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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

PARKOVÁNÍ ZDARMA
čtěte na str. 2

ZLODĚJ ŘÁDIL
čtěte na str. 5

STŘEDNÍ ŠKOLY
čtěte na str. 7

Sprejeři 
vyzdobili 
podchod

BLANSKO - Blansko přišlo o jed-
nu ze svých největších ostud, která 
městu po dlouhá léta dělala špatné 
jméno.

 ČTĚTE NA STRANĚ 3

Střechu opraví 
jen provizorně, 
není plech

BOSKOVICE - Boskovičtí zastupi-
telé už schválili šest set tisíc korun na 
provizorní opravu střechy tamního 
zámeckého skleníku, kterou poničil 
orkán.  ČTĚTE NA STRANĚ 5
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Hokejisté Boskovic i Blanska 
brali v devátém kole dva body

REGION - Deváté kolo Krajské 
hokejové ligy nabídlo fanouškům 
mimo jiné zápas dvou týmů z konce 
tabulky, Rosice přivítaly Blansko, na 
ledě vedoucích Boskovic se předsta-
vil šestý Uničov. 

Rosice - Blansko 4:5 sn (0:2, 2:1, 
2:1; 0:1).

Po skvělém výkonu ve Velkém 
Meziříčí (porážka 5:6) přivítaly Rosi-
ce tým Blanska, kterému se v letošní 
sezóně také příliš nedaří.

Hned v úvodu utkání hráli hos-
té dvojnásobnou přesilovku a Král 
bombou od modré čáry otevřel skó-
re zápasu. Ve druhé polovině měly 
Rosice mírnou převahu a z ní vyplý-
vající brankové příležitosti, bran-
kové zakončení ale chybělo. A tak 
několik vteřin před koncem první 
třetiny zvýšil Jílek vedení Blanska 
na rozdíl dvou branek.

V prostřední části nejprve domácí 

ve 23. minutě využili přesilovku 4 na 
3, když Buhaj střílel do skrumáže 
před blanenskou branou a střela po 
teči skončila v brance. O tři minuty 
později se tre�il �r�n�ald a Blansko 
odskočilo znovu na rozdíl dvou bra-
nek, ale za pár sekund Buhaj vysti-
hl špatnou rozehrávku a jel sám na 
brankáře. Byl faulovaný a nařízené 
trestné střílení proměnil.

Do poslední třetiny vlétly Štiky 
jako uragán, výsledkem čehož byly 
dvě branky rychle za sebou (Pospíšil 
a Antal). Ve 44. minutě tak šel domá-
cí celek do vedení. Blansko ale za 
minutu z přesilovky srovnalo (Ber-
ka) a tento stav vydržel až do konce.

V prodloužení mohli domácí 
27 vteřin před koncem rozhodnout, 
ale Kůst neproměnil trestné střílení. 
A podobně se dařilo domácím střel-
cům při samostatných nájezdech, 
zatímco Kubina s Husseinem z Blan-

Vítání sv. Martina v Blansku
.                            Více na str. 3 a www.zrcadlo.net

 Foto Marie Hasoňová

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-1945 

navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné infor-
mace o dění na zámku v Kunštátě.

TEL.: 774 408 399

Zápas Boskovic. Foto Lubomír Slezák

 

VELKÉ CENY BLANENSKA 

V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2017 
 

KD Černovice 18. 11. 2017 
Začátek v 18 hodin 

 
 

Srdečně zvou: 

Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s. 
Sbor dobrovolných hasičů Černovice 

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 

VÝSLEDKŮ 

4.11.2017  :POHODOVÝ VEČER , HRAJE A ZPÍVÁ JIRKA 
ZBOŽÍNEK 

11.11.2017 V 11.11 HODIN: OTEVÍRÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO 
VÍNA A VYNIKAJÍCÍ MARTINSKÁ HUSA 

17.-19.11. 2017: HUSÍ HODY  

17.11. ŽIVÁ HUDBA- TEKUTÉ ŠVESTKY 

18.11. ŽIVÁ HUDBA- JIRKA ZBOŽÍNEK 

25.11. 2017 :1. ROČNÍK SUCHOVSKÉHO SOUTĚŽNÍHO 
VINNÉHO KOŠTU- ŽIVÁ HUDBA 

29.-31.12.2017 :  ZABIJAČKOVÉ VEPŘOVÉ HODY : DOMÁCÍ 
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY MŮŽETE OCHUTNAT U NÁS 
V RESTAURACI A NEBO SI JE ZAKOUPIT DOMŮ 

31.12.2017: SILVESTR U PETRA 2017 

ŽIVÁ HUDBA: JOSEF SEKANINA 

PŘIJĎTE K NÁM OSLAVIT KONEC ROKU 2017 A PŘIVÍTAT 
ROK NOVÝ 2018 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

RESTAURACE PENZION U PETRA 

SUCHÝ 20, BOSKOVICE 

INFORMACE, REZERVACE NA TEL :  775 71 61 02 

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE 
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU 

2017 

ska byli úspěšní. Domácí celek si při-
psal první bod v soutěžním ročníku.

Boskovice - Uničov 4:3 pp (2:0, 
1:2, 1:2; 1:0).

Domácí celek vedl ve 24. minutě 

už 3:0, 3. minuty před koncem ale 
prohrával 3:4. V dramatickém závě-
ru vyrovnal a brankou v prodloužení 
udržel dosavadní neporazitelnost.

 Pokračování na str. 11
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Kolem torza po Dukle 
začaly opravy chodníků

BLANSKO - Do centra Blanska se 
po pár týdnech vrátili stavební děl-
níci. Po úpravách na torzu po Hote-
lu Dukla se tentokrát přesunuli na 
plochy kolem něj. Pracují na nových 
chodnících.

Nové dláždění dostanou trasy pro 
pěší, které se nacházejí kolem vyvý-
šené oddychové zóny. Městský roz-
počet na tento účel letos pamatuje 
částkou 3,5 milionu korun.

„Kromě revitalizačních prací v 
bezprostřední blízkosti odpočinko-
vé zóny dojde i na opravu chodníku 
v ulici Seifertově, a to v úseku od 
Komerční banky směrem do středu 
města, nebo k otevření prostranství 
blízko stávajícího přechodu k bývalé 
hasičce,“ upřesnil blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS).

Do budoucna se navíc počítá s 
novými podélnými parkovacími stá-
ními pro auta pod bývalou Duklou, 
hned za odbočkou z Rožmitálovy uli-
ce na náměstí Republiky. „Ta budou 
určena mimo jiné i pro zásobová-
ní budoucí kavárny. Předpokládá-
me ale, že díky nim dojde rovněž k 
výraznému omezení případů, kdy 
řidiči vjíždějí v těchto místech i přes 

zákazovou značku do jednosměrné 
ulice,“ podotkl Crha.

Nová kavárna by na prostranství 
měla stát během příštího roku. Měs-
to již vyhlásilo výběrové řízení na 
�irmu, která objekt postaví. Nabídky 

mohou zájemci posílat do letošního 
22. listopadu.

Úpravy zbytku po zbouraném 
hotelu Dukla skončily zhruba před 
měsícem. Protáhly se skoro o jeden 
rok.  Text a foto Michal Záboj

Fotbalisté Blanska se 
doma rozloučili výhrou

Ukradl mobilní 
záchody

VODĚRADY - Tři mobilní záchody 
ukradl zloděj ve Voděradech. „Zís-
kat je nebylo nijak složité. Na volně 
přístupný pozemek se zloděj dostal 
pohodlně a stejně tak i k nezajiště-
ným toaletám. Škoda je skoro čty-
řicet tisíc korun,“ uvedl policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Výsledky
STOLNÍ TENIS

1. liga žen - 9. kolo: Olomouc - 
Hodonín C 2:8, Dobré B - Ostrava B 
5:5, Líšeň - MS Brno 8:2, Blansko - 
Řeznovice B 7:3.
 1.  Blansko 7 7 0 0 0 51:19 21
 2.  MS Brno 8 6 0 2 0 49:31 20
 3.  Líšeň 7 5 0 2 0 42:28 17
 4.  Hodonín B 8 3 2 3 0 46:34 16
 5.  Hodonín C 8 3 1 4 0 38:42 15
 6.  Havířov B 7 4 0 3 0 32:38 15
 7.  Ostrava B 7 3 1 3 0 39:31 14
 8.  Dobré B 7 2 1 4 0 31:39 12
 9.  Řeznovice B 8 1 1 6 0 32:48 11
 10.  Olomouc 7 0 0 7 0 10:60 7

2. liga mužů, sk. B - 9. kolo: MS 
Brno B - Nový Jičín 9:9, Řeznovice - 
Zlín 10:5, Havířov C - Jeseník 10:5, 
Ostrava C - Hradec Králové 2 C 10:2, 
Hodonín - Kopřivnice 10:2, Blansko 
- Orlová B 3:10.
 1.  Havířov C 9 9 0 0 0 90:44 27
 2.  Nový Jičín 9 8 1 0 0 89:39 26
 3.  MS Brno B 9 4 3 2 0 79:61 20
 4.  Hodonín B 9 4 2 3 0 76:63 19
 5.  Kopřivnice 9 5 0 4 0 63:71 19

 6.  Ostrava C 9 4 2 3 0 73:62 19
 7.  Jeseník 9 4 1 4 0 72:70 18
 8.  Orlová B 9 3 1 5 0 59:70 16
 9.  Zlín 9 3 0 6 0 60:74 15
 10.  Blansko 9 1 2 6 0 54:82 13
 11.  Hr. Králové 2 C 9 2 0 7 0 43:83 13
 12.  Řeznovice 9 1 0 8 0 46:85 11

Divize - 9. kolo: Řeznovice B - 
Blansko B 10:5, Strážnic - Únanov B 
10:5, Hodonín D - Tišnov 8:10, Slati-
na - Brno I B 10:8.
 1.  Tišnov 9 7 0 2 0 85:53 30
 2.  Strážnice 9 6 1 2 0 78:54 28
 3.  Únanov B 9 6 0 3 0 76:56 27
 4.  Slatina 9 6 0 3 0 68:63 27
 5.  Únanov A 8 6 0 2 0 71:40 26
 6.  Řeznovice B 9 5 0 4 0 69:63 24
 7.  Vracov 8 5 0 3 0 64:51 23
 8.  Hodonín D 9 3 1 5 0 62:72 19
 9.  Brno I B 9 2 2 5 0 67:81 17
 10.  Silůvky 8 2 1 5 0 46:73 15
 11.  Oltec Brno 8 1 1 6 0 46:72 12
 12.  Blansko B 9 0 0 9 0 36:90 9

KS I - 9. kolo: Šošůvka - Zbraslavec 
3:10, Řeznovice C - Blansko C 10:4, 
Mokrá - Únanov C 5:10, Hlubočany - 
Rebešovice 4:10, Holásky B - Tišnov B 
10:2, Slatina B - Ivančice 10:4.
 1.  Slatina B 9 9 0 0 0 90:37 36

 2.  Rebešovice 9 8 1 0 0 89:42 34
 3.  Zbraslavec 9 6 1 2 0 82:49 28
 4.  Ivančice 9 6 1 2 0 81:56 28
 5.  Hlubočany 9 6 0 3 0 77:57 27
 6.  ÚnanovC 9 4 0 5 0 70:69 21
 7.  Holásky B 9 4 0 5 0 65:65 21
 8.  Mokrá 9 2 1 6 0 59:82 16
 9.  Řeznovice C 9 2 1 6 0 59:81 16
 10.  Šošůvka 9 2 1 6 0 55:82 16
 11.  Blansko C 9 2 0 7 0 45:78 15
 12.  Tišnov B 9 0 0 9 0 16:90 9

KS II - 9. kolo: Rájec - Zbrasla-
vec B 6:10, Židenice - Kuřim 9:9, 
Adamov - Drnovice 10:4, Vyškov 
- Bučovice 4:10, Boskovice - Vele-
šovice 5:10, Blansko D - Otni-
ce 4:10.
 1.  Kuřim 9 7 2 0 0 88:44 32
 2.  Židenice 9 6 3 0 0 87:51 30
 3.  Zbraslavec B 9 6 3 0 0 87:46 30
 4.  Bučovice 9 5 1 3 0 77:60 25
 5.  Velešovice 9 5 1 3 0 76:51 25
 6.  Otnice 9 5 0 4 0 66:62 24
 7.  Adamov 9 5 0 4 0 65:66 24
 8.  Rájec 9 3 0 6 0 56:70 18
 9.  Blansko D 9 2 1 6 0 40:80 16
 10.  Vyškov 8 2 0 6 0 49:66 14
 11.  Boskovice 9 1 1 7 0 40:83 13
 12.  Drnovice 8 0 0 8 0 28:80 8

REGION - Divizní sezóna 2017/18 
završila o víkendu svoji první polo-
vinu. Fotbalisté Blanska se v sobotu 
naposledy v tomto roce představili 
před domácími fanoušky.

Divize D: Blansko - Šumperk 2:1 
(1:1), 45. Bokůvka, 74. Šplíchal - 
29. Nimrichtr.

Blansko: Záleský - Feik, Šplíchal, 
Bokůvka, Imramovský, Závodný, 
Chloupek (Prudil), Šmerda M. (60. 
Šmerda D.), Pšikal, Kratochvíl, Trtí-
lek (91. Mlčoušek).

Na vedoucí branku hostů dokázali 
domácí odpovědět v poslední minu-
tě první půle. V 61. minutě byl po 
druhé žluté kartě vyloučen hostují-
cí Horák a Blansko po 13 minutách 
přesilovku využilo.

Další výsledky 15. kola: Tišnov - 
Polná 6:0, Rosice - Havl. Brod 0:1, Bze-
nec - Vrchovina 1:5, Třebíč - Břeclav 0:4, 
Tasovice - Ždírec 2:2, St. Říše - Strání 
4:2, V. Bíteš - Žďár nad Sázavou 0:2.
 1.  Tišnov 15 14 0 1 61:8 42
 2.  Žďár n.S. 15 9 3 3 31:13 30
 3.  Vrchovina 15 9 2 4 28:16 29
 4.  Rosice 15 8 3 4 38:12 27
 5.  Tasovice 15 8 2 5 26:30 26
 6.  Šumperk 15 7 2 6 28:21 23
 7.  Polná 15 7 1 7 36:30 22
 8.  Stará Říše 14 6 2 6 24:23 20
 9.  Bzenec 15 6 2 7 30:35 20
 10.  Ždírec 15 5 4 6 16:22 19
 11.  Břeclav 14 5 3 6 17:18 18

 12.  Havl. Brod 15 5 2 8 18:35 17
 13.  Blansko 15 3 6 6 13:27 15
 14.  Velká Bíteš 15 4 2 9 21:38 14
 15.  Strání 15 3 1 11 15:37 10
 16.  Třebíč 15 1 3 11 16:53 6

Divize D má o víkendu předehráv-
ku 16. kola, ve kterém Blansko hraje 
v sobotu 18. listopadu v Rosicích.

Okresní přebor
Dvěma dohrávanými zápasy hra-

nými na umělé trávě v Boskovicích 
ukončil podzimní část okresní přebor.

7. kolo: Boskovice B - Adamov 3:3 
(2:2), 24. Oldřich (PK), 30. Novák, 
79. Kamenický - 28. a 91. Hrazdíra, 
42. Vach. 8. kolo: Olešnice - Šošůvka 
9:1 (4:0), 42., 68. a 80. Vrzal, 6. a 56. 

Horák, 45. a 87. Kubíček, 5. Boček, 
85. Štarha - 83. Knödl.
 1.  Černá Hora 14 13 0 1 49:16 39
 2.  Boskovice B 14 10 2 2 39:23 32
 3.  Olešnice 14 10 1 3 47:27 31
 4.  Olomučany 14 8 2 4 39:32 26
 5.  Rudice 14 8 1 5 37:21 25
 6.  Skalice 14 7 0 7 47:41 21
 7.  Letovice 14 6 0 8 29:37 18
 8.  Šošůvka 14 5 2 7 31:51 17
 9.  Bořitov 14 5 1 8 27:35 16
 10.  Ráječko B 14 5 0 9 32:39 15
 11.  Adamov 14 4 2 8 30:43 14
 12.  Sloup 14 4 1 9 25:41 13
 13.  Doubravice 14 3 2 9 20:29 11
 14.  Lipůvka 14 3 0 11 32:49 9

 Lubomír Slezák

Boskovice 
i Blansko braly 
dva body

Pokračování ze str. 12
Další výsledky 9. kola: Břeclav - 

Kroměříž 3:2 pp, Velká Bíteš - Velké 
Meziříčí 1:5.
 1.  Boskovice 8 7 1 0 46:25 23
 2.  Velké Meziříčí 7 7 0 0 54:17 21
 3.  Kroměříž 9 4 3 2 38:36 16
 4.  Uničov 8 4 2 2 42:33 15
 5.  Uh. Ostroh 7 4 1 2 42:32 14
 6.  Uh. Brod 6 4 0 2 33:19 12
 7.  Velká Bíteš 8 3 2 3 33:37 11
 8.  Břeclav 9 2 1 6 36:53 8
 9.  Blansko 8 1 1 6 26:47 5
 10.  Uh. Hradiště 8 1 0 7 24:42 3
 11.  Rosice 8 0 1 7 28:61 1

V desátém kole hrají Boskovice už 
ve čtvrtek 16. listopadu v Uherském 
Brodu, Blansko hostí o dva dny poz-
ději Velkou Bíteš.  Lubomír Slezák

Nákup se 
prodražil

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Polední nákup 
se pořádně prodražil devětapadesá-
tiletému muži. Ten nechal před pro-
dejnou v Rájci-Jestřebí ve stojanu 
odstavené jízdní kolo. „Když se po 
asi pěti minutách vrátil, bicykl byl 
pryč. Zatím neznámý pachatel, který 
byl opravdu hodně pohotový a drzý, 
tak způsobil majiteli škodu za skoro 
třicet tisíc korun,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Sebral hotovost
LYSICE - Do církevního objektu 

v Lysicích se vloupal zloděj. Zatím 
neznámý pachatel využil podve-
černí dobu, kdy se duchovní věno-
val svým farníkům. Do příbytku se 
zloděj dostal po násilném otevření 
vrat a následně stejným způsobem 
po poničení dveří. „Obydlí pro-
hledal a pouze uloženou �inanční 
hotovost. Škoda je více než patnáct 
tisíc korun,“ doplnil policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)

Kam za sportem
ATLETIKA

17. 11., 11:30 h Běh o pohár Jeh-
nic.

HOKEJ
18. 11., 18 h Blansko - Velká Bíteš, 

KLM. 
KUŽELKY

18. 11., 10 h Blansko - Náchod, 
1. liga žen.

MALÝ FOTBAL
18. 11., 10:05 h Blanensko - Pra-

ha. 21. 11., 18:30 h Blanensko - 
Brno. 

ŠACHY
19. 11., 10 h ASK Blansko - Vyškov 

B, Sloup C - Rovečné, Boskovice D - 
Jevíčko B, Lipůvka B - Vanovice.

Volejbal
REGION - V jedenáctém a dvanác-

tém kole krajského přeboru mužů ve 
volejbale hráli volejbalisté Letovic 
v hale Brna - jih.

KP I muži: 11. a 12. kolo: Brno-
jih - Letovice 3:0 (18, 15, 19) a 1:3 
(-20, -23, 27, -24).

Zatímco první utkání bylo jedno-
značnou záležitostí domácího celku, 
ve druhém utkání se v dramatických 
koncovkách dokázali prosadit volejba-
listé Letovic a odvezli si cenné body.
 1.  Žabovřesky 12 9 3 0 0 36:10 33
 2.  Znojmo 12 7 2 0 3 28:14 25
 3.  Ingstav Brno 12 6 2 3 1 31:18 25
 4.  Brno - jih 12 7 0 1 4 26:16 22
 5.  Vyškov 12 6 0 1 5 21:22 19
 6.  Letovice 12 4 0 2 6 20:27 14
 7.  Šlapanice B 12 2 3 1 6 18:28 13
 8.  Kometa Brno 10 4 0 0 6 15:21 12
 9.  Tišnov 12 2 0 1 9 14:32 7
 10.  Holubice 10 0 1 2 7 8:29 4

V dalším dvojkole hostí volejba-
listé Letovic v sobotu 25. listopadu 
celek Znojma.  (les)

Olešnice - Šošůvka 9:1.  Foto Lubomír Slezák

Muž naletěl 
podvodníkovi

LETOVICKO - Ani to, že posílá pení-
ze do Španělska, nepřišlo divné muži 
z Letovicka, který si na internetovém 
portálu vyhlédl legendární motorku 
značky Jawa. Až když stroj nedorazil, 
zjistil, že naletěl podvodníkovi. 

„Touha po legendárním motocyklu 
Jawa 350 California asi hodně zastí-
nila mysl šestapadesátiletého muže 
z Letovicka. Ten reagoval na inzerát 
zatím neznámého pachatele, který 
stroj nabízel na internetovém portá-
le za necelé čtyři tisíce euro,“ popsal 
podvod policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

Muž s prodávajícím komunikoval 
elektronicky. Postupně se dohodli na 
odeslání peněz do španělské banky. 
To ale kupující neměl dělat.

„Jakmile zájemce peníze odeslal, 
prodávající stal nekontaktním a 
motorku i přes předcházející doho-
du neposlal. Škoda je sto tisíc korun,“ 
doplnil Malášek.  (hrr)

Lidé s postižením mají parkování 
v Blansku zdarma

BLANSKO - Od začátku listopadu 
už nemusejí držitelé průkazu ZTP 

platit za parkování na městských 
parkovištích v Blansku. Nové opat-

ření schválili blanenští radní na 
svém posledním říjnovém zasedá-
ní. 

Bezplatné parkování platí na 
místech vyhrazených pro hendi-
kepované. Budou-li všechna tato 
stání obsazena a držitel průkazu 
ZTP nechá vozidlo na jiném mís-
tě, neměl by to být podle starosty 
města Ivo Poláka problém.

„Pokud by skutečně byla vyhra-
zená místa zaplněna, pak půjde o 
individuální přístup Městské poli-
cie při řešení této situace. Věřím v 
její vstřícnost,“ přidal podrobnosti 
starosta Polák.

Informace o bezplatném par-
kování pro držitele ZTP průkazu 
bude zřetelně vyznačena na všech 
parkovacích automatech a není 
třeba vyzvedávat žádný lístek.

Po zavedení možnosti platit v 
parkovacím automatu kartou nebo 
přes mobilní aplikaci se jedná o 
další krok modernizace parková-
ní, kterým město Blansko vychází 
vstříc potřebám obyvatel.  (mha)

 Ilustrační foto Marie Hasoňová
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Sprejeři vyzdobili podchod 
v Blansku, „cesta do pekel“ zmizela

BLANSKO - Blansko přišlo o jed-
nu ze svých největších ostud, která 
městu po dlouhá léta dělala špatné 
jméno. 

Byl jím podchod pod hlavním že-
lezničním nádražím. Léta jeho zdi 
hyzdily výtvory sprejerů, byl polepe-
ný plakáty a jejich útržky a občas to 
v něm silně páchlo. Nyní je podchod 
vyčištěný a jsou v něm nové výtvo-
ry sprejerů, které jej ale tentokrát 
zdobí.

„Upřímně je nutné přiznat, že 
podchod pod nádražím připomí-
nal svým vzhledem cestu do pekel. 
Naštěstí zmizela. S výsledkem jsem 
spokojený. Získali jsme netradiční a 
vtipnou výzdobu. Doufám, že nám 
dlouho vydrží nepoškozená,“ uvedl 
starosta Blanska Ivo Polák (ČSSD).

Radnice se společně se Správou 
železniční dopravní cesty (SŽDC) 
dohodla, že se podchod vyčistí a jeho 
kachličkové zdi natřou na bílo. Pak 
si přizvala blanenské i mimoblanen-

ské sprejery a nechala jej vyzdobit. 
Na zdech jsou motivy připomínají-

cí jeskyně Moravského krasu. Mezi 
nakreslenými krápníky je například 

speleolog, netopýr nebo neandertál-
ský lovec.

„Dokonce máme svého blanen-
ského Gluma. Jeden ze sprejerů 
nakreslil tohoto hrdinu ze známé-
ho �ilmového příběhu Pán prstenů 
(pozn. natočený podle knih J.R.R. 
Tolkiena), jak si sedí mezi krápníky,“ 
doplnil starosta. Upřesnil, že město 
na projekt přispělo osmnácti tisíci 
korunami.

Nyní radní spoléhají i na jistou 
solidaritu mezi sprejery, tedy kon-
krétně na to, že si navzájem svá dílka 
neničí. Podchod pod blanenským že-
lezničním nádražím by tedy měl zů-
stat zachovaný v současném stavu.

Ostatně samotní sprejeři, kteří jej 
zdobili, věnovali jeden z obrázků i 
chovatelům psů. 

Nakreslili obrázek upozorňující, 
že podchod pod železničním nádra-
žím rozhodně není určený k venčení 
jejich čtyřnohých miláčků. 

 Text a foto Martin Jelínek
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Blansko žilo o víkendu oslavami svatého 
Martina, připomněli si jeho 1 700 let

BLANSKO - Gastronomické i kul-
turní zážitky zajistil třídenní pro-
gram, který se odehrával na území 
Blanska. Lidé mohli ochutnat různé 
druhy vína včetně Svatomartin-
ských. Oslavy začaly v pátek na far-
ním dvoře u kostela svatého Marti-
na na setkání, které měli na starosti 
(stejně jako následující prohlídky 
kostela a věže) studenti Střední 
školy cestovního ruchu a gastrono-
mie Blansko. 

Vzhledem k tomu, že Svatomar-
tinské víno se nesmí otevřít dříve 
než 11. listopadu v 11 hodin, připí-
jelo se horkou medovinou.

Po setmění vyrazil tradiční Po-
chod světýlek od Centra „PRO“. 
Stovky dětí a dospělých nesly lam-
piony, svíčky a různá světýlka. Pro-
šli přes zámecký park až ke kostelu 
sv. Martina. Tam děti zazvonily na 
zvoneček a písničkou přivítaly Mar-
tina na bílém koni.

V sobotu se do vody v nádrži Pa-
lava ponořili otužilci z celé České 
republiky. Odehrál se tam druhý 
ročník Českého poháru v zimním 
plavání.

Svatomartinským vínem se pak 
připilo v zámeckém parku a na Skal-
ním mlýně. V zámeckém parku na 
akci Na víno s Martinem byla hlav-
ním hostem herečka Hana Holišová. 
Ke kulatým narozeninám dostal sva-
tý Martin pětačtyřicetikilogramový 

dort, na kterém si mohli pochutnat 
návštěvníci akce. Na Skalním mlýně 
na Svatomartinském koštu zazpíval 
mimo jiné Standa Hložek s kapelou 
a HD Acoustic.

Nedělní průvod městem, který 
vedl od kostela sv. Martina přes ná-
městí republiky až do zámeckého 
parku, si nenechaly ujít stovky lidí. 
Hlavním hostem nedělního progra-
mu byl Marek Ztracený s kapelou.

 (mha), foto Marie Hasoňová

Blanskem prošly 
stovky dětí s lampióny

BLANSKO - Na tradiční Pochod 
světýlek ke svatému Martinovi se 
v pátek 10. listopadu sešli děti i do-
spělí s lampióny, svíčkami a s růz-
nými světýlky. Od výchozího místa 
u Centra „PRO“ prošli přes zámecký 

park, kolem cukrárny Severka, přes 
cyklostezku až ke kostelu sv. Marti-
na na Starém Blansku. Tam si děti 
zazvonili na zvoneček a písničkou 
přivítali Martina na bílém koni. 

 Vladěna Jarůšková

Letošní jediná Burza středních škol v okrese se konala v pátek v boskovickém 
skleníku. Střední školy a učiliště nejen z regionu, ale i z krajského města i ji-
ných krajů představily zájemcům z řad žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičům učební 
obory na školní rok 2018/2019.  Foto Jaroslav Oldřich 

Valchovská knihovna přivítala vzácného hosta. Úspěšná sprintérka, mnohoná-
sobná reprezentantka v „zátopkovské éře“ Olga Oldřichová, rozená Šicnerová 
besedovala se s občany a sportovními zájemci. Paní Olga vzpomínala na svoji 
sportovní kariéru, která vyvrcholila vystoupením na Olympijských hrách v 
Londýně v roce 1948.  Foto Jaroslav Oldřich
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Zamazalová má další 
medaile z Českého poháru

BLANSKO - Na sedmém kole 
Českého poháru v plavání, které 
se konalo po oba víkendové dny 
v Jihlavě pod názvem AXIS Cup, si 
připsalo blanenské plavání další 
medailové úspěchy v této nejvyšší 
české soutěži. 

Zasloužila se o ně blanenská 
plavkyně, reprezentující kategorii 
dospělých, Veronika Zamazalová.

V konkurenci plavkyň z šedesáti 
českých a šesti zahraničních klubů, 
mezi nimiž byla řada reprezentan-
tů a několik olympioniků, dohmátla 
blanenská jednička v open kategorii 
dvakrát na stříbrném místě. 

Ze stříbrné medaile se radovala 
ve své parádní disciplíně padesátce 
prsa a stejný kov přidala na stovce 
polohově.

V Brně na Kraví hoře si v sobotu 
dali sraz začínající plavci od šesti do 
devíti roků. 

Celkem se jich letos sešlo z deva-
tenácti klubů České republiky na 
sto padesát. Blanenský oddíl se 
zde představil s družstvem třinácti 
malých plaváčků.

Jedinou medaili vybojoval sed-
miletý Tomáš Reka. Měla hodnotu 
stříbrnou a bylo to v disciplíně dva-
cet pět metrů kraul. Blízko k medaili 
měla také osmiletá Stella Hanzlíč-
ková, která doplavala na padesátce 
znak na bramborové příčce.

Blanenské plavání je 
vidět i v zahraničí

Nejlepší plavec blanenského oddí-
lu a zároveň i Jihomoravského kraje 
Milan Kučera byl vybrán, aby spolu 
s plavci Komety Brno reprezentoval 
Blansko na Mezinárodních závodech 
Severnoje sijanije 2017 ve městě 
Chanty-Mansijsk v Rusku.

Soutěže se zúčastnilo 493 sportov-
ců ze čtrnácti regionů Ruské federa-
ce. Ze zahraničí se představili plavci 
z ČR, Itálie, Kazachstánu a Kyrgyz-
stánu. V náročných podmínkách a 
silné konkurenci obstál Milan Kučera 
na výbornou. Přivezl tři cenné kovy. 
V disciplínách padesát a sto motýlek 
vybojoval stříbro a na dvoustovce 
motýlek bronz. Věra Vencelová

V Lipovci oslavili padesáté výročí 
otevření první přístavby ZŠ

LIPOVEC - Ve středu 27. září byl 
žáky ročníku 1952/1953 a 1949 
zorganizován sraz všech bývalých a 
stávajících učitelů na Základní ško-
le v Lipovci u příležitosti 50. výročí 
otevření 1. přístavby ZŠ v Lipovci, 
na jejíž stavbě jsme se i my v té době 
podíleli. 

Když jsme vstoupili do školy, tak 
na nás dýchla současná atmosféra, 
která ve škole vládne ve všech jejich 
prostorách a koutech. Stěny chodeb 
jsou vyzdobeny učební tématikou 
pro žáky, namalovanými obrázky 
dětí školy, vitrínkami s poháry, všu-
de čisto a útulno, ze tříd byl slyšet 
radostný smích a hlahol dětí.

Všichni přítomní (starších roční-
ků) jsme mohli posoudit, jak se ško-
la za 50-sát roků, co jsme ji opustili, 
změnila, co nového se přistavělo, 
vybudovalo, vylepšilo a vybavilo.

Záviděli jsme dětem počítačovou 
učebnu, tělocvičnu, jednotlivé učeb-
ny, vybavenou kuchyňku na výuku 
vaření a pečení. Zavzpomínali jsme, 
jak jsme se my tento předmět cho-
dili vyučovat mimo budovu školy na 
„starou sokolovnu“ spolu s tělocvi-
kem.

Po prohlídce školy nás všechny 
přítomné přivítala paní ředitelka 
Mgr. Jaroslava Školařová v tělocvič-
ně, kde nás seznámila s tím, co se 
ve škole za 50 roků v jednotlivých 
letech budovalo a měnilo. Po jejím 
úvodním vystoupení nám žáci ško-
ly předvedli svůj kulturní program, 
který si pro nás připravili pod vede-
ním Mgr. Kateřiny Veselé a Mgr. Evy 
Lerchové.

Mohli jsme posoudit, že se změnila 
hodně i klasická výuka na škole, což 
nám představili ve svém vystoupení 
žáci 7-mé třídy v ukázce škola hrou. 
V diskusi mimo jiné zavzpomínala 
na svoje první léta v Mateřské škole 
v Lipovci bývalá ředitelka Marie Prů-
chová, která také začínala na „staré 
sokolovně“ a dneska má obec budo-
vu MŠ též po rozsáhlé rekonstrukci.

Dále kolegy bylo vyzdviženo, že 
paní učitelka Anežka Baldíková uči-
la na škole 40 roků. Všem přítom-
ným učitelům, kterých na setkání 
dorazilo přes 40, byla předána 
pamětní brožura s historií obce 
Lipovec, základní a mateřské školy, 
se seznamem všech učitelů, kteří 
v Lipovci učili a na památku žáci 

O víkendu 
kuželkářské 
celky Blanska 
v soutěžích 
nebodovaly

REGION - Ligové soutěže kužel-
kářských družstev pokračovaly 
uplynulý víkend osmým kolem, ve 
kterém oba ligové celky KK Blan-
sko vyšly naprázdno.

1. liga žen
8. kolo: Slavia Praha - Blansko 

6:2 (3255:3206).
V bodově velice vyrovnaném utká-

ní rozhodovaly především shozené 
kolky. Po dvou zápasech jich domácí 
měli na svém kontě o 62 víc. Po dal-
ších dvou zápasech už domácí ved-
li jen o 20, závěrečné dvě klání ale 
jejich vedení potvrdila.

Hejhalová - Ptáčková 2:2 
(579:553), Marková - Nevřivová 2:2 
(573:537), Kaanová - Ševčíková 1:3 
(464:502), Kohoutová - Zajacová 
2:2 (527:531), Gruszková - Musilová 
2:2 (573:555), Šťastná - Buďová 2:2 
(539:528).
 1.  Rosice  9  8  1  0  52,0:20,0 17
 2.  Slavia Praha  9  6  2  1  49,0:23,0 14
 3.  Rokycany  9  5  0  4  35,0:37,0 10
 4.  Náchod  8  4  1  3  37,5:26,5 9
 5.  Přerov  8  4  1  3  36,0:28,0 9
 6.  Duchcov  9  4  1  4  37,0:35,0 9
 7.  Zlín  10  4  1  5  41,0:39,0 9
 8.  Blansko  8  4  0  4  35,0:29,0 8
 9.  Val. Meziříčí  8  3  0  5  26,0:38,0 6
 10.  Jičín  8  3  0  5  25,5:38,5 6
 11.  Konstruk. Praha  8  2  0  6  22,0:42,0 4
 12.  Žižkov Praha  8  0  1  7  12,0:52,0 1

2. liga mužů sk. B
8. kolo: Blansko - Chvalíkovice 

2:6 (3241:3254).
Zápas skvěle rozehrál Jakub Flek, 

který poslal Blansko do vedení o 81 
kolků, David Plíšek navýšil vedení 
domácích na 104. 

Ve zbývajících čtyřech zápasech 
však hosté, kteří jsou v tabulce na 
třetím místě, dokázali výsledek oto-
čit. 

Flek J. - Kostka 4:0 (590:509), Plí-
šek - Staněk 2:2 (578:555), Kolařík 
- Hendrych 0,5:3,5 (520:537), Havíř 
- Hendrych 2:2 (545:574), Sehnal 
- Hendrych 1:3 (494:524), Flek R. - 
Valenta 0:4 (514:555).  (les)
 1.  Vyškov 8 8 0 0  51,0:13,0 16
 2.  Dačice 8 7 1 0  48,0:16,0 15
 3.  Chvalíkovice 8 4 1 3  33,0:31,0 9
 4.  Vracov 8 4 0 4 35,0:29,0 8
 5.  MS Brno 8 4 0 4 31,0:33,0 8
 6.  Prostějov 8 4 0 4  31,0:33,0 8
 7.  Husovice B 8 4 0 4  30,0:34,0 8
 8.  Hlubina 8 3 1 4  30,0:34,0 7
 9.  Přerov 8 3 0 5  32,0:32,0 6
 10.  Dubňany 8 3 0 5  23,0:41,0 6
 11.  Blansko 8 1 1 6  22,0:42,0 3
 12.  Opava 8 1 0 7  18,0:46,0 2

Veronika Zamazalová.  Foto Věra Vencelová

Plavci váleli v Brně a ve Žďáru
BOSKOVICE - V brněnském bazénu na Kraví Hoře se 

konaly každoroční plavecké závody Moravskoslezská liga 
nejmladších žáků, na blocích se představilo více jak 300 
dětí z oddílů plavání Čech a Moravy. Boskovický oddíl 
vyslal do bojů velkou skupinu čtrnácti plavců. Mnozí z 
nich se poprvé v životě postavili na start svého plaveckého 
závodu a poprali se zdatně se vzdáleností 25 metrů. Napro-
ti tomu „již ostřílení“ jedinci brázdili vzdálenosti v bazénu, 
zlepšovali své osobní rekordy a sbírali medaile.

U obou dvou skupin, nováčků i zkušených plavců, bylo 
nádherné sledovat jejich odhodlání, urputnost a bojovnost. 
Z nových plavců patří pochvala Radečku Dokoupilovi, Honzí-
ku Bednářovi, Adélce Věrné a Emě Mikuláškové. Ti mimo své 

individuální discipliny plavali ve štafetě se zkušeným Ond-
rou Ščudlou, Patrickem Müllerem, Annou Ryšavou a Justý-
nou Novotnou. Všichni zmínění nováčci začali plavat teprve 
na začátku školního roku a jsou na nich vidět opravdu velké 
pokroky. Na stupně vítězů vystoupali Ondra Ščudla (dvě prv-
ní místa a jedno třetí), Michal Veselý (dvě druhá místa), Nina 
Chlupová (druhé a třetí místo) a Kristýna Nezvalová (jedno 
první místo). Velký posun v osobních rekordech zazname-
nali také Patrick Müller, Dominik Barry, Anna Ryšavá, Justý-
na Novotná, Barbora Janovská a Anna Šperková.

Čtyři plavci oddílu SVČ Boskovice reprezentovali na pla-
veckých závodech Vysočina Cup ve Žďáru nad Sázavou, kde 
se ve zcela novém pěti dráhovém bazénu sešli plavci z celé 
Moravy a Čech.

Závod byl velmi pěkně zorganizován, medaile si v nabité 
plavecké konkurenci vyplaval desetiletý Jáchym Ryšávka – 
dvě zlaté a jednu stříbrnou. Jáchym posunul opět hranici 
svého osobního rekordu na 100 metrů volným způsobem 
pod 1:10,00 a právem mu patřil obrovský potlesk celého 
publika. Na stupně vítězů vystoupal i jeho stejně starý 
kamarád Filip Skřička (druhé a třetí místo), který si ve 
všech plavaných disciplínách zlepšil své časy. S konkurencí 
se poprala statečně i děvčata, Barunka Tlamková a Emma 
Ryšávková, obě ukázaly ve vodě bojovnost, nasbíraly zku-
šenosti a zlepšily své časy, i když na medaile to tentokrát 
nevyšlo.  (les), foto archiv

BLANSKO - Ve víru zpráv kamenného tisku 
a kamenné televize o dvou výrocích, za které se 
musí omluvit žalobkyním členka ČSBS Mgr. Eva 
Nečasová, zapadlo její vítězství v 13 podstatných 
výrocích o rájeckém knížeti, majiteli panství za 
I. ČSR a protektorátu.

Zatímco nález Ústavního soudu potvrdil omlu-
vu za dva výroky, usnesení Ústavního soudu 
odmítlo stížnost žalobkyň na 13 výroků o pozici 
pana knížete v protektorátu, o členství v němec-
kých organizacích říše a dalších faktech. Proto 
se naplnilo konstatování soudce I. instance pana 
JUDr. Michala Ryšky, který po skončení soudu kla-
dl na vědomí přítomným novinářům toto: „Opo-
važte se napsat, že Nečasová prohrála soud! Byla 
mnohem úspěšnější!“

Náš ČSBS Boskovice se k soudu vyjádřil memo-
randem a poděkováním za minoritní votum ústav-
ního soudce prof. JUDr. Jana Musila,který poukáza 
na to, že Nečasová měla být osvobozena i za zbylé 
dva výroky, a tím vyjádřil odlišný právní názor na 
vynesený nález.

Náš svaz toto rozhodnutí soudu respektuje, 
nicméně vyhrazuje si právo na poukaz na histo-
rické reálie, které jsou pro rájeckého knížete kon-
traproduktivní a svědčí o tom, proč ministerstvo 
vnitra správně nikdy neudělilo knížeti českoslo-
venské občanství.

Řada historických reálií týkajících se skutků 
knížete - kromě osvíceného Vrchního soudu v Olo-
mouci - byla dle nás opomenuta nebo nezdůrazně-
na v řízení obecných soudů. Jako odbojáři máme 
zato, že toto se opět projeví v řízení o restituci, kdy 
o všem je dobře zpraveno ministerstvo vnitra, kte-
ré za žádného ministra nedoznalo posmrtné udě-
lení čs.občanství panu knížeti, což by znamenalo 
obrovskou restituci jedenáctimiliardového majet-
ku okresu Blanenska a Boskovicka.

Podle nás odbojářů ministerstvo vnitra dopo-
sud postupovalo správně v souladu s nálezy let 
1945-1947 o panu knížeti a jeho rodině. 

Poukazujeme i na novou skutečnost, kdy doku-
menty vyšetřování ministerstva vnitra z let 1946-
1948 prokazují, že podle vyšetřovatelů podniku 
šamotové továrny a elektrárny panství Rájec se 
majitel sice nedopustil skutků proti ČSR,avšak 
nezůstal věren ČSR a dokonce nadržoval germa-
nizaci v podnicích a germanizátory neodstranil. 
Toto je nepominutelný fakt, který nedokázala 
zbořit žádná dosavadní žaloba,stejně jako fakt, že 
I.protokolní kniha města Rájce dokládá stanovis-
ko při šetření knížete a rodiny: „Nikomu za oku-
pace nepomohli a proto všichni patří ven!“ Toto 
bylo zaznamenáno při vyšetřování v Rájci, a jen 
humanitární ohled na nemoc knížete tomuto aktu 
odsunu knížete a rodiny zabránil. 

ČSBS Boskovice trvá na prohlášení zástupců 
svazu dr. Skoupého a Mgr. Klemsy z roku 2005 o 
tom, že kníže se za okupace choval jako Němec, 
byl Němec, a pod vedením jeho uředníka se Rájec 
stal oporou okupační moci. 

Dále trvá na vyjádření pamětníků, kteří znali 
případ knížecí rodiny a věděli, že tzv. prozatím-
ní osvědčení občanství dostal kníže posmrtně 
od ONV Boskovice jen a jen z důvodu, aby rodina 
obdržela potravinové lístky a nestrádala, nikoli z 
důvodů češství.

ČSBS Boskovice věří v postup Ministerstva vni-
tra, které jediné má pravomoc udělit či neudělit 
zesnulému knížeti zpětně čs. občanství, že ucho-
vá dosavadní rozhodnutí a čs. občanství knížeti 
neudělí. Ministerstvo vnitra doposud postupo-
valo podle doložených vyšetřování,dokumentů 
a svědectví o knížeti a jeho rodině, a v souladu s 
ústavním dekretem ČSR č.33/1946 Sb. o státním 
občanství vyšetřovaných osob, a s dekrety 12, 100 
a 108 o kon�iskaci německých majetků.

ČSBS Boskovice tedy má podložený důvod 
domnívat se, že postup Ministerstva vnitra k 
restituci v Rájci bude nadále zachován, a že po 
čtvrtstoletí bude konečně za celou kauzou napsá-
na restituční tečka.

Oblastní výbor a Historicko dokumentační 
komise ČSBS Boskovice

Eva Nečasová vyhrála u Ústavního soudu 
13 výroků z 15ti ve sborníku o restitucích

vyrobili pro všechny záložku s foto-
grafií školy.

Po o�iciálním programu při malém 
občerstvení si všichni přítomní 
zavzpomínali na roky, kdy ve škole 
učili, jak se škola změnila k nepo-
znání, v diskusi s rodiči a bývalý-
mi žáky pokračovali do večerních 
hodin. Bylo velmi zajímavé pozoro-
vat, jak se vzájemné setkání vyvíje-
lo a přítomni byli z něho nadšeni, 
připadali jsme si jako na „školním 

srazu“. Společně jsme prožili hezké 
odpoledne, na které budeme dlouho 
rádi vzpomínat.

Když jsem na akci chodila zvát uči-
tele, tak jsem byla mile překvapena, 
s jakou radostí toto pozvání přijíma-
li, že je to velmi milé, překvapující, a 
ještě se s tím nesetkali.

Byla jsem ráda, že se nám podařilo 
zorganizovat vydařenou akci, na kte-
ré nám bylo všem příjemně a hezky. 

 Marie Grimová
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AKCE
Blansko – Nemocnice v 7.30 hod.: 
Boj za zdravá prsa.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Co pro sebe mohu jako rodič 
udělat, abych byl/a v pohodě, zážit-
kový seminář.
Blansko – Křesťanské centrum 
v 18.30 hod.: Pokoj bez konce, bese-
da.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Svo-
bodný tanec.
Letovice – Knihovna v 17 hod.: Bese-
da s autorkou knihy Tradiční sladké 
pečení bezlepkově Vladěnou Halato-
vou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Suburbicon: 
Temné předměstí.
Boskovice v 17 hod. Bajkeři.
Boskovice v 19.30 hod. To.

středa 15. listopadu
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Komentovaná prohlídka / 
Autorské čtení.
Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: 
Příroda Moravského Krasu, vyhlá-
šení fotografické soutěže, vernisáž 
výstavy a beseda s odborníky o 
ochraně přírody Moravského kra-
su.
Letovice – Městský klub důchodců 
ve 14 hod.: Antarktida – Z konce svě-
ta na konec světa II, přednáška.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami 
Simony Klímové.

KINA
Blansko ve 20 hod. Thor: Ragnarok. 
(s titulky)
Boskovice v 15 hod. Filmové odpo-
ledne pro seniory: Červená.
Boskovice v 17 hod. Bajkeři.
Boskovice v 19.30 hod. Zabití 
posvátného jelena.

čtvrtek 16. listopadu
AKCE

Borotín – Kulturní dům ve 21 hod.: 
Sametová pařba, hraje Krounex.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: 
Čaj o páté, k tanci a poslechu hraje 
hudební duo Josef Sekanina a Andrea 
Ondroušková.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Liga 
spravedlnosti.
Doubravice v 18 hod. Srdečně vás 
vítáme.

kalendář akcí
pátek 17. listopadu

AKCE
Blansko – Katolický dům v 18.30 
hod.: Duff y – Hudební kavárna.
Letovice - Parčík u busty Václava 
Havla v 17 hod.: Společná vzpomínka 
na 17. listopad.
Olešnice – Hotel Závrší ve 13 hod.: 
Turnaj spolků v bowlingu.
Velenov – Kulturní dům v 7.45 hod.: 
Výlet kolem katastrálního území obce 
Velenov.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Liga spravedl-
nosti. (s titulky)
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Liga 
spravedlnosti. (3D)

sobota 18. listopadu
AKCE

Benešov – Sokolovna v 17 hod.: Košt 
vín.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Pivní festival.
Blansko – Dělnický dům – restaurace 
v 19 hod.: Taneční večer se skupinou 
Druhý dech.
Blansko – Starobrněnská Pivnice 
Velvet v 19 hod.: Taneční večer, hraje 
Tom Sawyer Band.
Blansko – Restaurace Maxima ve 20 
hod.: Medium – taneční zábava.
Roubanina – Budova hasičů ve 13 
hod.: 4. ročník Róbaninské slivovič-
ke.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Liga 
spravedlnosti.
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 17 hod. Lajka.
Boskovice v 19.30 hod. Dokud nás 
svatba nerozdělí.

neděle 19. listopadu
AKCE

Velké Opatovice – Kostel svatého 
Jiří v 16 hod.: Koncert k svátku svaté 
Cecílie.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerákovi.
Blansko v 17.30 hod. Liga spravedl-
nosti. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice ve 14 hod. My Little Pony 
Film.
Boskovice v 17 hod. Lego® Ninja-
go® Film.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub – Projekt 100: Cesta na Měsíc + 
Le Malér Trio.

pondělí 20. listopadu
AKCE

Blansko – Kino v 9 hod.: S tetinama 
na zelenou.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.
Boskovice – Mateřské centrum v 18 
hod.: Pohádková kavárnička.

Olešnice – Malý sál na půdě radnice 
v 18 hod.: Austrálie – cestovatelská 
přednáška Mgr. Karla Kocůrka.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 19 hod. Přímý přenos 
z divadla: Ovčáček miláček.
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Střechu zámeckého skleníku 
opraví jen provizorně, není plech

BOSKOVICE - Orkán Herwart 
způsobil Boskovicím statisícové 
škody. Asi největší napáchal na tam-
ním zámeckém skleníku. Boskovičtí 
zastupitelé už schválili šest set tisíc 
korun na provizorní opravu stře-
chy. Původní podobu získá střecha 
pravděpodobně až v prvních měsí-
cích příštího roku.

„V současné době se jedná o pro-
vizorní opravu před zimou. Na skle-
níku se nachází asi šest set metrů 
čtverečních měděného plechu, kte-
rý se nám bohužel nepodařilo zatím 
nikde sehnat. Během listopadu 
jsme museli zrušit asi devatenáct 
akcí, rozhodli jsme se proto pro 
provizorní řešení a v příštím roce 
provedeme kompletní opravu,“ uve-
dl boskovický místostarosta Petr 
Malach (ČSSD).

Orkán Herwart zasáhl Boskovi-
ce v neděli 29. října. Na zámeckém 
skleníku způsobil značné škody. 
Strhl asi tři čtvrtiny měděné střešní 

krytiny, část spadla do uličky mezi 
zámecký skleník a panský dvůr, při 
tom došlo k poškození střechy pan-
ského dvora.

Zbytek měděné střešní krytiny 
se uvolnil od podkladu. Byly také 
poškozeny dva z celkových tří 
komínů zámeckého skleníku. Přes 
okamžitý zásah hasičů došlo k zate-
čení dešťové vody do interiéru, kte-
rá poškodila vnitřní akustické pod-
hledy a výmalbu.

„Pro minimalizaci následných 
škod již byla zahájena provizorní 
oprava střechy spočívající v mon-
táži modifikovaného asfaltového 
pásu. Definitivní oprava střechy 
zámeckého skleníku včetně vnitř-
ních podhledů a výmalby je pláno-
vaná na jaro příštího roku,“ popsal 
mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma.

Vichřice způsobila v Boskovicích 
řadu škod, jejichž výše se šplhá k 
několika milionům korun. Kromě 

Řádková inzerce
Štíhlý, pohledný, sportovně 

založený, 64 roků, výška 173 cm, 
váha 75 kg hledá štíhlou hodnou 
ženu do 60-ti let. Zn. Boskovice a 
okolí.  Tel.: 732 375 049

Vdovec hledá vdovu 65-70 let, 
tmaviovlásku, menší postavy, plnější 
postava vítána. Boskovice, Letovice.

 Tel.: 778 204 894
Prodám kotel VIADRUS HERKU-

LES U24, 19 kW, zánovní, původní 
cena 25 500 Kč, nyní 15 000 Kč.

 Tel.: 728 447 672
Prodám novou nepoužitou bub-

novou sekačku HECHT. Cena doho-
dou.  Tel.: 516 436 037

Prodám 4 zimní pneumatiky 
úplně nové, 185/60 R14. Boskovice. 
 Tel.: 604 133 256

Prodám Mobilhome 9x3m, 3+kk, 
koupelna s WC, nová kuchyňská linka 
včetně spotřebičů (indukční varná 
deska, lednice s mrazákem, ohřívač 
vody se zásobníkem). Mobilhome 
plně v elektřině 240V včetně topných 
panelů, celoročně obyvatelný. Cena 
109 tisíc Kč.  Tel.: 777 554 492

Prodám konzum brambory 7 Kč/
kg a krmné brambory 2 Kč/kg. 

 Tel.: 721 015 273

skleníku poškodil silný vítr také 
sloupy veřejného osvětlení, stře-
chy několika objektů, dopravní 

značky a velkou škodu způsobil 
také v lesích.  Radim Hruška

 Foto Město Boskovice

Zloděj řádil v Šošůvce a Žďárné, ze dvou domů 
ukradl hotovost ale také šperky

ŠOŠŮVKA, ŽĎÁRNÁ - Pravdě-
podobně stejný zloděj má na svě-
domí vloupání do domů v Šošůvce 
a Žďárné. Kradl šperky i hotovost. 
Majitelům způsobil škodu v řádech 
desetitisíců korun.

„Nezajištěná branka na pozemek 
vedle rodinného domku v Šošůvce 

pravděpodobně napomohla zatím 
neznámému pachateli. Ten se tak 
pohodlně dostal k oknu v zadní 
části obydlí, a to násilím otevřel,“ 
popsal okolnosti vloupání do domu 
v Šošůvce policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

Zloděj dům jednašedesátileté-

ho majitele prohledal a odnesl si 
finanční hotovost v různých měnách 
a rodinné šperky. Způsobil tak ško-
du za téměř čtyřicet tisíc korun.

V nedaleké Žďárné řádil prav-
děpodobně stejný zloděj. „Násilím 
překonal plot a následně po neú-
spěšném pokusu o násilné otevření 

vstupních dveří uspěl v zadní části 
domu,“ uvedl Malášek.

Po násilném otevření dveří pro-
hledal dům sedmačtyřicetiletého 
majitele a ukradl peníze, které našel 
v kuchyňské lince. 

V tomto případě způsobil škodu 
třicet tisíc korun.  (hrr)

Letovice připravily pro obyvatele města a hosty ze spřátelených družebních 
měst z Německa, Polska, Slovenska a Maďarska projekt spolufinancovaný v 
rámci EU. Pro veřejnost byly připraveny koncerty dechových těles z part-
nerských měst a ZUŠ Letovice. Zástupci partnerských měst také navštívili 
místní památky. Závěrečná akce proběhla v sobotu v jízdárně letovického 
zámku. V sobotu se uskutečnil také Den otevřených dveří Městského úřadu 
Letovice. (hrr), foto Petr Švancara

BLANSKO, BOSKOVICE - Ve 
středu 29. listopadu pořádá Oblast-
ní charita Blansko tradiční čtvrtlet-
ní sbírku oblečení. Tentokrát budou 
pracovníci charity vybírat vyřaze-
né věci ve dvou městech okresu. V 
Blansku na ulici Jasanové, ve Staré 
fabrice a na faře, v Boskovicích na 
faře a v Betany. 

Přesné časy sběru, kdy můžou 
dárci použité oblečení a další věci 
nosit, najdou lidé na stránkách 
Oblastní charity Blansko. Do cha-
ritního šatníku je tentokrát potřeba 
hlavně zimní oblečení, dětské odě-
vy a drobná elektronika.

„Jsme rádi za všechny darované 
věci, protože z šatníku mizí rychle. 
Ale vzhledem k ročnímu období uví-

táme především bundy, teplé prádlo 
a další zimní oblečení. A také oble-
čení pro malé děti, o to je opravdu 
zájem,“ informuje vedoucí charitní-
ho šatníku František Jahoda.

Darované věci využijí tradičně 
klienti charity, například bezdo-
movci nebo matky z azylových 
domů, a sociálně slabí. Ti si můžou 
do charitního šatníku přijít vybrat v 
pondělí od desíti dopoledne do půl 
šesté odpoledne.

Kromě oblečení uvítá charita 
praktické věci do domácnosti, ten-
tokrát hlavně drobnou elektroniku 
jako jsou žehličky, rychlovarné kon-
vice nebo fény. Další termín sbírky 
bude znovu za čtvrt roku, začátkem 
jara.  Vladěna Jarůšková

Charita uspořádá sbírku oblečení, 
potřebuje hlavně dětské a zimní

Svatojánský sbor v Nitře
SVITÁVKA - Ve dnech 23. a 24. září 

zavítal Svatojánský chrámový pěvec-
ký sbor do západoslovenské Nitry. 
Nejprve myšlenka, později několika 
měsíční práce a navázání kontaktů se 
slovenskou stranou. Toto vše si vzala 
na svá bedra naše zpěvačka Liduška 
Lepková. 

Přímo na slovenské straně jí přišla 
vstříc řádová sestra Alžběta, která zís-
kala kontakty na své straně. A jedním z 
prvních, který náš sbor přivítal, byl Ing. 
Bálko, který nám sdělil místa ubytová-
ní v kněžském konventu. Odtud naše 
kroky vedly na oběd do kněžského 
semináře svatého Gorazda.

Zde nás přivítal a popřál dobré chuti 
jeho vicerektor Miroslav Šidlo. Všech-
na jídla, která nám byla podávána, byla 
vysoké kvality, velmi chutná a každý 
si ještě mohl přidat dle své chuti. Po 
vydatném a velmi chutném obědě celý 
sbor nastoupil do autobusu a nastala 
nám projížďka městem Nitrou.

Projížďkou městem nás provázel a 
vyčerpávající výklad podával diplomo-
vaný Ing. arch. Vladimír Libant, emerit-
ní primátor města Nitry. Výklad trval až 
do večerních hodin a nástupu na veče-
ři. Po vydatné a chutné večeři všichni 
zpěváci přešli do františkánského kos-
tela sv. Petra a Pavla, kde se uskutečnila 
generální zkouška na nedělní mši.

S místem a komfortem na pokojích 
a vzornou čistotou a vydatným spán-
kem byli všichni zpěváci spokojeni. 
Po nedělní vydatné a chutné snídani 
nastoupil sbor na kůr kostela sv. Petra 
a Pavla, kde v 10 hodin začala mše sva-
tá. Tuto sloužil P. Marcel Cibík. V jejím 
úvodu přivítal a pozdravil všechny pří-
tomné, zvláště však hosty zpěváky Sva-
tojánského pěveckého sboru z morav-
ské Svitávky.

Svatojánský sbor při této mši před-
vedl a zazpíval Slavnostní mši z pera J. 
Valenty. Sborem bylo zazpíváno Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Ag-
nus. Přídavkem k této mši sbor ještě 
zazpíval Tebe poem od Bortnianské-
ho, Ubi caritas od Andreje Snyde a na 
závěr Ave regina od Jana Kř. Knahla.

Po skončení mše svaté poděkoval 
sloužící P. Cibík za krásné zpěvy všem 
zpěvákům a sbormistryni Koryčán-
kové a varhaníkovi Mgr. Maňouškovi 
za práci s nacvičováním a vůbec při-
jetí až z daleké Moravy. Všem přítom-
ným pak požehnal. Celý pěvecký sbor 
se pak před oltářem vyfotografoval. 
Nedělní slavnostní oběd nám všem 
velmi chutnal.

Představila se nám také řádová 
sestra Alžběta, která nám vlastně zpí-
vání na Slovensku zprostředkovala. 
Poděkováním všem, kteří nás v Nitře 
hostili, jsem se rozloučil. Naše cesta 
autobusem vedla ještě nad Nitru na 
pohoří Zobor. Zde jsme shlédli ruiny 
Zoborského kláštera, který je nyní 
Národní kulturní památkou. Zde na 
troskách bývalého kláštera nás pro-
vázel a obšírný výklad podal středo-
školský profesor dějepisu a �iloso�ie 
– rodák z Ostravy. Prohlídkou trosek 
bývalého kláštera náš pobyt a návště-
va města Nitry byla ukončena a nastal 
návrat domů.

Naše cesta vedla přes Senici, Holič, 
Hodonín, Terezín a Kašnice. Zde byla 
krátká zastávka na ochutnávku lahod-
ných vín a čerstvého burčáku. Po 
zazpívání písně „Hájku zelený“ (majitel 
vinného sklípku se jmenoval Hájek). 
Po odeznění písně nasedl celý sbor 
do autobusu a stejnou cestou za zpě-
vu moravských písniček se vracel do 
svých domovů.  Miroslav Holík



Poslední část

Častější byly zábavy v Kotvrdovicích. Zejména v roce 1958, kdy jsem ma-
turoval, tam bývaly taneční večery venku, na výletišti, kde hrávali „Kocouři“. 
Dodnes se pamatuji, jak trumpetista pan Gross, jen o málo starší než já, hrál 
skladbu Třešňové květy.

Do Jedovnic se k zábavám a plesům nechodilo, jen když o prázdninách byly 
ve středu večer taneční večery na Riviéře.

A které kapely hrávaly? Ve Vilémovicích často Tempo ČKD Blansko, v Ostro-
vě tzv. „Ostrovští mladí,“ resp. Melodie, v Kotvrdovicích zmínění Kocouři ze Se-
netářova a na Macoše Lakota z Blanska. Nesmím zapomenout ani na Lipovec, 
kde v sokolovně hrával proslavený orchestr OB Protivanov, nazývaný též asi 
podle příjmení kapelníka „Koláři“ 

Ve Vilémovicích byl celkem pravidelný rozvrh zábav a plesů. Ostatky byly 
pořádány hasiči po dobu dvou dnů, obdobně pak také hody. Vinobraní pořádal 
Sokol vždy v období veletrhu, tj. v září. Maškarní ples pořádal Sokol. Pomláz-
kovou zábavu, která se konala na velikonoční neděli, pořádal Červený kříž 
nebo Svaz žen. Jiné případy byly v době mého mládí velmi vzácné.

Vzpomínám, že tehdy bylo vstupné na obyčejnou zábavu 5 Kčs a že jeden 
litr vína přišel na necelých 20 Kčs. Jako student jsem šel na zábavu s 20 Kčs, 
zaplatil jsem vstupné, přispěl na víno a ještě si dal něco k večeři (párek nebo 
sekanou s bramborovým salátem). Pochopitelně kluci po vyučení si mohli do-
volit víc.

Na zábavy v rodné obci mám řadu vzpomínek. Nejzajímavější však byl ven-
kovský zvyk, kdy místní starší ženy, respektive naše maminky postávaly pod 
okny místního sálu, nebo dokonce chodily pozorovat tanečníky dovnitř sálu. 
Byl pro ně vyhrazen prostor po delší straně sálu pod okny a říkalo se tomu, 
že sedí „na lavkách“, jak tomu bývalo dřív. Nyní seděly vedle sebe na židlích. 
Jejich cílem bylo pozorovat a kontrolovat především svoje potomky, ale nejen 
je. Navíc také průběh zábavy komentovaly.

Kultura na vesnici
O fyzické kultuře (sportu) jsem se již zmínil. Nyní také několik slov o divadle 

a �ilmu, tedy o kultuře duchovní.
Nejrozšířenějším druhem kultury bylo kino. Chodil jsem do Jedovnic nebo 

do Ostrova.
Ve Vilémovicích �ilmová představení zajiš�ovalo od roku 1952 až do roku 

1955, a snad i déle, tzv. „putovní kino“, které asi jeden den v měsíci promítalo 
vždy tři �ilmy. Odpoledne pro děti, pak v podvečer a poslední asi ve 20 hodin 
vyloženě pro dospělé. Tam jsem poprvé viděl můj oblíbený �ilm Katakomby 
s Vlastou Burianem v hlavní roli a celou řadu dalších.

Později se promítalo 1x týdně péčí MNV. Ale netrvalo to dlouho.
Pokud jde o divadlo, pak občas nacvičili místní ochotníci nějakou hru, popří-

padě účinkovali ochotníci ze sousedních obcí.
Až později se začaly pořádat 

zájezdy do divadla v Brně. Byl 
jsem jejich pravidelným účastní-
kem. 

A 50. léta minulého století 
přinesla také estrády. Zpravidla 
souvisely s nějakou politickou 
akcí, např. volbami, květnovými 
svátky apod.

Ale abych nezapomněl. Ve Vilé-
movicích také několikrát hosto-
val kouzelník či loutkové divadlo.

Před závěrečným slovem ještě 
zmínka o speleologickém výzku-
mu v obci. Vše započalo, až když 
jsem žil v jiné krasové obci, a to v 
Holštejně. Speleologický kroužek 
při ZK ROH n.p. Metra Blansko 
objevil v roce 1968 podzemní 
prostory v blízkosti již vpředu 
zmíněného Vilémovického pro-
padání.

A v roce 1981 byla objevena ponorová jeskyně v Kajetánově závrtu, který 
jsem v předchozí části nazval „Kajtánuj závrtek“, jak jsme říkali mezi spolu-
občany. Brzy po válce se mluvilo o tom, že tam bylo utraceno koncem války 
několik koní sloužících v německé či rumunské armádě.

Závěr
750 let je tak významné jubileum, že jsem se chtěl i já tímto textem pokusit 

čtenářům Blanenska a Boskovicka přiblížit život ve Vilémovicích v 50. a polo-
vině 60. let minulého století. 

Na rodnou obec jsem nikdy nezapomínal a vždy jsem měl důvod se k ní 
hrdě hlásit. Je to povinnost a také jsem se mohl opřít o její polohu, tedy že na 
katastru obce v Moravském krasu leží propast Macocha, a že od nás pochází 
hokejista Franta Ševčík. 

Vzpomínky (paměti) byly sepsány převážně „z vlastní hlavy“. Fotogra�ie po-
cházejí ze soukromé sbírky, některé jsou převzaty z odborných i populárních 
publikací o rodném kraji včetně níže uvedených pramenů:

Osobní zápisky od roku 1950• 
Obecní kronika Vilémovic• 
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Vilémovice• 
Absolon, K.: Moravský kras 1. Praha, Academia, 1979• 
Buchta, M.: Jak šel život. Část první-mládí. Brno, 2006, osobní vzpomínky• 
Gric, J.: To bylo dávno. Vzpomínky z dětství. Ostrov u Macochy, 1996, • 
Gric, J.: Ostrov u Macochy. Příroda a lidé. Regionální učebnice a čítanka pro • 
základní školy. Ostrov u Macochy, 2001
Musil, R. a kol.: Moravský kras. Adamov, J. Bližňák, 1993• 
Vašíček, Z. a další: Paměti obce Vilémovice. Obecní úřad Vilémovice, 2017. • 

Slovo o autorovi
Doc.Ing. Miroslav Buchta, CSc. Narozen 1941. Po maturitě na JSŠ v Blan-

sku (1958) pracoval dva roky v Adamovských strojírnách v Adamově v dělnické 
profesi. Teprve poté mu bylo umožněno vysokoškolské studium. Absolvent VUT 
Brno, fakulty strojní (1965). Nastoupil do Adamovských strojíren, závod Blan-
sko, kde pracoval v různých technických a vedoucích funkcích (1965 až 1980). 
Pedagogické působení zahájil na Vojenské akademii Brno (1981 až 1994). Po 
krátkém působení na podnikatelské fakultě VUT Brno (1995 až 1996) zakončil 
svoje vysokoškolské působení na Univerzitě Pardubice (1997 až 2013).
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Seriál Zrcadla: 750 let Vilémovic
Vilémovice si letos připomínají 750 let od první písemné zmínky. K tomuto výročí zpracoval vilémovický 

rodák doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc. seriál věnovaný vzpomínkám na život v obci.

Vilémovická jeskyně-ponor potoka 

Kajetánův závrt-chodba před odtokovým sifonem

Ve školním roce 2016/2017 
nabízí studium 

v šestiletém oboru (pro žáky ze 7. tříd ZŠ) 
a čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ) 

Dny otevřených dveří:  
5. listopadu 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.
22. ledna 2016 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

ymn zium a  jec- e e , . . .
men k  240 

6 9 02 jec- e e

Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz;  www.gymnaziumrajec.cz

Gymnázium Rájec-Jestřebí, p. p. s.
Komenského 240
679 02  Rájec-Jestřebí

Ve školním roce 2018/2019
nabízí studium

Den otevřených dveří bude 
v pátek 19. ledna 2018 
od 8.30 do 16.30 hodin

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.
Komenského 240
679 02  Rájec-Jestřebí

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

Střední pedagogická 
škola Boskovice, 

příspěvková 
organizace

Komenského 5, 680 11 Boskovice
Tel.: 516 802 544

E-mail: posta@spgs-bce.cz

www.spgs-bce.cz

Vám pro školní rok 2018/2019 nabízí
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou:
 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 75-41-M/01 Sociální činnost 
 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 
Tříleté dálkové/nástavbové studium ukončené 
maturitní zkouškou:
 75-41-L/51 Sociální činnost

 Den otevřených dveří 5. 1. 2018 

Dny otevřených dveří: 13.12.2017 a 10.1.2018 ve 13 až 17 hod.

Vyšší odborná škola 
ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

Střední škola nabízí 4 studijní 
obory s maturitou a dva učební 
obory.

Čtyřletý maturitní obor Informač-
ní technologie připravuje žáky pro 
získání teoretických a praktických 
kompetencí a dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních tech-
nologií. 

Cílem je vychovat středoškolsky 
vzdělané odborníky v oblastech 
hardwaru, základního a aplikačního 
programového vybavení, počítačo-
vých sítí, tvorby webových aplikací, 
počítačové gra�iky, programování a 
vývoje aplikací. 

Čtyřletý maturitní obor Infor-
matika v ekonomice připravuje 
odborníky pro oblast užití a tvorby 
ekonomického softwaru. Příprava je 
zaměřena na činnost kvali�ikovaných 
odborníků v oblasti řešení ekonomic-
ké problematiky s využitím PC a prací 
spojených s komunikační technikou. 
Žáci získají potřebné technické zna-
losti a dovednosti z oblasti počíta-
čového hardwaru a softwaru, vývoje 
vlastních aplikací, počítačových sítí a 
technických prostředků pro přenos 
dat. V ekonomických předmětech se 
studium zaměřuje na dovednosti a 
vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, 
základů podnikání, řízení podniku, 
účetnictví a komunikace prostřed-
nictvím výpočetní techniky.

V rámci oborů Informační techno-
logie a Informatika v ekonomice je 
do výuky zařazena moderní aplikace 
- CAD systém SolidWorks, který se 
svojí použitelností a výkonem řadí 

mezi přední aplikace na podporu po-
čítačového modelingu v prostorovém 
pojetí, tzv. 3D. 

Čtyřletý maturitní obor Hotelnic-
tví a turismus je zaměřený přede-
vším na problematiku managementu 
hotelů a cestovního ruchu. V průbě-
hu studia mají žáci možnost absolvo-
vat kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, 
barmanský kurz, baristický kurz, 
someliérský kurz a kurz studené ku-
chyně. V každém ročníku absolvují 
žáci čtrnáctidenní praxi ve školních a 
�iremních kuchyních a jídelnách, v re-
stauracích, v cestovních kancelářích, 
hotelích a penzionech. 

Čtyřletý maturitní obor Veterinár-
ní prevence připravuje žáky na čin-
nost veterinárních asistentů v oblasti 
veterinární péče v chovu zvířat a při 
kontrole dodržování hygienických 
podmínek ve výrobě a zpracování 
živočišných produktů. Součástí vý-
uky je získání řidičského oprávně-
ní skupiny B. Absolventi se mohou 
uplatnit jako asistenti veterinárního 
lékaře, inseminační technici, odborní 
pracovníci v zoologických zahradách, 
laboranti, technici v potravinářském 
průmyslu apod. Studium je možné 
rozšířit o volitelné předměty kynolo-
gie, chov koní, chov exotických zvířat, 
včelařství a myslivost. 

Tříletý učební obor Kuchař - číšník 
je zaměřený na technologii přípravy 
pokrmů a kvali�ikovanou obsluhu v 
provozech veřejného stravování i na 
vykonávání obchodně podnikatel-
ských aktivit v gastronomickém prů-
myslu. Žáci jsou vzděláváni v oblasti 

technologie přípravy pokrmů, stolni-
čení, výživy, ale i v oblasti komunika-
ce ve službách, profesní etiky, rozvoje 
organizačních schopností. Odborný 
výcvik žáků probíhá v 1. a 2. ročníku 
ve škole. Ve 3. ročníku probíhá odbor-
ný výcvik na smluvních pracovištích 
našich partnerů. Žáci mají možnost 
zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce 
a zeleniny tzv. carvingu, barmanské-
ho kurzu, kurzu studené kuchyně, 
sommeliérského kurzu a kurzu baris-
ty. Absolventi získávají úplné střední 
vzdělání s výučním listem.

Zahradník, zahradnice
Obor je zaměřen na profesní pří-

pravu v oblasti zelinářství, květinář-
ství, ovocnictví, sadovnictví, vázání a 
aranžování květin,  technologie zpra-
cování ovoce a zeleniny, množení, vý-
sadby, ošetřování a ochrany rostlin. 
Součástí výuky je obsluha a oprava 
jednoduchých zahradnických strojů. 
Absolventi nacházejí uplatnění v za-
hradnických a školkařských �irmách, 
vazačských síních apod. Absolventi 
získávají úplné střední vzdělání s vý-
učním listem.
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kovský zvyk, kdy místní starší ženy, respektive naše maminky postávaly pod 
okny místního sálu, nebo dokonce chodily pozorovat tanečníky dovnitř sálu. 
Byl pro ně vyhrazen prostor po delší straně sálu pod okny a říkalo se tomu, 
že sedí „na lavkách“, jak tomu bývalo dřív. Nyní seděly vedle sebe na židlích. 
Jejich cílem bylo pozorovat a kontrolovat především svoje potomky, ale nejen 
je. Navíc také průběh zábavy komentovaly.

Kultura na vesnici
O fyzické kultuře (sportu) jsem se již zmínil. Nyní také několik slov o divadle 

a �ilmu, tedy o kultuře duchovní.
Nejrozšířenějším druhem kultury bylo kino. Chodil jsem do Jedovnic nebo 

do Ostrova.
Ve Vilémovicích �ilmová představení zajiš�ovalo od roku 1952 až do roku 

1955, a snad i déle, tzv. „putovní kino“, které asi jeden den v měsíci promítalo 
vždy tři �ilmy. Odpoledne pro děti, pak v podvečer a poslední asi ve 20 hodin 
vyloženě pro dospělé. Tam jsem poprvé viděl můj oblíbený �ilm Katakomby 
s Vlastou Burianem v hlavní roli a celou řadu dalších.

Později se promítalo 1x týdně péčí MNV. Ale netrvalo to dlouho.
Pokud jde o divadlo, pak občas nacvičili místní ochotníci nějakou hru, popří-

padě účinkovali ochotníci ze sousedních obcí.
Až později se začaly pořádat 

zájezdy do divadla v Brně. Byl 
jsem jejich pravidelným účastní-
kem. 

A 50. léta minulého století 
přinesla také estrády. Zpravidla 
souvisely s nějakou politickou 
akcí, např. volbami, květnovými 
svátky apod.

Ale abych nezapomněl. Ve Vilé-
movicích také několikrát hosto-
val kouzelník či loutkové divadlo.

Před závěrečným slovem ještě 
zmínka o speleologickém výzku-
mu v obci. Vše započalo, až když 
jsem žil v jiné krasové obci, a to v 
Holštejně. Speleologický kroužek 
při ZK ROH n.p. Metra Blansko 
objevil v roce 1968 podzemní 
prostory v blízkosti již vpředu 
zmíněného Vilémovického pro-
padání.

A v roce 1981 byla objevena ponorová jeskyně v Kajetánově závrtu, který 
jsem v předchozí části nazval „Kajtánuj závrtek“, jak jsme říkali mezi spolu-
občany. Brzy po válce se mluvilo o tom, že tam bylo utraceno koncem války 
několik koní sloužících v německé či rumunské armádě.

Závěr
750 let je tak významné jubileum, že jsem se chtěl i já tímto textem pokusit 

čtenářům Blanenska a Boskovicka přiblížit život ve Vilémovicích v 50. a polo-
vině 60. let minulého století. 

Na rodnou obec jsem nikdy nezapomínal a vždy jsem měl důvod se k ní 
hrdě hlásit. Je to povinnost a také jsem se mohl opřít o její polohu, tedy že na 
katastru obce v Moravském krasu leží propast Macocha, a že od nás pochází 
hokejista Franta Ševčík. 

Vzpomínky (paměti) byly sepsány převážně „z vlastní hlavy“. Fotogra�ie po-
cházejí ze soukromé sbírky, některé jsou převzaty z odborných i populárních 
publikací o rodném kraji včetně níže uvedených pramenů:

Osobní zápisky od roku 1950• 
Obecní kronika Vilémovic• 
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Vilémovice• 
Absolon, K.: Moravský kras 1. Praha, Academia, 1979• 
Buchta, M.: Jak šel život. Část první-mládí. Brno, 2006, osobní vzpomínky• 
Gric, J.: To bylo dávno. Vzpomínky z dětství. Ostrov u Macochy, 1996, • 
Gric, J.: Ostrov u Macochy. Příroda a lidé. Regionální učebnice a čítanka pro • 
základní školy. Ostrov u Macochy, 2001
Musil, R. a kol.: Moravský kras. Adamov, J. Bližňák, 1993• 
Vašíček, Z. a další: Paměti obce Vilémovice. Obecní úřad Vilémovice, 2017. • 

Slovo o autorovi
Doc.Ing. Miroslav Buchta, CSc. Narozen 1941. Po maturitě na JSŠ v Blan-

sku (1958) pracoval dva roky v Adamovských strojírnách v Adamově v dělnické 
profesi. Teprve poté mu bylo umožněno vysokoškolské studium. Absolvent VUT 
Brno, fakulty strojní (1965). Nastoupil do Adamovských strojíren, závod Blan-
sko, kde pracoval v různých technických a vedoucích funkcích (1965 až 1980). 
Pedagogické působení zahájil na Vojenské akademii Brno (1981 až 1994). Po 
krátkém působení na podnikatelské fakultě VUT Brno (1995 až 1996) zakončil 
svoje vysokoškolské působení na Univerzitě Pardubice (1997 až 2013).
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Seriál Zrcadla: 750 let Vilémovic
Vilémovice si letos připomínají 750 let od první písemné zmínky. K tomuto výročí zpracoval vilémovický 

rodák doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc. seriál věnovaný vzpomínkám na život v obci.

Vilémovická jeskyně-ponor potoka 

Kajetánův závrt-chodba před odtokovým sifonem

Ve školním roce 2016/2017 
nabízí studium 

v šestiletém oboru (pro žáky ze 7. tříd ZŠ) 
a čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ) 

Dny otevřených dveří:  
5. listopadu 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.
22. ledna 2016 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

ymn zium a  jec- e e , . . .
men k  240 

6 9 02 jec- e e

Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz;  www.gymnaziumrajec.cz

Gymnázium Rájec-Jestřebí, p. p. s.
Komenského 240
679 02  Rájec-Jestřebí

Ve školním roce 2018/2019
nabízí studium

Den otevřených dveří bude 
v pátek 19. ledna 2018 
od 8.30 do 16.30 hodin

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.
Komenského 240
679 02  Rájec-Jestřebí

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

Střední pedagogická 
škola Boskovice, 

příspěvková 
organizace

Komenského 5, 680 11 Boskovice
Tel.: 516 802 544

E-mail: posta@spgs-bce.cz

www.spgs-bce.cz

Vám pro školní rok 2018/2019 nabízí
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou:
 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 75-41-M/01 Sociální činnost 
 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 
Tříleté dálkové/nástavbové studium ukončené 
maturitní zkouškou:
 75-41-L/51 Sociální činnost

 Den otevřených dveří 5. 1. 2018 

Dny otevřených dveří: 13.12.2017 a 10.1.2018 ve 13 až 17 hod.

Vyšší odborná škola 
ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

Střední škola nabízí 4 studijní 
obory s maturitou a dva učební 
obory.

Čtyřletý maturitní obor Informač-
ní technologie připravuje žáky pro 
získání teoretických a praktických 
kompetencí a dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních tech-
nologií. 

Cílem je vychovat středoškolsky 
vzdělané odborníky v oblastech 
hardwaru, základního a aplikačního 
programového vybavení, počítačo-
vých sítí, tvorby webových aplikací, 
počítačové gra�iky, programování a 
vývoje aplikací. 

Čtyřletý maturitní obor Infor-
matika v ekonomice připravuje 
odborníky pro oblast užití a tvorby 
ekonomického softwaru. Příprava je 
zaměřena na činnost kvali�ikovaných 
odborníků v oblasti řešení ekonomic-
ké problematiky s využitím PC a prací 
spojených s komunikační technikou. 
Žáci získají potřebné technické zna-
losti a dovednosti z oblasti počíta-
čového hardwaru a softwaru, vývoje 
vlastních aplikací, počítačových sítí a 
technických prostředků pro přenos 
dat. V ekonomických předmětech se 
studium zaměřuje na dovednosti a 
vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, 
základů podnikání, řízení podniku, 
účetnictví a komunikace prostřed-
nictvím výpočetní techniky.

V rámci oborů Informační techno-
logie a Informatika v ekonomice je 
do výuky zařazena moderní aplikace 
- CAD systém SolidWorks, který se 
svojí použitelností a výkonem řadí 

mezi přední aplikace na podporu po-
čítačového modelingu v prostorovém 
pojetí, tzv. 3D. 

Čtyřletý maturitní obor Hotelnic-
tví a turismus je zaměřený přede-
vším na problematiku managementu 
hotelů a cestovního ruchu. V průbě-
hu studia mají žáci možnost absolvo-
vat kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, 
barmanský kurz, baristický kurz, 
someliérský kurz a kurz studené ku-
chyně. V každém ročníku absolvují 
žáci čtrnáctidenní praxi ve školních a 
�iremních kuchyních a jídelnách, v re-
stauracích, v cestovních kancelářích, 
hotelích a penzionech. 

Čtyřletý maturitní obor Veterinár-
ní prevence připravuje žáky na čin-
nost veterinárních asistentů v oblasti 
veterinární péče v chovu zvířat a při 
kontrole dodržování hygienických 
podmínek ve výrobě a zpracování 
živočišných produktů. Součástí vý-
uky je získání řidičského oprávně-
ní skupiny B. Absolventi se mohou 
uplatnit jako asistenti veterinárního 
lékaře, inseminační technici, odborní 
pracovníci v zoologických zahradách, 
laboranti, technici v potravinářském 
průmyslu apod. Studium je možné 
rozšířit o volitelné předměty kynolo-
gie, chov koní, chov exotických zvířat, 
včelařství a myslivost. 

Tříletý učební obor Kuchař - číšník 
je zaměřený na technologii přípravy 
pokrmů a kvali�ikovanou obsluhu v 
provozech veřejného stravování i na 
vykonávání obchodně podnikatel-
ských aktivit v gastronomickém prů-
myslu. Žáci jsou vzděláváni v oblasti 

technologie přípravy pokrmů, stolni-
čení, výživy, ale i v oblasti komunika-
ce ve službách, profesní etiky, rozvoje 
organizačních schopností. Odborný 
výcvik žáků probíhá v 1. a 2. ročníku 
ve škole. Ve 3. ročníku probíhá odbor-
ný výcvik na smluvních pracovištích 
našich partnerů. Žáci mají možnost 
zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce 
a zeleniny tzv. carvingu, barmanské-
ho kurzu, kurzu studené kuchyně, 
sommeliérského kurzu a kurzu baris-
ty. Absolventi získávají úplné střední 
vzdělání s výučním listem.

Zahradník, zahradnice
Obor je zaměřen na profesní pří-

pravu v oblasti zelinářství, květinář-
ství, ovocnictví, sadovnictví, vázání a 
aranžování květin,  technologie zpra-
cování ovoce a zeleniny, množení, vý-
sadby, ošetřování a ochrany rostlin. 
Součástí výuky je obsluha a oprava 
jednoduchých zahradnických strojů. 
Absolventi nacházejí uplatnění v za-
hradnických a školkařských �irmách, 
vazačských síních apod. Absolventi 
získávají úplné střední vzdělání s vý-
učním listem.
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AKCE
Blansko – Nemocnice v 7.30 hod.: 
Boj za zdravá prsa.
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Co pro sebe mohu jako rodič 
udělat, abych byl/a v pohodě, zážit-
kový seminář.
Blansko – Křesťanské centrum 
v 18.30 hod.: Pokoj bez konce, bese-
da.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Svo-
bodný tanec.
Letovice – Knihovna v 17 hod.: Bese-
da s autorkou knihy Tradiční sladké 
pečení bezlepkově Vladěnou Halato-
vou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Suburbicon: 
Temné předměstí.
Boskovice v 17 hod. Bajkeři.
Boskovice v 19.30 hod. To.

středa 15. listopadu
AKCE

Blansko – Galerie města Blanska 
v 17 hod.: Komentovaná prohlídka / 
Autorské čtení.
Blansko – Klub Ulita v 18 hod.: 
Příroda Moravského Krasu, vyhlá-
šení fotografické soutěže, vernisáž 
výstavy a beseda s odborníky o 
ochraně přírody Moravského kra-
su.
Letovice – Městský klub důchodců 
ve 14 hod.: Antarktida – Z konce svě-
ta na konec světa II, přednáška.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: 
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami 
Simony Klímové.

KINA
Blansko ve 20 hod. Thor: Ragnarok. 
(s titulky)
Boskovice v 15 hod. Filmové odpo-
ledne pro seniory: Červená.
Boskovice v 17 hod. Bajkeři.
Boskovice v 19.30 hod. Zabití 
posvátného jelena.

čtvrtek 16. listopadu
AKCE

Borotín – Kulturní dům ve 21 hod.: 
Sametová pařba, hraje Krounex.
Letovice – Kulturní dům v 17 hod.: 
Čaj o páté, k tanci a poslechu hraje 
hudební duo Josef Sekanina a Andrea 
Ondroušková.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Liga 
spravedlnosti.
Doubravice v 18 hod. Srdečně vás 
vítáme.

kalendář akcí
pátek 17. listopadu

AKCE
Blansko – Katolický dům v 18.30 
hod.: Duff y – Hudební kavárna.
Letovice - Parčík u busty Václava 
Havla v 17 hod.: Společná vzpomínka 
na 17. listopad.
Olešnice – Hotel Závrší ve 13 hod.: 
Turnaj spolků v bowlingu.
Velenov – Kulturní dům v 7.45 hod.: 
Výlet kolem katastrálního území obce 
Velenov.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Liga spravedl-
nosti. (s titulky)
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Liga 
spravedlnosti. (3D)

sobota 18. listopadu
AKCE

Benešov – Sokolovna v 17 hod.: Košt 
vín.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Pivní festival.
Blansko – Dělnický dům – restaurace 
v 19 hod.: Taneční večer se skupinou 
Druhý dech.
Blansko – Starobrněnská Pivnice 
Velvet v 19 hod.: Taneční večer, hraje 
Tom Sawyer Band.
Blansko – Restaurace Maxima ve 20 
hod.: Medium – taneční zábava.
Roubanina – Budova hasičů ve 13 
hod.: 4. ročník Róbaninské slivovič-
ke.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Liga 
spravedlnosti.
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 17 hod. Lajka.
Boskovice v 19.30 hod. Dokud nás 
svatba nerozdělí.

neděle 19. listopadu
AKCE

Velké Opatovice – Kostel svatého 
Jiří v 16 hod.: Koncert k svátku svaté 
Cecílie.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerákovi.
Blansko v 17.30 hod. Liga spravedl-
nosti. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice ve 14 hod. My Little Pony 
Film.
Boskovice v 17 hod. Lego® Ninja-
go® Film.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub – Projekt 100: Cesta na Měsíc + 
Le Malér Trio.

pondělí 20. listopadu
AKCE

Blansko – Kino v 9 hod.: S tetinama 
na zelenou.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Floristika pro dospělé.
Boskovice – Mateřské centrum v 18 
hod.: Pohádková kavárnička.

Olešnice – Malý sál na půdě radnice 
v 18 hod.: Austrálie – cestovatelská 
přednáška Mgr. Karla Kocůrka.

KINA
Blansko ve 20 hod. Zahradnictví: 
Nápadník.
Boskovice v 19 hod. Přímý přenos 
z divadla: Ovčáček miláček.
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Střechu zámeckého skleníku 
opraví jen provizorně, není plech

BOSKOVICE - Orkán Herwart 
způsobil Boskovicím statisícové 
škody. Asi největší napáchal na tam-
ním zámeckém skleníku. Boskovičtí 
zastupitelé už schválili šest set tisíc 
korun na provizorní opravu stře-
chy. Původní podobu získá střecha 
pravděpodobně až v prvních měsí-
cích příštího roku.

„V současné době se jedná o pro-
vizorní opravu před zimou. Na skle-
níku se nachází asi šest set metrů 
čtverečních měděného plechu, kte-
rý se nám bohužel nepodařilo zatím 
nikde sehnat. Během listopadu 
jsme museli zrušit asi devatenáct 
akcí, rozhodli jsme se proto pro 
provizorní řešení a v příštím roce 
provedeme kompletní opravu,“ uve-
dl boskovický místostarosta Petr 
Malach (ČSSD).

Orkán Herwart zasáhl Boskovi-
ce v neděli 29. října. Na zámeckém 
skleníku způsobil značné škody. 
Strhl asi tři čtvrtiny měděné střešní 

krytiny, část spadla do uličky mezi 
zámecký skleník a panský dvůr, při 
tom došlo k poškození střechy pan-
ského dvora.

Zbytek měděné střešní krytiny 
se uvolnil od podkladu. Byly také 
poškozeny dva z celkových tří 
komínů zámeckého skleníku. Přes 
okamžitý zásah hasičů došlo k zate-
čení dešťové vody do interiéru, kte-
rá poškodila vnitřní akustické pod-
hledy a výmalbu.

„Pro minimalizaci následných 
škod již byla zahájena provizorní 
oprava střechy spočívající v mon-
táži modifikovaného asfaltového 
pásu. Definitivní oprava střechy 
zámeckého skleníku včetně vnitř-
ních podhledů a výmalby je pláno-
vaná na jaro příštího roku,“ popsal 
mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma.

Vichřice způsobila v Boskovicích 
řadu škod, jejichž výše se šplhá k 
několika milionům korun. Kromě 

Řádková inzerce
Štíhlý, pohledný, sportovně 

založený, 64 roků, výška 173 cm, 
váha 75 kg hledá štíhlou hodnou 
ženu do 60-ti let. Zn. Boskovice a 
okolí.  Tel.: 732 375 049

Vdovec hledá vdovu 65-70 let, 
tmaviovlásku, menší postavy, plnější 
postava vítána. Boskovice, Letovice.

 Tel.: 778 204 894
Prodám kotel VIADRUS HERKU-

LES U24, 19 kW, zánovní, původní 
cena 25 500 Kč, nyní 15 000 Kč.

 Tel.: 728 447 672
Prodám novou nepoužitou bub-

novou sekačku HECHT. Cena doho-
dou.  Tel.: 516 436 037

Prodám 4 zimní pneumatiky 
úplně nové, 185/60 R14. Boskovice. 
 Tel.: 604 133 256

Prodám Mobilhome 9x3m, 3+kk, 
koupelna s WC, nová kuchyňská linka 
včetně spotřebičů (indukční varná 
deska, lednice s mrazákem, ohřívač 
vody se zásobníkem). Mobilhome 
plně v elektřině 240V včetně topných 
panelů, celoročně obyvatelný. Cena 
109 tisíc Kč.  Tel.: 777 554 492

Prodám konzum brambory 7 Kč/
kg a krmné brambory 2 Kč/kg. 

 Tel.: 721 015 273

skleníku poškodil silný vítr také 
sloupy veřejného osvětlení, stře-
chy několika objektů, dopravní 

značky a velkou škodu způsobil 
také v lesích.  Radim Hruška

 Foto Město Boskovice

Zloděj řádil v Šošůvce a Žďárné, ze dvou domů 
ukradl hotovost ale také šperky

ŠOŠŮVKA, ŽĎÁRNÁ - Pravdě-
podobně stejný zloděj má na svě-
domí vloupání do domů v Šošůvce 
a Žďárné. Kradl šperky i hotovost. 
Majitelům způsobil škodu v řádech 
desetitisíců korun.

„Nezajištěná branka na pozemek 
vedle rodinného domku v Šošůvce 

pravděpodobně napomohla zatím 
neznámému pachateli. Ten se tak 
pohodlně dostal k oknu v zadní 
části obydlí, a to násilím otevřel,“ 
popsal okolnosti vloupání do domu 
v Šošůvce policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

Zloděj dům jednašedesátileté-

ho majitele prohledal a odnesl si 
finanční hotovost v různých měnách 
a rodinné šperky. Způsobil tak ško-
du za téměř čtyřicet tisíc korun.

V nedaleké Žďárné řádil prav-
děpodobně stejný zloděj. „Násilím 
překonal plot a následně po neú-
spěšném pokusu o násilné otevření 

vstupních dveří uspěl v zadní části 
domu,“ uvedl Malášek.

Po násilném otevření dveří pro-
hledal dům sedmačtyřicetiletého 
majitele a ukradl peníze, které našel 
v kuchyňské lince. 

V tomto případě způsobil škodu 
třicet tisíc korun.  (hrr)

Letovice připravily pro obyvatele města a hosty ze spřátelených družebních 
měst z Německa, Polska, Slovenska a Maďarska projekt spolufinancovaný v 
rámci EU. Pro veřejnost byly připraveny koncerty dechových těles z part-
nerských měst a ZUŠ Letovice. Zástupci partnerských měst také navštívili 
místní památky. Závěrečná akce proběhla v sobotu v jízdárně letovického 
zámku. V sobotu se uskutečnil také Den otevřených dveří Městského úřadu 
Letovice. (hrr), foto Petr Švancara

BLANSKO, BOSKOVICE - Ve 
středu 29. listopadu pořádá Oblast-
ní charita Blansko tradiční čtvrtlet-
ní sbírku oblečení. Tentokrát budou 
pracovníci charity vybírat vyřaze-
né věci ve dvou městech okresu. V 
Blansku na ulici Jasanové, ve Staré 
fabrice a na faře, v Boskovicích na 
faře a v Betany. 

Přesné časy sběru, kdy můžou 
dárci použité oblečení a další věci 
nosit, najdou lidé na stránkách 
Oblastní charity Blansko. Do cha-
ritního šatníku je tentokrát potřeba 
hlavně zimní oblečení, dětské odě-
vy a drobná elektronika.

„Jsme rádi za všechny darované 
věci, protože z šatníku mizí rychle. 
Ale vzhledem k ročnímu období uví-

táme především bundy, teplé prádlo 
a další zimní oblečení. A také oble-
čení pro malé děti, o to je opravdu 
zájem,“ informuje vedoucí charitní-
ho šatníku František Jahoda.

Darované věci využijí tradičně 
klienti charity, například bezdo-
movci nebo matky z azylových 
domů, a sociálně slabí. Ti si můžou 
do charitního šatníku přijít vybrat v 
pondělí od desíti dopoledne do půl 
šesté odpoledne.

Kromě oblečení uvítá charita 
praktické věci do domácnosti, ten-
tokrát hlavně drobnou elektroniku 
jako jsou žehličky, rychlovarné kon-
vice nebo fény. Další termín sbírky 
bude znovu za čtvrt roku, začátkem 
jara.  Vladěna Jarůšková

Charita uspořádá sbírku oblečení, 
potřebuje hlavně dětské a zimní

Svatojánský sbor v Nitře
SVITÁVKA - Ve dnech 23. a 24. září 

zavítal Svatojánský chrámový pěvec-
ký sbor do západoslovenské Nitry. 
Nejprve myšlenka, později několika 
měsíční práce a navázání kontaktů se 
slovenskou stranou. Toto vše si vzala 
na svá bedra naše zpěvačka Liduška 
Lepková. 

Přímo na slovenské straně jí přišla 
vstříc řádová sestra Alžběta, která zís-
kala kontakty na své straně. A jedním z 
prvních, který náš sbor přivítal, byl Ing. 
Bálko, který nám sdělil místa ubytová-
ní v kněžském konventu. Odtud naše 
kroky vedly na oběd do kněžského 
semináře svatého Gorazda.

Zde nás přivítal a popřál dobré chuti 
jeho vicerektor Miroslav Šidlo. Všech-
na jídla, která nám byla podávána, byla 
vysoké kvality, velmi chutná a každý 
si ještě mohl přidat dle své chuti. Po 
vydatném a velmi chutném obědě celý 
sbor nastoupil do autobusu a nastala 
nám projížďka městem Nitrou.

Projížďkou městem nás provázel a 
vyčerpávající výklad podával diplomo-
vaný Ing. arch. Vladimír Libant, emerit-
ní primátor města Nitry. Výklad trval až 
do večerních hodin a nástupu na veče-
ři. Po vydatné a chutné večeři všichni 
zpěváci přešli do františkánského kos-
tela sv. Petra a Pavla, kde se uskutečnila 
generální zkouška na nedělní mši.

S místem a komfortem na pokojích 
a vzornou čistotou a vydatným spán-
kem byli všichni zpěváci spokojeni. 
Po nedělní vydatné a chutné snídani 
nastoupil sbor na kůr kostela sv. Petra 
a Pavla, kde v 10 hodin začala mše sva-
tá. Tuto sloužil P. Marcel Cibík. V jejím 
úvodu přivítal a pozdravil všechny pří-
tomné, zvláště však hosty zpěváky Sva-
tojánského pěveckého sboru z morav-
ské Svitávky.

Svatojánský sbor při této mši před-
vedl a zazpíval Slavnostní mši z pera J. 
Valenty. Sborem bylo zazpíváno Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Ag-
nus. Přídavkem k této mši sbor ještě 
zazpíval Tebe poem od Bortnianské-
ho, Ubi caritas od Andreje Snyde a na 
závěr Ave regina od Jana Kř. Knahla.

Po skončení mše svaté poděkoval 
sloužící P. Cibík za krásné zpěvy všem 
zpěvákům a sbormistryni Koryčán-
kové a varhaníkovi Mgr. Maňouškovi 
za práci s nacvičováním a vůbec při-
jetí až z daleké Moravy. Všem přítom-
ným pak požehnal. Celý pěvecký sbor 
se pak před oltářem vyfotografoval. 
Nedělní slavnostní oběd nám všem 
velmi chutnal.

Představila se nám také řádová 
sestra Alžběta, která nám vlastně zpí-
vání na Slovensku zprostředkovala. 
Poděkováním všem, kteří nás v Nitře 
hostili, jsem se rozloučil. Naše cesta 
autobusem vedla ještě nad Nitru na 
pohoří Zobor. Zde jsme shlédli ruiny 
Zoborského kláštera, který je nyní 
Národní kulturní památkou. Zde na 
troskách bývalého kláštera nás pro-
vázel a obšírný výklad podal středo-
školský profesor dějepisu a �iloso�ie 
– rodák z Ostravy. Prohlídkou trosek 
bývalého kláštera náš pobyt a návště-
va města Nitry byla ukončena a nastal 
návrat domů.

Naše cesta vedla přes Senici, Holič, 
Hodonín, Terezín a Kašnice. Zde byla 
krátká zastávka na ochutnávku lahod-
ných vín a čerstvého burčáku. Po 
zazpívání písně „Hájku zelený“ (majitel 
vinného sklípku se jmenoval Hájek). 
Po odeznění písně nasedl celý sbor 
do autobusu a stejnou cestou za zpě-
vu moravských písniček se vracel do 
svých domovů.  Miroslav Holík
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Zamazalová má další 
medaile z Českého poháru

BLANSKO - Na sedmém kole 
Českého poháru v plavání, které 
se konalo po oba víkendové dny 
v Jihlavě pod názvem AXIS Cup, si 
připsalo blanenské plavání další 
medailové úspěchy v této nejvyšší 
české soutěži. 

Zasloužila se o ně blanenská 
plavkyně, reprezentující kategorii 
dospělých, Veronika Zamazalová.

V konkurenci plavkyň z šedesáti 
českých a šesti zahraničních klubů, 
mezi nimiž byla řada reprezentan-
tů a několik olympioniků, dohmátla 
blanenská jednička v open kategorii 
dvakrát na stříbrném místě. 

Ze stříbrné medaile se radovala 
ve své parádní disciplíně padesátce 
prsa a stejný kov přidala na stovce 
polohově.

V Brně na Kraví hoře si v sobotu 
dali sraz začínající plavci od šesti do 
devíti roků. 

Celkem se jich letos sešlo z deva-
tenácti klubů České republiky na 
sto padesát. Blanenský oddíl se 
zde představil s družstvem třinácti 
malých plaváčků.

Jedinou medaili vybojoval sed-
miletý Tomáš Reka. Měla hodnotu 
stříbrnou a bylo to v disciplíně dva-
cet pět metrů kraul. Blízko k medaili 
měla také osmiletá Stella Hanzlíč-
ková, která doplavala na padesátce 
znak na bramborové příčce.

Blanenské plavání je 
vidět i v zahraničí

Nejlepší plavec blanenského oddí-
lu a zároveň i Jihomoravského kraje 
Milan Kučera byl vybrán, aby spolu 
s plavci Komety Brno reprezentoval 
Blansko na Mezinárodních závodech 
Severnoje sijanije 2017 ve městě 
Chanty-Mansijsk v Rusku.

Soutěže se zúčastnilo 493 sportov-
ců ze čtrnácti regionů Ruské federa-
ce. Ze zahraničí se představili plavci 
z ČR, Itálie, Kazachstánu a Kyrgyz-
stánu. V náročných podmínkách a 
silné konkurenci obstál Milan Kučera 
na výbornou. Přivezl tři cenné kovy. 
V disciplínách padesát a sto motýlek 
vybojoval stříbro a na dvoustovce 
motýlek bronz. Věra Vencelová

V Lipovci oslavili padesáté výročí 
otevření první přístavby ZŠ

LIPOVEC - Ve středu 27. září byl 
žáky ročníku 1952/1953 a 1949 
zorganizován sraz všech bývalých a 
stávajících učitelů na Základní ško-
le v Lipovci u příležitosti 50. výročí 
otevření 1. přístavby ZŠ v Lipovci, 
na jejíž stavbě jsme se i my v té době 
podíleli. 

Když jsme vstoupili do školy, tak 
na nás dýchla současná atmosféra, 
která ve škole vládne ve všech jejich 
prostorách a koutech. Stěny chodeb 
jsou vyzdobeny učební tématikou 
pro žáky, namalovanými obrázky 
dětí školy, vitrínkami s poháry, všu-
de čisto a útulno, ze tříd byl slyšet 
radostný smích a hlahol dětí.

Všichni přítomní (starších roční-
ků) jsme mohli posoudit, jak se ško-
la za 50-sát roků, co jsme ji opustili, 
změnila, co nového se přistavělo, 
vybudovalo, vylepšilo a vybavilo.

Záviděli jsme dětem počítačovou 
učebnu, tělocvičnu, jednotlivé učeb-
ny, vybavenou kuchyňku na výuku 
vaření a pečení. Zavzpomínali jsme, 
jak jsme se my tento předmět cho-
dili vyučovat mimo budovu školy na 
„starou sokolovnu“ spolu s tělocvi-
kem.

Po prohlídce školy nás všechny 
přítomné přivítala paní ředitelka 
Mgr. Jaroslava Školařová v tělocvič-
ně, kde nás seznámila s tím, co se 
ve škole za 50 roků v jednotlivých 
letech budovalo a měnilo. Po jejím 
úvodním vystoupení nám žáci ško-
ly předvedli svůj kulturní program, 
který si pro nás připravili pod vede-
ním Mgr. Kateřiny Veselé a Mgr. Evy 
Lerchové.

Mohli jsme posoudit, že se změnila 
hodně i klasická výuka na škole, což 
nám představili ve svém vystoupení 
žáci 7-mé třídy v ukázce škola hrou. 
V diskusi mimo jiné zavzpomínala 
na svoje první léta v Mateřské škole 
v Lipovci bývalá ředitelka Marie Prů-
chová, která také začínala na „staré 
sokolovně“ a dneska má obec budo-
vu MŠ též po rozsáhlé rekonstrukci.

Dále kolegy bylo vyzdviženo, že 
paní učitelka Anežka Baldíková uči-
la na škole 40 roků. Všem přítom-
ným učitelům, kterých na setkání 
dorazilo přes 40, byla předána 
pamětní brožura s historií obce 
Lipovec, základní a mateřské školy, 
se seznamem všech učitelů, kteří 
v Lipovci učili a na památku žáci 

O víkendu 
kuželkářské 
celky Blanska 
v soutěžích 
nebodovaly

REGION - Ligové soutěže kužel-
kářských družstev pokračovaly 
uplynulý víkend osmým kolem, ve 
kterém oba ligové celky KK Blan-
sko vyšly naprázdno.

1. liga žen
8. kolo: Slavia Praha - Blansko 

6:2 (3255:3206).
V bodově velice vyrovnaném utká-

ní rozhodovaly především shozené 
kolky. Po dvou zápasech jich domácí 
měli na svém kontě o 62 víc. Po dal-
ších dvou zápasech už domácí ved-
li jen o 20, závěrečné dvě klání ale 
jejich vedení potvrdila.

Hejhalová - Ptáčková 2:2 
(579:553), Marková - Nevřivová 2:2 
(573:537), Kaanová - Ševčíková 1:3 
(464:502), Kohoutová - Zajacová 
2:2 (527:531), Gruszková - Musilová 
2:2 (573:555), Šťastná - Buďová 2:2 
(539:528).
 1.  Rosice  9  8  1  0  52,0:20,0 17
 2.  Slavia Praha  9  6  2  1  49,0:23,0 14
 3.  Rokycany  9  5  0  4  35,0:37,0 10
 4.  Náchod  8  4  1  3  37,5:26,5 9
 5.  Přerov  8  4  1  3  36,0:28,0 9
 6.  Duchcov  9  4  1  4  37,0:35,0 9
 7.  Zlín  10  4  1  5  41,0:39,0 9
 8.  Blansko  8  4  0  4  35,0:29,0 8
 9.  Val. Meziříčí  8  3  0  5  26,0:38,0 6
 10.  Jičín  8  3  0  5  25,5:38,5 6
 11.  Konstruk. Praha  8  2  0  6  22,0:42,0 4
 12.  Žižkov Praha  8  0  1  7  12,0:52,0 1

2. liga mužů sk. B
8. kolo: Blansko - Chvalíkovice 

2:6 (3241:3254).
Zápas skvěle rozehrál Jakub Flek, 

který poslal Blansko do vedení o 81 
kolků, David Plíšek navýšil vedení 
domácích na 104. 

Ve zbývajících čtyřech zápasech 
však hosté, kteří jsou v tabulce na 
třetím místě, dokázali výsledek oto-
čit. 

Flek J. - Kostka 4:0 (590:509), Plí-
šek - Staněk 2:2 (578:555), Kolařík 
- Hendrych 0,5:3,5 (520:537), Havíř 
- Hendrych 2:2 (545:574), Sehnal 
- Hendrych 1:3 (494:524), Flek R. - 
Valenta 0:4 (514:555).  (les)
 1.  Vyškov 8 8 0 0  51,0:13,0 16
 2.  Dačice 8 7 1 0  48,0:16,0 15
 3.  Chvalíkovice 8 4 1 3  33,0:31,0 9
 4.  Vracov 8 4 0 4 35,0:29,0 8
 5.  MS Brno 8 4 0 4 31,0:33,0 8
 6.  Prostějov 8 4 0 4  31,0:33,0 8
 7.  Husovice B 8 4 0 4  30,0:34,0 8
 8.  Hlubina 8 3 1 4  30,0:34,0 7
 9.  Přerov 8 3 0 5  32,0:32,0 6
 10.  Dubňany 8 3 0 5  23,0:41,0 6
 11.  Blansko 8 1 1 6  22,0:42,0 3
 12.  Opava 8 1 0 7  18,0:46,0 2

Veronika Zamazalová.  Foto Věra Vencelová

Plavci váleli v Brně a ve Žďáru
BOSKOVICE - V brněnském bazénu na Kraví Hoře se 

konaly každoroční plavecké závody Moravskoslezská liga 
nejmladších žáků, na blocích se představilo více jak 300 
dětí z oddílů plavání Čech a Moravy. Boskovický oddíl 
vyslal do bojů velkou skupinu čtrnácti plavců. Mnozí z 
nich se poprvé v životě postavili na start svého plaveckého 
závodu a poprali se zdatně se vzdáleností 25 metrů. Napro-
ti tomu „již ostřílení“ jedinci brázdili vzdálenosti v bazénu, 
zlepšovali své osobní rekordy a sbírali medaile.

U obou dvou skupin, nováčků i zkušených plavců, bylo 
nádherné sledovat jejich odhodlání, urputnost a bojovnost. 
Z nových plavců patří pochvala Radečku Dokoupilovi, Honzí-
ku Bednářovi, Adélce Věrné a Emě Mikuláškové. Ti mimo své 

individuální discipliny plavali ve štafetě se zkušeným Ond-
rou Ščudlou, Patrickem Müllerem, Annou Ryšavou a Justý-
nou Novotnou. Všichni zmínění nováčci začali plavat teprve 
na začátku školního roku a jsou na nich vidět opravdu velké 
pokroky. Na stupně vítězů vystoupali Ondra Ščudla (dvě prv-
ní místa a jedno třetí), Michal Veselý (dvě druhá místa), Nina 
Chlupová (druhé a třetí místo) a Kristýna Nezvalová (jedno 
první místo). Velký posun v osobních rekordech zazname-
nali také Patrick Müller, Dominik Barry, Anna Ryšavá, Justý-
na Novotná, Barbora Janovská a Anna Šperková.

Čtyři plavci oddílu SVČ Boskovice reprezentovali na pla-
veckých závodech Vysočina Cup ve Žďáru nad Sázavou, kde 
se ve zcela novém pěti dráhovém bazénu sešli plavci z celé 
Moravy a Čech.

Závod byl velmi pěkně zorganizován, medaile si v nabité 
plavecké konkurenci vyplaval desetiletý Jáchym Ryšávka – 
dvě zlaté a jednu stříbrnou. Jáchym posunul opět hranici 
svého osobního rekordu na 100 metrů volným způsobem 
pod 1:10,00 a právem mu patřil obrovský potlesk celého 
publika. Na stupně vítězů vystoupal i jeho stejně starý 
kamarád Filip Skřička (druhé a třetí místo), který si ve 
všech plavaných disciplínách zlepšil své časy. S konkurencí 
se poprala statečně i děvčata, Barunka Tlamková a Emma 
Ryšávková, obě ukázaly ve vodě bojovnost, nasbíraly zku-
šenosti a zlepšily své časy, i když na medaile to tentokrát 
nevyšlo.  (les), foto archiv

BLANSKO - Ve víru zpráv kamenného tisku 
a kamenné televize o dvou výrocích, za které se 
musí omluvit žalobkyním členka ČSBS Mgr. Eva 
Nečasová, zapadlo její vítězství v 13 podstatných 
výrocích o rájeckém knížeti, majiteli panství za 
I. ČSR a protektorátu.

Zatímco nález Ústavního soudu potvrdil omlu-
vu za dva výroky, usnesení Ústavního soudu 
odmítlo stížnost žalobkyň na 13 výroků o pozici 
pana knížete v protektorátu, o členství v němec-
kých organizacích říše a dalších faktech. Proto 
se naplnilo konstatování soudce I. instance pana 
JUDr. Michala Ryšky, který po skončení soudu kla-
dl na vědomí přítomným novinářům toto: „Opo-
važte se napsat, že Nečasová prohrála soud! Byla 
mnohem úspěšnější!“

Náš ČSBS Boskovice se k soudu vyjádřil memo-
randem a poděkováním za minoritní votum ústav-
ního soudce prof. JUDr. Jana Musila,který poukáza 
na to, že Nečasová měla být osvobozena i za zbylé 
dva výroky, a tím vyjádřil odlišný právní názor na 
vynesený nález.

Náš svaz toto rozhodnutí soudu respektuje, 
nicméně vyhrazuje si právo na poukaz na histo-
rické reálie, které jsou pro rájeckého knížete kon-
traproduktivní a svědčí o tom, proč ministerstvo 
vnitra správně nikdy neudělilo knížeti českoslo-
venské občanství.

Řada historických reálií týkajících se skutků 
knížete - kromě osvíceného Vrchního soudu v Olo-
mouci - byla dle nás opomenuta nebo nezdůrazně-
na v řízení obecných soudů. Jako odbojáři máme 
zato, že toto se opět projeví v řízení o restituci, kdy 
o všem je dobře zpraveno ministerstvo vnitra, kte-
ré za žádného ministra nedoznalo posmrtné udě-
lení čs.občanství panu knížeti, což by znamenalo 
obrovskou restituci jedenáctimiliardového majet-
ku okresu Blanenska a Boskovicka.

Podle nás odbojářů ministerstvo vnitra dopo-
sud postupovalo správně v souladu s nálezy let 
1945-1947 o panu knížeti a jeho rodině. 

Poukazujeme i na novou skutečnost, kdy doku-
menty vyšetřování ministerstva vnitra z let 1946-
1948 prokazují, že podle vyšetřovatelů podniku 
šamotové továrny a elektrárny panství Rájec se 
majitel sice nedopustil skutků proti ČSR,avšak 
nezůstal věren ČSR a dokonce nadržoval germa-
nizaci v podnicích a germanizátory neodstranil. 
Toto je nepominutelný fakt, který nedokázala 
zbořit žádná dosavadní žaloba,stejně jako fakt, že 
I.protokolní kniha města Rájce dokládá stanovis-
ko při šetření knížete a rodiny: „Nikomu za oku-
pace nepomohli a proto všichni patří ven!“ Toto 
bylo zaznamenáno při vyšetřování v Rájci, a jen 
humanitární ohled na nemoc knížete tomuto aktu 
odsunu knížete a rodiny zabránil. 

ČSBS Boskovice trvá na prohlášení zástupců 
svazu dr. Skoupého a Mgr. Klemsy z roku 2005 o 
tom, že kníže se za okupace choval jako Němec, 
byl Němec, a pod vedením jeho uředníka se Rájec 
stal oporou okupační moci. 

Dále trvá na vyjádření pamětníků, kteří znali 
případ knížecí rodiny a věděli, že tzv. prozatím-
ní osvědčení občanství dostal kníže posmrtně 
od ONV Boskovice jen a jen z důvodu, aby rodina 
obdržela potravinové lístky a nestrádala, nikoli z 
důvodů češství.

ČSBS Boskovice věří v postup Ministerstva vni-
tra, které jediné má pravomoc udělit či neudělit 
zesnulému knížeti zpětně čs. občanství, že ucho-
vá dosavadní rozhodnutí a čs. občanství knížeti 
neudělí. Ministerstvo vnitra doposud postupo-
valo podle doložených vyšetřování,dokumentů 
a svědectví o knížeti a jeho rodině, a v souladu s 
ústavním dekretem ČSR č.33/1946 Sb. o státním 
občanství vyšetřovaných osob, a s dekrety 12, 100 
a 108 o kon�iskaci německých majetků.

ČSBS Boskovice tedy má podložený důvod 
domnívat se, že postup Ministerstva vnitra k 
restituci v Rájci bude nadále zachován, a že po 
čtvrtstoletí bude konečně za celou kauzou napsá-
na restituční tečka.

Oblastní výbor a Historicko dokumentační 
komise ČSBS Boskovice

Eva Nečasová vyhrála u Ústavního soudu 
13 výroků z 15ti ve sborníku o restitucích

vyrobili pro všechny záložku s foto-
grafií školy.

Po o�iciálním programu při malém 
občerstvení si všichni přítomní 
zavzpomínali na roky, kdy ve škole 
učili, jak se škola změnila k nepo-
znání, v diskusi s rodiči a bývalý-
mi žáky pokračovali do večerních 
hodin. Bylo velmi zajímavé pozoro-
vat, jak se vzájemné setkání vyvíje-
lo a přítomni byli z něho nadšeni, 
připadali jsme si jako na „školním 

srazu“. Společně jsme prožili hezké 
odpoledne, na které budeme dlouho 
rádi vzpomínat.

Když jsem na akci chodila zvát uči-
tele, tak jsem byla mile překvapena, 
s jakou radostí toto pozvání přijíma-
li, že je to velmi milé, překvapující, a 
ještě se s tím nesetkali.

Byla jsem ráda, že se nám podařilo 
zorganizovat vydařenou akci, na kte-
ré nám bylo všem příjemně a hezky. 

 Marie Grimová
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Sprejeři vyzdobili podchod 
v Blansku, „cesta do pekel“ zmizela

BLANSKO - Blansko přišlo o jed-
nu ze svých největších ostud, která 
městu po dlouhá léta dělala špatné 
jméno. 

Byl jím podchod pod hlavním že-
lezničním nádražím. Léta jeho zdi 
hyzdily výtvory sprejerů, byl polepe-
ný plakáty a jejich útržky a občas to 
v něm silně páchlo. Nyní je podchod 
vyčištěný a jsou v něm nové výtvo-
ry sprejerů, které jej ale tentokrát 
zdobí.

„Upřímně je nutné přiznat, že 
podchod pod nádražím připomí-
nal svým vzhledem cestu do pekel. 
Naštěstí zmizela. S výsledkem jsem 
spokojený. Získali jsme netradiční a 
vtipnou výzdobu. Doufám, že nám 
dlouho vydrží nepoškozená,“ uvedl 
starosta Blanska Ivo Polák (ČSSD).

Radnice se společně se Správou 
železniční dopravní cesty (SŽDC) 
dohodla, že se podchod vyčistí a jeho 
kachličkové zdi natřou na bílo. Pak 
si přizvala blanenské i mimoblanen-

ské sprejery a nechala jej vyzdobit. 
Na zdech jsou motivy připomínají-

cí jeskyně Moravského krasu. Mezi 
nakreslenými krápníky je například 

speleolog, netopýr nebo neandertál-
ský lovec.

„Dokonce máme svého blanen-
ského Gluma. Jeden ze sprejerů 
nakreslil tohoto hrdinu ze známé-
ho �ilmového příběhu Pán prstenů 
(pozn. natočený podle knih J.R.R. 
Tolkiena), jak si sedí mezi krápníky,“ 
doplnil starosta. Upřesnil, že město 
na projekt přispělo osmnácti tisíci 
korunami.

Nyní radní spoléhají i na jistou 
solidaritu mezi sprejery, tedy kon-
krétně na to, že si navzájem svá dílka 
neničí. Podchod pod blanenským že-
lezničním nádražím by tedy měl zů-
stat zachovaný v současném stavu.

Ostatně samotní sprejeři, kteří jej 
zdobili, věnovali jeden z obrázků i 
chovatelům psů. 

Nakreslili obrázek upozorňující, 
že podchod pod železničním nádra-
žím rozhodně není určený k venčení 
jejich čtyřnohých miláčků. 

 Text a foto Martin Jelínek
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Blansko žilo o víkendu oslavami svatého 
Martina, připomněli si jeho 1 700 let

BLANSKO - Gastronomické i kul-
turní zážitky zajistil třídenní pro-
gram, který se odehrával na území 
Blanska. Lidé mohli ochutnat různé 
druhy vína včetně Svatomartin-
ských. Oslavy začaly v pátek na far-
ním dvoře u kostela svatého Marti-
na na setkání, které měli na starosti 
(stejně jako následující prohlídky 
kostela a věže) studenti Střední 
školy cestovního ruchu a gastrono-
mie Blansko. 

Vzhledem k tomu, že Svatomar-
tinské víno se nesmí otevřít dříve 
než 11. listopadu v 11 hodin, připí-
jelo se horkou medovinou.

Po setmění vyrazil tradiční Po-
chod světýlek od Centra „PRO“. 
Stovky dětí a dospělých nesly lam-
piony, svíčky a různá světýlka. Pro-
šli přes zámecký park až ke kostelu 
sv. Martina. Tam děti zazvonily na 
zvoneček a písničkou přivítaly Mar-
tina na bílém koni.

V sobotu se do vody v nádrži Pa-
lava ponořili otužilci z celé České 
republiky. Odehrál se tam druhý 
ročník Českého poháru v zimním 
plavání.

Svatomartinským vínem se pak 
připilo v zámeckém parku a na Skal-
ním mlýně. V zámeckém parku na 
akci Na víno s Martinem byla hlav-
ním hostem herečka Hana Holišová. 
Ke kulatým narozeninám dostal sva-
tý Martin pětačtyřicetikilogramový 

dort, na kterém si mohli pochutnat 
návštěvníci akce. Na Skalním mlýně 
na Svatomartinském koštu zazpíval 
mimo jiné Standa Hložek s kapelou 
a HD Acoustic.

Nedělní průvod městem, který 
vedl od kostela sv. Martina přes ná-
městí republiky až do zámeckého 
parku, si nenechaly ujít stovky lidí. 
Hlavním hostem nedělního progra-
mu byl Marek Ztracený s kapelou.

 (mha), foto Marie Hasoňová

Blanskem prošly 
stovky dětí s lampióny

BLANSKO - Na tradiční Pochod 
světýlek ke svatému Martinovi se 
v pátek 10. listopadu sešli děti i do-
spělí s lampióny, svíčkami a s růz-
nými světýlky. Od výchozího místa 
u Centra „PRO“ prošli přes zámecký 

park, kolem cukrárny Severka, přes 
cyklostezku až ke kostelu sv. Marti-
na na Starém Blansku. Tam si děti 
zazvonili na zvoneček a písničkou 
přivítali Martina na bílém koni. 

 Vladěna Jarůšková

Letošní jediná Burza středních škol v okrese se konala v pátek v boskovickém 
skleníku. Střední školy a učiliště nejen z regionu, ale i z krajského města i ji-
ných krajů představily zájemcům z řad žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičům učební 
obory na školní rok 2018/2019.  Foto Jaroslav Oldřich 

Valchovská knihovna přivítala vzácného hosta. Úspěšná sprintérka, mnohoná-
sobná reprezentantka v „zátopkovské éře“ Olga Oldřichová, rozená Šicnerová 
besedovala se s občany a sportovními zájemci. Paní Olga vzpomínala na svoji 
sportovní kariéru, která vyvrcholila vystoupením na Olympijských hrách v 
Londýně v roce 1948.  Foto Jaroslav Oldřich
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Kolem torza po Dukle 
začaly opravy chodníků

BLANSKO - Do centra Blanska se 
po pár týdnech vrátili stavební děl-
níci. Po úpravách na torzu po Hote-
lu Dukla se tentokrát přesunuli na 
plochy kolem něj. Pracují na nových 
chodnících.

Nové dláždění dostanou trasy pro 
pěší, které se nacházejí kolem vyvý-
šené oddychové zóny. Městský roz-
počet na tento účel letos pamatuje 
částkou 3,5 milionu korun.

„Kromě revitalizačních prací v 
bezprostřední blízkosti odpočinko-
vé zóny dojde i na opravu chodníku 
v ulici Seifertově, a to v úseku od 
Komerční banky směrem do středu 
města, nebo k otevření prostranství 
blízko stávajícího přechodu k bývalé 
hasičce,“ upřesnil blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha (ODS).

Do budoucna se navíc počítá s 
novými podélnými parkovacími stá-
ními pro auta pod bývalou Duklou, 
hned za odbočkou z Rožmitálovy uli-
ce na náměstí Republiky. „Ta budou 
určena mimo jiné i pro zásobová-
ní budoucí kavárny. Předpokládá-
me ale, že díky nim dojde rovněž k 
výraznému omezení případů, kdy 
řidiči vjíždějí v těchto místech i přes 

zákazovou značku do jednosměrné 
ulice,“ podotkl Crha.

Nová kavárna by na prostranství 
měla stát během příštího roku. Měs-
to již vyhlásilo výběrové řízení na 
�irmu, která objekt postaví. Nabídky 

mohou zájemci posílat do letošního 
22. listopadu.

Úpravy zbytku po zbouraném 
hotelu Dukla skončily zhruba před 
měsícem. Protáhly se skoro o jeden 
rok.  Text a foto Michal Záboj

Fotbalisté Blanska se 
doma rozloučili výhrou

Ukradl mobilní 
záchody

VODĚRADY - Tři mobilní záchody 
ukradl zloděj ve Voděradech. „Zís-
kat je nebylo nijak složité. Na volně 
přístupný pozemek se zloděj dostal 
pohodlně a stejně tak i k nezajiště-
ným toaletám. Škoda je skoro čty-
řicet tisíc korun,“ uvedl policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Výsledky
STOLNÍ TENIS

1. liga žen - 9. kolo: Olomouc - 
Hodonín C 2:8, Dobré B - Ostrava B 
5:5, Líšeň - MS Brno 8:2, Blansko - 
Řeznovice B 7:3.
 1.  Blansko 7 7 0 0 0 51:19 21
 2.  MS Brno 8 6 0 2 0 49:31 20
 3.  Líšeň 7 5 0 2 0 42:28 17
 4.  Hodonín B 8 3 2 3 0 46:34 16
 5.  Hodonín C 8 3 1 4 0 38:42 15
 6.  Havířov B 7 4 0 3 0 32:38 15
 7.  Ostrava B 7 3 1 3 0 39:31 14
 8.  Dobré B 7 2 1 4 0 31:39 12
 9.  Řeznovice B 8 1 1 6 0 32:48 11
 10.  Olomouc 7 0 0 7 0 10:60 7

2. liga mužů, sk. B - 9. kolo: MS 
Brno B - Nový Jičín 9:9, Řeznovice - 
Zlín 10:5, Havířov C - Jeseník 10:5, 
Ostrava C - Hradec Králové 2 C 10:2, 
Hodonín - Kopřivnice 10:2, Blansko 
- Orlová B 3:10.
 1.  Havířov C 9 9 0 0 0 90:44 27
 2.  Nový Jičín 9 8 1 0 0 89:39 26
 3.  MS Brno B 9 4 3 2 0 79:61 20
 4.  Hodonín B 9 4 2 3 0 76:63 19
 5.  Kopřivnice 9 5 0 4 0 63:71 19

 6.  Ostrava C 9 4 2 3 0 73:62 19
 7.  Jeseník 9 4 1 4 0 72:70 18
 8.  Orlová B 9 3 1 5 0 59:70 16
 9.  Zlín 9 3 0 6 0 60:74 15
 10.  Blansko 9 1 2 6 0 54:82 13
 11.  Hr. Králové 2 C 9 2 0 7 0 43:83 13
 12.  Řeznovice 9 1 0 8 0 46:85 11

Divize - 9. kolo: Řeznovice B - 
Blansko B 10:5, Strážnic - Únanov B 
10:5, Hodonín D - Tišnov 8:10, Slati-
na - Brno I B 10:8.
 1.  Tišnov 9 7 0 2 0 85:53 30
 2.  Strážnice 9 6 1 2 0 78:54 28
 3.  Únanov B 9 6 0 3 0 76:56 27
 4.  Slatina 9 6 0 3 0 68:63 27
 5.  Únanov A 8 6 0 2 0 71:40 26
 6.  Řeznovice B 9 5 0 4 0 69:63 24
 7.  Vracov 8 5 0 3 0 64:51 23
 8.  Hodonín D 9 3 1 5 0 62:72 19
 9.  Brno I B 9 2 2 5 0 67:81 17
 10.  Silůvky 8 2 1 5 0 46:73 15
 11.  Oltec Brno 8 1 1 6 0 46:72 12
 12.  Blansko B 9 0 0 9 0 36:90 9

KS I - 9. kolo: Šošůvka - Zbraslavec 
3:10, Řeznovice C - Blansko C 10:4, 
Mokrá - Únanov C 5:10, Hlubočany - 
Rebešovice 4:10, Holásky B - Tišnov B 
10:2, Slatina B - Ivančice 10:4.
 1.  Slatina B 9 9 0 0 0 90:37 36

 2.  Rebešovice 9 8 1 0 0 89:42 34
 3.  Zbraslavec 9 6 1 2 0 82:49 28
 4.  Ivančice 9 6 1 2 0 81:56 28
 5.  Hlubočany 9 6 0 3 0 77:57 27
 6.  ÚnanovC 9 4 0 5 0 70:69 21
 7.  Holásky B 9 4 0 5 0 65:65 21
 8.  Mokrá 9 2 1 6 0 59:82 16
 9.  Řeznovice C 9 2 1 6 0 59:81 16
 10.  Šošůvka 9 2 1 6 0 55:82 16
 11.  Blansko C 9 2 0 7 0 45:78 15
 12.  Tišnov B 9 0 0 9 0 16:90 9

KS II - 9. kolo: Rájec - Zbrasla-
vec B 6:10, Židenice - Kuřim 9:9, 
Adamov - Drnovice 10:4, Vyškov 
- Bučovice 4:10, Boskovice - Vele-
šovice 5:10, Blansko D - Otni-
ce 4:10.
 1.  Kuřim 9 7 2 0 0 88:44 32
 2.  Židenice 9 6 3 0 0 87:51 30
 3.  Zbraslavec B 9 6 3 0 0 87:46 30
 4.  Bučovice 9 5 1 3 0 77:60 25
 5.  Velešovice 9 5 1 3 0 76:51 25
 6.  Otnice 9 5 0 4 0 66:62 24
 7.  Adamov 9 5 0 4 0 65:66 24
 8.  Rájec 9 3 0 6 0 56:70 18
 9.  Blansko D 9 2 1 6 0 40:80 16
 10.  Vyškov 8 2 0 6 0 49:66 14
 11.  Boskovice 9 1 1 7 0 40:83 13
 12.  Drnovice 8 0 0 8 0 28:80 8

REGION - Divizní sezóna 2017/18 
završila o víkendu svoji první polo-
vinu. Fotbalisté Blanska se v sobotu 
naposledy v tomto roce představili 
před domácími fanoušky.

Divize D: Blansko - Šumperk 2:1 
(1:1), 45. Bokůvka, 74. Šplíchal - 
29. Nimrichtr.

Blansko: Záleský - Feik, Šplíchal, 
Bokůvka, Imramovský, Závodný, 
Chloupek (Prudil), Šmerda M. (60. 
Šmerda D.), Pšikal, Kratochvíl, Trtí-
lek (91. Mlčoušek).

Na vedoucí branku hostů dokázali 
domácí odpovědět v poslední minu-
tě první půle. V 61. minutě byl po 
druhé žluté kartě vyloučen hostují-
cí Horák a Blansko po 13 minutách 
přesilovku využilo.

Další výsledky 15. kola: Tišnov - 
Polná 6:0, Rosice - Havl. Brod 0:1, Bze-
nec - Vrchovina 1:5, Třebíč - Břeclav 0:4, 
Tasovice - Ždírec 2:2, St. Říše - Strání 
4:2, V. Bíteš - Žďár nad Sázavou 0:2.
 1.  Tišnov 15 14 0 1 61:8 42
 2.  Žďár n.S. 15 9 3 3 31:13 30
 3.  Vrchovina 15 9 2 4 28:16 29
 4.  Rosice 15 8 3 4 38:12 27
 5.  Tasovice 15 8 2 5 26:30 26
 6.  Šumperk 15 7 2 6 28:21 23
 7.  Polná 15 7 1 7 36:30 22
 8.  Stará Říše 14 6 2 6 24:23 20
 9.  Bzenec 15 6 2 7 30:35 20
 10.  Ždírec 15 5 4 6 16:22 19
 11.  Břeclav 14 5 3 6 17:18 18

 12.  Havl. Brod 15 5 2 8 18:35 17
 13.  Blansko 15 3 6 6 13:27 15
 14.  Velká Bíteš 15 4 2 9 21:38 14
 15.  Strání 15 3 1 11 15:37 10
 16.  Třebíč 15 1 3 11 16:53 6

Divize D má o víkendu předehráv-
ku 16. kola, ve kterém Blansko hraje 
v sobotu 18. listopadu v Rosicích.

Okresní přebor
Dvěma dohrávanými zápasy hra-

nými na umělé trávě v Boskovicích 
ukončil podzimní část okresní přebor.

7. kolo: Boskovice B - Adamov 3:3 
(2:2), 24. Oldřich (PK), 30. Novák, 
79. Kamenický - 28. a 91. Hrazdíra, 
42. Vach. 8. kolo: Olešnice - Šošůvka 
9:1 (4:0), 42., 68. a 80. Vrzal, 6. a 56. 

Horák, 45. a 87. Kubíček, 5. Boček, 
85. Štarha - 83. Knödl.
 1.  Černá Hora 14 13 0 1 49:16 39
 2.  Boskovice B 14 10 2 2 39:23 32
 3.  Olešnice 14 10 1 3 47:27 31
 4.  Olomučany 14 8 2 4 39:32 26
 5.  Rudice 14 8 1 5 37:21 25
 6.  Skalice 14 7 0 7 47:41 21
 7.  Letovice 14 6 0 8 29:37 18
 8.  Šošůvka 14 5 2 7 31:51 17
 9.  Bořitov 14 5 1 8 27:35 16
 10.  Ráječko B 14 5 0 9 32:39 15
 11.  Adamov 14 4 2 8 30:43 14
 12.  Sloup 14 4 1 9 25:41 13
 13.  Doubravice 14 3 2 9 20:29 11
 14.  Lipůvka 14 3 0 11 32:49 9

 Lubomír Slezák

Boskovice 
i Blansko braly 
dva body

Pokračování ze str. 12
Další výsledky 9. kola: Břeclav - 

Kroměříž 3:2 pp, Velká Bíteš - Velké 
Meziříčí 1:5.
 1.  Boskovice 8 7 1 0 46:25 23
 2.  Velké Meziříčí 7 7 0 0 54:17 21
 3.  Kroměříž 9 4 3 2 38:36 16
 4.  Uničov 8 4 2 2 42:33 15
 5.  Uh. Ostroh 7 4 1 2 42:32 14
 6.  Uh. Brod 6 4 0 2 33:19 12
 7.  Velká Bíteš 8 3 2 3 33:37 11
 8.  Břeclav 9 2 1 6 36:53 8
 9.  Blansko 8 1 1 6 26:47 5
 10.  Uh. Hradiště 8 1 0 7 24:42 3
 11.  Rosice 8 0 1 7 28:61 1

V desátém kole hrají Boskovice už 
ve čtvrtek 16. listopadu v Uherském 
Brodu, Blansko hostí o dva dny poz-
ději Velkou Bíteš.  Lubomír Slezák

Nákup se 
prodražil

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Polední nákup 
se pořádně prodražil devětapadesá-
tiletému muži. Ten nechal před pro-
dejnou v Rájci-Jestřebí ve stojanu 
odstavené jízdní kolo. „Když se po 
asi pěti minutách vrátil, bicykl byl 
pryč. Zatím neznámý pachatel, který 
byl opravdu hodně pohotový a drzý, 
tak způsobil majiteli škodu za skoro 
třicet tisíc korun,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Sebral hotovost
LYSICE - Do církevního objektu 

v Lysicích se vloupal zloděj. Zatím 
neznámý pachatel využil podve-
černí dobu, kdy se duchovní věno-
val svým farníkům. Do příbytku se 
zloděj dostal po násilném otevření 
vrat a následně stejným způsobem 
po poničení dveří. „Obydlí pro-
hledal a pouze uloženou �inanční 
hotovost. Škoda je více než patnáct 
tisíc korun,“ doplnil policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)

Kam za sportem
ATLETIKA

17. 11., 11:30 h Běh o pohár Jeh-
nic.

HOKEJ
18. 11., 18 h Blansko - Velká Bíteš, 

KLM. 
KUŽELKY

18. 11., 10 h Blansko - Náchod, 
1. liga žen.

MALÝ FOTBAL
18. 11., 10:05 h Blanensko - Pra-

ha. 21. 11., 18:30 h Blanensko - 
Brno. 

ŠACHY
19. 11., 10 h ASK Blansko - Vyškov 

B, Sloup C - Rovečné, Boskovice D - 
Jevíčko B, Lipůvka B - Vanovice.

Volejbal
REGION - V jedenáctém a dvanác-

tém kole krajského přeboru mužů ve 
volejbale hráli volejbalisté Letovic 
v hale Brna - jih.

KP I muži: 11. a 12. kolo: Brno-
jih - Letovice 3:0 (18, 15, 19) a 1:3 
(-20, -23, 27, -24).

Zatímco první utkání bylo jedno-
značnou záležitostí domácího celku, 
ve druhém utkání se v dramatických 
koncovkách dokázali prosadit volejba-
listé Letovic a odvezli si cenné body.
 1.  Žabovřesky 12 9 3 0 0 36:10 33
 2.  Znojmo 12 7 2 0 3 28:14 25
 3.  Ingstav Brno 12 6 2 3 1 31:18 25
 4.  Brno - jih 12 7 0 1 4 26:16 22
 5.  Vyškov 12 6 0 1 5 21:22 19
 6.  Letovice 12 4 0 2 6 20:27 14
 7.  Šlapanice B 12 2 3 1 6 18:28 13
 8.  Kometa Brno 10 4 0 0 6 15:21 12
 9.  Tišnov 12 2 0 1 9 14:32 7
 10.  Holubice 10 0 1 2 7 8:29 4

V dalším dvojkole hostí volejba-
listé Letovic v sobotu 25. listopadu 
celek Znojma.  (les)

Olešnice - Šošůvka 9:1.  Foto Lubomír Slezák

Muž naletěl 
podvodníkovi

LETOVICKO - Ani to, že posílá pení-
ze do Španělska, nepřišlo divné muži 
z Letovicka, který si na internetovém 
portálu vyhlédl legendární motorku 
značky Jawa. Až když stroj nedorazil, 
zjistil, že naletěl podvodníkovi. 

„Touha po legendárním motocyklu 
Jawa 350 California asi hodně zastí-
nila mysl šestapadesátiletého muže 
z Letovicka. Ten reagoval na inzerát 
zatím neznámého pachatele, který 
stroj nabízel na internetovém portá-
le za necelé čtyři tisíce euro,“ popsal 
podvod policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

Muž s prodávajícím komunikoval 
elektronicky. Postupně se dohodli na 
odeslání peněz do španělské banky. 
To ale kupující neměl dělat.

„Jakmile zájemce peníze odeslal, 
prodávající stal nekontaktním a 
motorku i přes předcházející doho-
du neposlal. Škoda je sto tisíc korun,“ 
doplnil Malášek.  (hrr)

Lidé s postižením mají parkování 
v Blansku zdarma

BLANSKO - Od začátku listopadu 
už nemusejí držitelé průkazu ZTP 

platit za parkování na městských 
parkovištích v Blansku. Nové opat-

ření schválili blanenští radní na 
svém posledním říjnovém zasedá-
ní. 

Bezplatné parkování platí na 
místech vyhrazených pro hendi-
kepované. Budou-li všechna tato 
stání obsazena a držitel průkazu 
ZTP nechá vozidlo na jiném mís-
tě, neměl by to být podle starosty 
města Ivo Poláka problém.

„Pokud by skutečně byla vyhra-
zená místa zaplněna, pak půjde o 
individuální přístup Městské poli-
cie při řešení této situace. Věřím v 
její vstřícnost,“ přidal podrobnosti 
starosta Polák.

Informace o bezplatném par-
kování pro držitele ZTP průkazu 
bude zřetelně vyznačena na všech 
parkovacích automatech a není 
třeba vyzvedávat žádný lístek.

Po zavedení možnosti platit v 
parkovacím automatu kartou nebo 
přes mobilní aplikaci se jedná o 
další krok modernizace parková-
ní, kterým město Blansko vychází 
vstříc potřebám obyvatel.  (mha)

 Ilustrační foto Marie Hasoňová
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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

PARKOVÁNÍ ZDARMA
čtěte na str. 2

ZLODĚJ ŘÁDIL
čtěte na str. 5

STŘEDNÍ ŠKOLY
čtěte na str. 7

Sprejeři 
vyzdobili 
podchod

BLANSKO - Blansko přišlo o jed-
nu ze svých největších ostud, která 
městu po dlouhá léta dělala špatné 
jméno.

 ČTĚTE NA STRANĚ 3

Střechu opraví 
jen provizorně, 
není plech

BOSKOVICE - Boskovičtí zastupi-
telé už schválili šest set tisíc korun na 
provizorní opravu střechy tamního 
zámeckého skleníku, kterou poničil 
orkán.  ČTĚTE NA STRANĚ 5

 úterý 14. listopadu 2017 SPORT, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 12

Hokejisté Boskovic i Blanska 
brali v devátém kole dva body

REGION - Deváté kolo Krajské 
hokejové ligy nabídlo fanouškům 
mimo jiné zápas dvou týmů z konce 
tabulky, Rosice přivítaly Blansko, na 
ledě vedoucích Boskovic se předsta-
vil šestý Uničov. 

Rosice - Blansko 4:5 sn (0:2, 2:1, 
2:1; 0:1).

Po skvělém výkonu ve Velkém 
Meziříčí (porážka 5:6) přivítaly Rosi-
ce tým Blanska, kterému se v letošní 
sezóně také příliš nedaří.

Hned v úvodu utkání hráli hos-
té dvojnásobnou přesilovku a Král 
bombou od modré čáry otevřel skó-
re zápasu. Ve druhé polovině měly 
Rosice mírnou převahu a z ní vyplý-
vající brankové příležitosti, bran-
kové zakončení ale chybělo. A tak 
několik vteřin před koncem první 
třetiny zvýšil Jílek vedení Blanska 
na rozdíl dvou branek.

V prostřední části nejprve domácí 

ve 23. minutě využili přesilovku 4 na 
3, když Buhaj střílel do skrumáže 
před blanenskou branou a střela po 
teči skončila v brance. O tři minuty 
později se tre�il �r�n�ald a Blansko 
odskočilo znovu na rozdíl dvou bra-
nek, ale za pár sekund Buhaj vysti-
hl špatnou rozehrávku a jel sám na 
brankáře. Byl faulovaný a nařízené 
trestné střílení proměnil.

Do poslední třetiny vlétly Štiky 
jako uragán, výsledkem čehož byly 
dvě branky rychle za sebou (Pospíšil 
a Antal). Ve 44. minutě tak šel domá-
cí celek do vedení. Blansko ale za 
minutu z přesilovky srovnalo (Ber-
ka) a tento stav vydržel až do konce.

V prodloužení mohli domácí 
27 vteřin před koncem rozhodnout, 
ale Kůst neproměnil trestné střílení. 
A podobně se dařilo domácím střel-
cům při samostatných nájezdech, 
zatímco Kubina s Husseinem z Blan-

Vítání sv. Martina v Blansku
.                            Více na str. 3 a www.zrcadlo.net

 Foto Marie Hasoňová

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-1945 

navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné infor-
mace o dění na zámku v Kunštátě.

TEL.: 774 408 399

Zápas Boskovic. Foto Lubomír Slezák

 

VELKÉ CENY BLANENSKA 

V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2017 
 

KD Černovice 18. 11. 2017 
Začátek v 18 hodin 

 
 

Srdečně zvou: 

Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s. 
Sbor dobrovolných hasičů Černovice 

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 

VÝSLEDKŮ 

4.11.2017  :POHODOVÝ VEČER , HRAJE A ZPÍVÁ JIRKA 
ZBOŽÍNEK 

11.11.2017 V 11.11 HODIN: OTEVÍRÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO 
VÍNA A VYNIKAJÍCÍ MARTINSKÁ HUSA 

17.-19.11. 2017: HUSÍ HODY  

17.11. ŽIVÁ HUDBA- TEKUTÉ ŠVESTKY 

18.11. ŽIVÁ HUDBA- JIRKA ZBOŽÍNEK 

25.11. 2017 :1. ROČNÍK SUCHOVSKÉHO SOUTĚŽNÍHO 
VINNÉHO KOŠTU- ŽIVÁ HUDBA 

29.-31.12.2017 :  ZABIJAČKOVÉ VEPŘOVÉ HODY : DOMÁCÍ 
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY MŮŽETE OCHUTNAT U NÁS 
V RESTAURACI A NEBO SI JE ZAKOUPIT DOMŮ 

31.12.2017: SILVESTR U PETRA 2017 

ŽIVÁ HUDBA: JOSEF SEKANINA 

PŘIJĎTE K NÁM OSLAVIT KONEC ROKU 2017 A PŘIVÍTAT 
ROK NOVÝ 2018 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

RESTAURACE PENZION U PETRA 

SUCHÝ 20, BOSKOVICE 

INFORMACE, REZERVACE NA TEL :  775 71 61 02 

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE 
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU 

2017 

ska byli úspěšní. Domácí celek si při-
psal první bod v soutěžním ročníku.

Boskovice - Uničov 4:3 pp (2:0, 
1:2, 1:2; 1:0).

Domácí celek vedl ve 24. minutě 

už 3:0, 3. minuty před koncem ale 
prohrával 3:4. V dramatickém závě-
ru vyrovnal a brankou v prodloužení 
udržel dosavadní neporazitelnost.

 Pokračování na str. 11


