírka přinese kon-
krétnímu člověku konkrétní pomoc. 
Letošní ročník to je Zdeněk Mikula. 
Vybrat se podařilo přesně 62 137 ko-
run,“ popsala starostka Velkých Opa-
tovic Kateřina Gerbrichová.

Zdeněk Mikula se narodil před 
43 lety a žil celou dobu Úsobrně. Po 
celý život nepil, nekouřil, zdravě jedl, 
sportoval a choval se zodpovědně ke 
svému zdraví. Udivoval vždy celou 
škálou zájmů. Byl dárcem krve v té 
míře, že se stal držitelem zlaté medai-
le 1. stupně. Pracoval na zdravotnic-
ké záchranné službě zde ve Velkých 
Opatovicích jako řidič záchranář.

„Někdy v srpnu se pan Zdeněk pro-
budil, den probíhal jako každý jiný. A 
naráz klap a všechno bylo jinak. Na 
obou tepnách vedoucích do mozku 
praskla výduť. Od této události uběh-

lo již několik měsíců a současný stav 
je takový, že potřebuje plicní venti-
laci, je ochrnutý od hlavy dolů, na 
mozku je stále hematom, ale přesto 
reaguje na okolní situace. Vnímá svo-

ji rodinu, rozumí jim, odpovídá mrk-
nutím očí a ví pravděpodobně velice 
dobře v jakém se nachází stavu,“ 
uvedli pořadatelé Setkání s poezií.

Prognóza je špatná Zdeněk Mikula 
je umístěn v nemocničním zařízení 
a rodina hledá umístění do ústavu, 
kde by mu byla poskytnuta celodenní 
péče s komplexní rehabilitací. „Letoš-
ní štědrodenní setkání je zase trošku 
jiné. Sice šlo primárně o to, kolik vy-
bereme peněz a na kolik nutných po-
třeb vyjdou, ale navíc se snažíme vy-
jádřit Zdeňku Mikulovi a jeho celé ro-
dině podporu a víru v to, že všechno 
dobře dopadne,“ dodali pořadatelé.

Akce nabídla příchozím poezii 
před kostelem. Jídel UČŇÁK připra-
vila štědrodenní polévku a Vinárna U 
Lípy s DS teaTrum punč pro všechny 
občany, kteří se zúčastnili.  (hrr)

 Foto pořadatelé

Hudební salónek v blanenském zámku se 
rozezněl zpěvem a hudbou

Dárek to byl vskutku originální - z 
rukou dvou šikovných blanenských 
muzikantů, paní Hany Korčákové a 
Miloše Pernici, kteří ukázali, že umí. 
Umí nejenom hrát a zpívat, ale přede-
vším rozdávat radost, štěstí, úsměvy 
a pohlazení všem, kteří mají srdce 
otevřené a touží být zase o trošku 
bohatší. Takové momenty v našich ži-
votech působí jako náhlé světlo, osví-
cení kulturního bohatství, tradic a 
umění, které nemusí spát, které může 

oslovovat a dělat náš svět příjemněj-
ším, mírumilovnějším a lepším.

Ať už melancholie či baladičnost 
skladeb mnohé ukolébala nebo ryt-
mické nápěvky roztleskaly ruce 
hostů, nálada byla výborná. Protože 
dobrý koncert se odvíjí také od dob-
rého publika, a to tentokrát vskutku 
bylo publikem vnímavým, hltajícím 
každičký podaný impuls. Chtíc, aby 
spal se tiše neslo éterem, aby bylo vy-
střídáno pastýřským Tedy poženem. 
Co to znamená? Přece Slyšeli jsme v 
Betlémě, že tam leží na seně – a mož-
ná někdo zatoužil kdesi hluboko ve 
svém nitru: I já bych rád k Betlému…

Tiše a ochotně purpura na plotně 
voní, stále voní, nikdo si nevšímá, jak 
život mění se v dým. Snad někde v 
podkroví básníci bláhoví pro ni slzy 
roní, hrany ji odzvoní rampouchem 
křišťálovým. Na konec nezazvonil 
zvonec, nýbrž zacinkaly rolničky, kte-
ré poté rozezpívaly celý sál světozná-
mým vánočním tradicionálem.

Vše ale jednou končí, aby se mohl 
zrodit začátek něčeho nového – po-
slední tóny i poslední potlesk byl 
milou tečkou tohoto srdečného a bez-
prostředního koncertu ve stylovém 
prostředí s krásnou výpravou, s milý-
mi lidmi. Díky Vám za něj, a díky také 
roku 2017 za všechno co nám přine-
sl, čím nás obohatil. A vzhůru vstříc 
roku novému s přáním, aby byl i on 
naplněn šťastnými okamžiky, životo-
dárným uměním i chvílemi s našimi 
blízkými ve zdraví a lásce.

 Irena Čepová, foto Ladislav Král
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Mrtvá žena, nalezená u D1 byla 
zavražděna, pocházela z Blanska
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BRNO, BLANSKO - U dálnice D1 
mezi Brnem a obcí Moravany na-
šel v sobotu 30. prosince loňského 
roku pracovník Ředitelství silnic a 
dálnic (ŘSD) balík, který ukrýval 
mrtvou ženu. Za pomoci veřejnosti 
se policii podařilo zjistit, že jde o 
jednapadesátiletou prodavačku po-
cházející z Blanska. Pitva následně 
prokázala, že byla zavražděna. 

V pondělí zadržela policie jejího 
přítele, který je z tohoto činu po-
dezřelý. Nyní muži hrozí patnáct až 
osmnáct let vězení. Ve čtvrtek na 
něj byla uvalena vazba.

„Z výsledků vyšetřování vyplý-
vá, že dvojice spolu trávila Štědrý 
den. Večer se pohádala a muž ženu 
usmrtil při hádce opakovanými 
údery do hlavy,“ uvedl podrobnos-

ti k případu kriminalista Antonín 
Hrdlička, který se případem zabý-
vá. Muž pak nechal mrtvou pět dní 
v bytě.

Až poté zabalil její tělo do po-
vlečení z postele, ovázal jej lanem 
a ostatky pak pohodil u dálnice. 
Šestapadesátiletý muž pochází z 
Havířova a byl již desetkrát soudně 
trestaný.

S ženou se stýkal jen občas, neži-
li spolu. Pochází sice z Blanska, ale 
bydlela u kamarádky v Brně. 

Policisté zjistili, že tato bezdětná 
a rozvedená žena často navazovala 
kontakty s muži přes internet. 

„Motivem vraždy byly zřejmě 
jejich vztahové problémy,“ dopl-
nil kriminalista Antonín Hrdlička. 
 Martin Jelínek

Řádková 
inzerce

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/

Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-

1945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné 

informace o dění na zámku v Kunštátě.

TEL.: 774 408 399

Předpoklady:
• minimálně střední odborné vzdělá-

ní, zakončené maturitní nebo stát-
ní zkouškou, zaměřené na ochranu 
životního prostředí a lesnictví

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 9. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá 
ing. Radek Zemánek, vedoucí OVŽP, 
mob.: 603 564 294, 
tel.: 516 482 240. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent OVŽP“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

Předpoklady:
• střední odborné vzdělání technic-

kého směru, nejlépe stavebního, 
zakončené maturitní zkouškou

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 8. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá ing. 
Milan Přindiš, vedoucí TO, mob.: 603 
564 298, tel.: 516 482 230. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent TO“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT TECHNICKÉHO ODBORU NA 
ÚSEKU POZEMKOVÉ SPRÁVY ZÁSTUP ZA 

MATEŘSKOU DOVOLENOU
s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

jem i o koupi zahradního traktoru 
se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850
Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 

Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-

no i k menší rekonstrukci. Platba v 
hotovosti. Prosím bez RK. Za nabíd-
ky děkuji. Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím 1 + 1 nebo 2 + 1 v Blan-
sku. Bez RK.  Tel.: 723 830 686

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Společnost Elektro Brevex, s.r.o. 
v Boskovicích přijme do pracovního 

poměru pracovníka na pozici: 

elektromontér/elektrikář
Nástup možný ihned.

Práce v regionech Boskovice, Blansko, Brno.
Požadavky:

•  vyhláška 50/78 Sb.
•  řidičský průkaz skupiny B

Kontakt, bližší informace: 
Stanislav Vinkler

•  tel. 533 534 205, 778 412 015
•  email: info@elektrobrevex.cz

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel

nabízí práci 
pozice svářeč TIG.

Jednosměnný provoz, plný pracovní 
úvazek, místo práce Černá Hora.

Praxe výhodou, absolventy zaškolíme. Plat 
23 - 25.000,-

Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve. 

Více informací k dispozici přes e-mail 
info@beryl.cz nebo tel. 733 531 651

Charitativní polévky v Boskovicích 
a Letovicích vydělaly desítky tisíc korun

BOSKOVICE, LETOVICE - Na 
Štědrý den se na Masarykově ná-

městí v Boskovicích i Letovicích 
konala tradiční akce Polévka pro 

chudé a bohaté. V obou městech se 
podařilo vybrat desítky tisíc korun.

V Letovicích to bylo celkem 
34 750 korun. Kam letošní výtěžek 
poputuje, se bude rozhodovat v led-
nu příštího roku po poradě s leto-
vickým městským úřadem.

V Boskovicích se za hodinu poda-

řilo vybrat více než sedmdesát tisíc 
korun. Rozdalo se devět stovek mi-
sek polévky a lidé si ji také odnášeli 
domů v bandaskách. Celkový výtě-
žek činí 71 036 korun.

V obou městech bylo k dispozici 
také betlémské světlo, které si moh-
li zájemci odnést domů. (hrr)

Boskovice.  Foto Monika Šindelková Letovice.  Foto Petr Švancara
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Tříkrálová sbírka je 
v plném proudu

REGION - Koledníky z Tříkrálové 
sbírky můžou lidé v těchto dnech 
potkávat po celém Blanensku a Bo-
skovicku. 

V pátek dopoledne byli pracov-
níci Oblastní charity Blansko kole-
dovat v Boskovicích, vpodvečer v 
Doubravici nad Svitavou odehrála 
tříkrálový koncert folková skupina 
Karel a My. 

V sobotu chodili tři králové ve 
většině obcí do domácností. Zpívali 
tříkrálovou koledu, psali na dveře 
požehnání domu a dárcům dávali 
jako poděkování cukříky. Hned ně-
kolik kolednických skupinek se se-
šlo například v Senetářově, kde se 
za tři krále převlékli skauti z míst-
ního oddílu.

Do tříkrálové pokladničky moh-
li lidé přispět také v blanenském 
kině. Tam se v sobotním odpoledni 
sešly desítky lidí na dokument o 

řádu dominikánů Psi Páně. V rám-
ci Tříkrálové sbírky zve blanenská 
charita také příští víkend, v sobotu 
13. ledna v sedm hodin večer, na di-

vadelní představení Agentura dra-
houšek ani za milion do zámeckého 
skleníku v Boskovicích.

 Vladěna Jarůšková

Hokejisté Blanska doma 
prvního neporazili

Zloděj šel po 
alkoholu

BLANSKO - Do bytového domu 
v Blansku se vloupal zloděj. V noci se 
dostal nezajištěnými vstupními dveř-
mi do společných prostor nájemníků. 
Tam po násilném otevření dveří jed-
né z kójí ukradl sedmdesátiletému 
majiteli odložených sedm lahví skot-
ské whisky. Alkohol si majitel cení na 
nejméně tři tisíce korun.  (hrr)

REGION - Krajská liga Jižní Mo-
ravy a Zlínska pokračovala hned 
v prvním letošním víkendu. Celek 
Blanska přivítal vedoucí Velké Me-
ziříčí, hokejisté Boskovic měli vol-
no.

Dynamiters Blansko - HHK Vel-
ké Meziříčí 1:6 (0:0, 0:3, 1:3), 49. 
Jílek - 21. Pejchal, 23. Rozmarín, 
25. Sobotka, 42. Ambrož, 43. Roz-
marín, 47. Křenek.

Blansko nastoupilo jako jasný 
outsider, ale v první třetině se hos-
tům vyrovnalo. Ale prvních pět mi-
nut třetiny druhé prakticky rozhod-
lo o výsledku tohoto utkání.

Do první třetiny naskočilo Blan-
sko aktivně a hosté měli velké pro-
blémy s rozehrávkou. Po pár minu-
tách se ale hra vyrovnala, hosté mu-
seli řešit před svojí brankou několik 
nepřehledných situací. 

Velkou šanci neproměnil domácí 
Drenčko. Několik šancí měli i hosté, 

ale domácí obrana v čele s branká-
řem Šenkem všechny odvrátila, po 
střele Rozmarýna zachránila Blan-
sko tyč.

V jednadvacáté minutě hosté ote-
vřeli skóre, když Pejchal střelou z 
první překonal Šenka. O dvě minuty 
později Rozmarín blafákem skóro-
val ze samostatného úniku, a v pět-
advacáté minutě Sobotka přesnou 
střelou přidal třetí gól svého týmu. 
Po rychlém začátku už žádné další 
góly do konce třetiny nepadly.

Úvod třetí periody kopíroval tu 
druhou, pro Velké Meziříčí úspěš-
nou. Ve 42. minutě měli hosté výho-
du přesilové hry a po střele Buriana 
kotouč tečoval do branky Bula. 

O minutu později po přihrávce 
Buriana vstřelil svoji druhou bran-
ku v utkání Rozmarín a ve 47. Mi-
nutě po přihrávce Vlašína nedal 
Šenkovi v přesilové hře svého týmu 
šanci Křenek. 

Konečnou podobu výsledku dal 
ve 49. minutě domácí Jílek, který 
využil několika chyb hostujících 
hráčů ve středním pásmu

Další výsledky 15. Kola: Velká 
Bíteš - Kroměříž 7:4, Rosice - Uher-
ský Ostroh 3:13, Břeclav - Uničov 
6:4, Uherské Hradiště - Uherský 
Brod 6:0.
 1.  V. Meziříčí  13 10 2 1 0 85:35 35
 2.  Boskovice 13 9 2 0 2 71:43 31
 3.  Velká Bíteš 13 7 1 2 3 63:56 25
 4.  Uh. Ostroh 13 7 1 1 4 75:53 24
 5.  Uničov  13 6 2 1 4 72:57 23
 6.  Uh. Brod  13 6 0 3 4 62:51 21
 7.  Kroměříž  14 5 2 2 5 56:62 21
 8.  Uh. Hradiště  13 5 0 0 8 55:58 15
 9.  Břeclav  14 4 1 0 9 52:73 14
 10.  Blansko  14 1 1 1 11 39:89 6
 11.  Rosice  13 1 0 1 11 48:101 4

Krajská liga pokračuje 16. kolem 
v sobotu 13. ledna. Boskovice hostí 
Rosice, celek Blanska jede do Kro-
měříže.  Lubomír Slezák

Kam za 
sportem

FLORBAL
13. 1., 9 h Atlas Blansko - Sokol 

Brno. 
13. 1., 12 h Atlas Blansko - Orel 

Telnice B, muži.

HOKEJ
13. 1., 17 h SKMB Boskovice - HC 

Štika Rosice.

KUŽELKY
13. 1., 10 h Blansko - Přerov, 

2. liga mužů.

STOLNÍ TENIS
13. 1., 17:30 h Blansko B - Ho-

donín D. 
14. 1., 10 h Blansko B - Brno-Sla-

tina, divize.

ŠACHY
14. 1., 10 h Boskovice - Sloup, 

Lipůvka - Lokomotiva Brno C, Blan-
sko - Kuřim C, KP 2.

VOLEJBAL
13. 1., 13 a 15 h Letovice - 

Ingstav Brno, KP muži.

Sprejer řádil 
v Letovicích

LETOVICE - Vjezdová brána jed-
noho z obchodů v Letovicích se za-
líbila zatím neznámému sprejerovi. 
Ten na ni v brzkých ranních hodi-
nách nasprejoval bílý obrazec. Způ-
sobená škoda je předmětem další-
ho šetření. Případem se zabývají 
policisté pro trestný čin poškození 
cizí věci.  (hrr)

Ukradl kolo 
a dvě přilby

BLANSKO - Sportovní vybavení 
zajímalo zloděje v Blansku, který se 
dostal po násilném otevření vrat do 
garáže devětatřicetiletého majite-
le. V ní ukradl horské kolo, dvě ly-
žařské přilby, dětské brusle a další 
věci. Škoda je nejméně dvacet tisíc 
korun.  (hrr)

V Letovicích budou vybírat 
osobnost nebo kolektiv roku 2017

Sportovní akce Blanenská desítka již 
spustila registraci pro závodníky

BLANSKO - Sportovní akce pro 
celé rodiny Blanenská desítka osla-
ví příští rok 15. září již pátý roč-
ník. Nabídne starty v běhu, in-line 
bruslích a koloběžkách. Zájemci se 
mohou registrovat už nyní na in-
ternetové stránce závodu www.bla-
nenskadesitka.cz. 

Všichni běžci, inlinisté a koloběž-
káři se mají na co těšit. Připraveny 
budou závody pro děti na 200 m, 
400 m, 1500 m a hlavní závod na 
10 km. Nebude chybět ani běžecká 
štafeta na 5 + 5 km.

I v roce 2018 se organizátoři za-
měří na široký servis a komfort pro 
závodníky jako půjčovna kolobě-
žek, inline bruslí a běžecké obuvi. K 
dispozici budou také masáže a tej-
pování. To vše zdarma.

V cíli každý dospělý účastník 
obdrží originální pamětní medaili, 
děti tu sladší, perníkovou. Na své 

si přijdou všichni i návštěvníci, pro 
které bude připraven bohatý do-
provodný program a široká nabídka 
sportovních potřeb.

Registrace byla spuštěna začát-
kem měsíce prosince a již je přihlá-
šena více než stovka účastníků.

 Tomáš Mokrý

Vánoční soutěž v boskovických lázních zná vítěze
BOSKOVICE - Ve čtvrtek 21. 

prosince byla vylosována Velká 
vánoční losovací soutěž v Měst-
ských lázních Boskovice, které 
provozují Služby Boskovice. 

V soutěžním období vhodili 
plavci do osudí rekordních 1 005 
účtenek v hodnotě 150 korun a 
více. 

V sobotu 23. prosince pak bylo 
ve vestibulu lázní předáno výher-
cům patnáct cen.

Televizor dostala od společnos-
ti ELEKTRO MiRa Boskovice pod 
stromeček Anna Hynková z Bos-
kovic, mobilní telefon LG K4 od 
Služeb Boskovice si převzal Ro-
man Duda z Březové nad Svitavou 
a na šunce za třetí místo od Řez-
nictví a uzenářství Jiří Paděra si 
pochutná Aleš Oujeský z Boskovic.

Poukaz v hodnotě 500 korun za 
4. místo od Sport kola servis Petrů 
převzala Bohumila Musilová z Bo-
skovic a poukaz ve stejné hodnotě 
za páté místo od Tlamka zahradní 
technika si odnesl Stanislav Běle-
hrádek z Kunštátu.

Další poukazy v hodnotě pě-
tistovky darovaly Restaurace 
Špejchar, Restaurace pod zám-
kem, Pizzeria Venezia, Hostinec 
U Rudyho, Restaurace Repete, Re-
staurace „29“ a Restaurace Slavia.

Dárkové tašky a permanentky 
věnovaly do soutěže Služby Bos-
kovice a město Boskovice.

Velké štěstí měl při losování 
Stanislav Bělehrádek. Tři vhozené 
účtenky proměnil ve dvě ceny - za 
5. a 14. místo.

Ceny vítězům předával místosta-

rosta města Petr Malach a jednatel 
společnosti Služby Boskovice Milan 
Strya.

Všichni vítězové s rodinnými pří-
slušníky měli navíc zdarma plavání 

až do ukončení dnešního provozu 
lázní.

Služby Boskovice děkují všem 
sponzorům za ceny pro vítěze.

 Jaroslav Parma

LETOVICE - Lidé v Letovicích mo-
hou podávat návrhy na udělení oce-
nění Osobnost roku 2017. Vedení 
města chce vybrat člověka nebo ko-
lektiv, který dosáhl v uplynulém roce 
mimořádného úspěchu a přispěl tak 
k propagaci a prezentaci města.

Nominace mohou lidé podávat až 
do pětadvacátého února. Mohou tak 
učinit občané města Letovice a jeho 
místních částí.

Návrhy se mohou vztahovat na 
oblast kulturní, školskou, sportovní, 
sociální, zdravotní či životního pro-
středí. Ocenění může získat občan 
města nebo člověk, který je součás-
tí kolektivu, který ve městě působí 
anebo je rodákem města Letovice.

Nominace musí obsahovat struč-
né představení navrhované osoby, 
její stručnou charakteristiku a zdů-
vodnění navrhovaného ocenění. 

Návrhy mohou lidé zasílat na ad-
resu městského úřadu, e-mailem 
na adresu podatelna@letovice.net 
nebo je mohou odevzdat do schrán-
ky umístěné u vchodu letovické 
radnice.

Vyhlášení proběhne 10. května v 
kategoriích Osobnost za celoživot-
ní zásluhy a Osobnost, která v roce 
2015-2017 dosáhla mimořádného 
úspěchu.  (hrr)

Jezdci z Petrovic 
skočili do 
Nového roku

PETROVICE - Do nového roku 
se má prý vstoupit s odhodláním, 
úsměvem a rázně. Nezbytná k tomu 
je samozřejmě sklenka sektu. Čle-
nové jezdeckého oddílu v Petrovi-
cích na Blanensku k němu potře-
bují i koně, protože do nového roku 
vždy prvního ledna skáčou. 

Letos kdy překonávali tabuli s 
nápisem 1.1.2018. Nikdo nespadl, 
což znamená, že první den roku se 
vydařil a pokud platí ono známé po-
řekadlo o tom, jak na Nový rok, tak 
po celý rok, tak by ten letošní pro 
ně mohl být úspěšný. 

 Text a foto Martin Jelínek

Od domu 
zmizelo dřevo

TOUBOŘ - Zatím neznámý ne-
nechavec si vyhlédl palivové dříví 
uskladněné poblíž rodinného domu 
v Touboři. Majitel zjistil, že mu v 
průběhu prosince zmizelo asi dvacet 
metrů krychlových měkkého dřeva 
určeného na otop. Předběžná škoda 
činí čtrnáct tisíc korun.  (hrr)

Mladík kradl 
v baru

BOSKOVICE - Na Štědrý den se i 
přes zavírací dobu rozhodl dostat 
do baru v Boskovicích zloděj. Teprve 
osmnáctiletý výtečník před šestou 
ranní razantně překonal uzamčené 
vstupní dveře. 

V místnosti si pak nachystal do ba-
tohu tři lahve alkoholu. Další láhev 
spolu s džusy si odložil na stůl. Další 
už však nestačil. Na místě jej zadrželi 
přivolaní boskovičtí policisté. Mladík 
se tak bude zodpovídat z pokusu krá-
deže.  (hrr)
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Okresní sport na sebe mohl být 
v roce 2017 právem hrdý

LEDEN
V pátek 13. ledna vyhlásil Okresní fotbalový 

svaz Blansko nejlepší fotbalisty za rok 2016. 
Slavnostní večer se uskutečnil stejně jako v rok 
předtím v Boskovicích a korunu vítěze si nasadil 
tentokrát Jan Koudelka (FK Blansko). * Prvním 
plaveckým závodem roku 2017 byl každoroční 
Hustopečský džbánek, na kterém sbírali medaile 
plavci z Blanska i z Boskovic.

ÚNOR
V sobotu 18. února odstartoval prvním kolem 

v Plzni nový ročník extraligy v kolové. V nejvyšší 
soutěži reprezentují baštu kolové Svitávku Jiří 
Hrdlička/Pavel Loskot a Pavel Vitula/Pavel Rich-
ter. * Šachový krajský přebor II. třídy skončil v 
posledním únorovém víkendu. Lipovec B potvrdil 
roli hlavního favorita a zvítězil ve všech zápasech, 
jeho největší opory sice nastupovaly jen zřídka, 
přesto Lipovec prohrál za celou sezónu jen šest 
partií a postoupil do KP I. * Na halovém mistrov-
ství ČR v atletice vybojovala výškařka Michaela 
Hrubá zlatou medaili.

BŘEZEN
Boskovice vyhlásily nejlepší sportovce za rok 

2016. V kategorii jednotlivců ceny obdrželi (abe-
cedně): Petr Mareček (vzpírání), Ondřej Paděra 
(malá kopaná), Adéla Šafářová (cyklistika), Da-
vid Šebek (in-line hokej) a Petra Zajíčková (bil-
liard hockey). V družstvech vybrala komise tuto 
trojici: TJ Minerva Boskovice junioři (volejbal), 
FC Boskovice starší žáci (fotbal) a BK Sokol Sad-
ros Boskovice (malá kopaná).

DUBEN
Do jarní části superligy malého fotbalu vstou-

pili hráči Blanenska perfektně, když zdolali dva 

velké favority celostátní soutěže - v Praze zvítě-
zili 5:1, poté doma porazili Most 7:2. * Poslední 
dubnový víkend byl termínem začátku tenisových 
soutěží družstev. Nejvýše postaveným okresním 
celkem dospělých byl v jihomoravské I. A třídě ce-
lek TK Blansko. * Černohorský soudek je turnaj 
čtyřčlenných družstev v rapid šachu. Devatenác-
tý ročník turnaje se hrál v neděli 30. dubna v bo-
skovické sokolovně a pořadatelé přivítali dvacet 
týmů ze všech koutů republiky.

KVĚTEN
Prvním závodem nového ročníku Poháru Dra-

hanské vrchoviny horských kol bylo klání v Pro-
tivanově, které se jelo v sobotu 6. května. * Už 
po jednadvacáté se do Boskovic na Jarní sraz sjely 
velorexy nejen z České republiky. * Žáci z 27 zá-
kladních škol změřili svoje síly na XIX. Olympiá-
dě prvních tříd, která proběhla ve Velkých Opa-
tovicích. Nejlepší dívkou byla vyhlášena Micha-
ela Krejčířová (Boskovice 9. května), nejlepším 
chlapcem Adam Ondroušek (Velké Opatovice), 
nejvíc bodů získala ZŠ Velké Opatovice.

ČERVEN
Michaela Hrubá vybojovala zlatou medaili ve 

skoku do výšky na mistrovství České republiky. 
* V Brně se uskutečnilo ME v malém fotbale. Po fi-
nálové porážce s týmem Ruska vybojovali čeští re-
prezentanti stříbrné medaile, v sestavě nechyběli 
David Bednář, Jan Koudelka a Ondřej Paděra. * Po 
ročním působení v MSFL se tým Blanska vrátil 
zpět do divize.

ČERVENEC
Michaela Hrubá získala v italském městě Gros-

seto titul juniorské mistryně Evropy ve skoku do 
výšky. * V Boskovicích bylo v lokalitě Doubravy 

slavnostně otevřeno nové centrum pro sportovní 
a rekreační cyklistiku.

SRPEN
Otevřené mistrovství České republiky v Truck 

trialu pokračovalo čtvrtým závodem v pískovně 
Kora u Kunštátu. * V novém ročníku fotbalových 
soutěží hraje celek Blanska v divizi, v krajském 
přeboru nastupují týmy Ráječka a Boskovic.

ZÁŘÍ
Okresní derby Blasko - Boskovice zahájilo 

nový ročník Krajské hokejové ligy, ve kterém ob-
hajuje titul tým Boskovic. * Závěrečnými dvěma 
výhrami na hřišti Frýdku-Místku udrželi basebal-
listé Blanska extraligovou příslušnost i pro další 
ročník.

ŘÍJEN
V Tunisu se hrálo mistrovství světa v malém 

fotbalu. Zlato vybojovala česká reprezentace, 
v jejíž sestavě patřili k nejlepším Jan Koudelka 
a Ondřej Paděra. * První kolo ligových soutěží ša-
chových družstev přivedlo do Lipovce celek Zlína. 
* Letovická sportovní hala hostila mistrovství 
České republiky v sálové cyklistice. Mistry re-
publiky v kolové se stali hráči Svitávky Jiří Hr-
dlička st. se svým synem Jiřím Hrdličkou.

LISTOPAD
Na mistrovství České republiky ve šprtci se 

v kategorii mužů na stupních vítězů objevila 
trojice Jakub David, Dominik Fiala a Vít Vondál 
(všichni Boskovice), mistrovský titul vybojovala 
v kategorii žen Petra Zajíčková (Boskovice). * Na 
mistrovství světa v kolové vybojovala dvojice Jiří 
Hrdlička st., Jiří Hrdlička ml. čtvrté místo.

PROSINEC
Vítězem Okresní běžecké ligy se stal v katego-

rii mužů Vojtěch Grün (Elite sport Boskovice). * 
Čtyři tituly mistra republiky vybojoval třináctile-
tý blanenský plavec Milan Kučera. * Před vánoční 
přestávkou drží první místo v prvoligové tabulce 
stolní tenistky Blanska. 

 Připravil Lubomír Slezák

 Michaela Hrubá

 Reprezentace ČR

Prvním 
miminkem je 
Edvín Daniel

BOSKOVICE - Prvním miminkem 
narozeným letos v boskoivcké ne-
mocnici je Edvín Daniel. Narodil se 
mamince Barboře Danielové dne 
prvního ledna 6:28 hodin. 

 Foto Nemocnice Boskovice

Předplaťte si Zrcadlo 
za zvýhodněnou 

cenu.
Pro více informací 

a objednávky pište na 
redakce@zrcadlo.net.


