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Bourání mostu
uzavřelo cestu
k jeskyni
MORAVSKÝ KRAS - Na Skalním
mlýně začala stavba nového mostu k
parkovišti u Kateřinské jeskyně. Práce potrvají do jara příštího roku. .
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Ve Lhotě
Rapotině bude
referendum
LHOTA RAPOTINA - Obyvatele
Lhoty Rapotiny čeká referendum
o přesunu technologické linky kamenolomu a ke stavbě Boskovické spojky.
ČTĚTE NA STRANĚ 5

Foto Marie Hasoňová
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Opilý cyklista
havaroval

BLANSKO - Řádně opilý vyrazil
v Blansku jednačtyřicetiletý muž z
restaurace domů. Výsledkem bylo,
že v Havlíčkově ulici havaroval.
„Přivolaní policisté měli o příčině
nehody okamžitě jasno. Potlučený
podnapilý muž, kterého museli záchranáři převézt do nemocnice, nadýchal 2,75 promile,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek. Opilec
musí nyní počítat s trestem za řízení
pod vlivem alkoholu. Správní orgán
za tento přestupek uděluje pokutu
od pětadvaceti tisíc korun.
(hrr)

Budou soutěžit
o nejlepší
vanilkové
rohlíčky

ŠOŠŮVKA - Tradiční předvánoční setkání se bude konat o víkendu
9. a 10. prosince v kulturním domě
v Šošůvce vždy od 14 do 18 hodin.
Na prodej budou různé vánoční
dekorace, ručně vyráběné svíčky,
šperky, perníčky, medové produkty,
koření, čaje, pletené zboží, výrobky
z pedigu apod.
Pro děti bude k dispozici hrací
koutek, výtvarné dílničky, malování na obličej a vánoční fotokoutek.
Chutné občerstvení zajistí Šošůvská
schola. Po oba dva dny se v 15 hodin odehraje detektivní divadelní
představení Na stopě vánočního dítěte, které předvedou místní děti a
mládež. V sobotu vystoupí také děti
z mateřské školy a v neděli zazpívá
pěvecký soubor Krápníček.
Letošní setkání zpestří soutěž o
nejlepší vanilkové rohlíčky. Kdo má
zájem soutěže se zúčastnit, ať přinese v sobotu mezi 12. a 14. hodinou do kulturního domu minimálně
dvacet kousků tohoto cukroví. Vítěz
se bude vyhlašovat tentýž den v 16
hodin.
(mha)

Vyhráli všichni,
kdo přišli

BLANSKO - Nejméně dvě stovky
převážně nejmladších účastníků
silničního provozu zavítaly do budovy PČR v Blansku, kde se konala již
tradiční akce Kdo je vidět, vyhrává.
Blanenští policisté spolu se zaměstnanci tamního městského úřadu a
pracovníky BESIPu zdůrazili všem
příchozím význam používání re�lexních prvků v dopravě. Vedle toho si
všichni mohli v různých úrovních
prověřit své znalosti z oblasti bezpečnosti silničního provozu. (hrr)
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Podvodník nabízel práci,
zájemce ale obral o peníze
REGION - Zatím neznámý podvodník obral o peníze zájemce o
práci. Tu nabízel na internetovém
portálu. Po zaplacení zálohy ale
přestal komunikovat, práci nezadal
a peníze nevrátil. Policisté se nyní
snaží zjistit jeho totožnost.
„Podvodník v inzerátech nabízel
zprostředkování práce domů. Buď
kontrolu komponentů pro textilní
průmysl, nebo sestavování a zdobení krabiček pro dárkové zboží.
Se zájemci o práci pachatel nejdříve čile komunikoval a posléze jako
součást první zakázky požadoval
zaplacení vratné zálohy ve výši jeden tisíc pět set korun,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Když ale zájemce peníze odeslal,
materiál na požadovanou práci mu
podvodník neposlal a přestal komunikovat.
Zaslané peníze samozřejmě nevrátil. Blanenští kriminalisté mají
dokončenou dokumentaci pěti případů, dalších dvacet mají rozpracovaných.

„V průběhu vyšetřování se podařilo získat fotografie ženy, která z
podvodného účtu vybírala finanční
hotovost. Policisté se domnívají, že
tato bude mít důležitý vztah k celému případu. Podvodně vylákané
finanční prostředky byly vybírány z
bankomatů několika bank na území

Prahy a ve dvou případech i v Berouně,“ doplnil Malášek.
Blanenští kriminalisté nyní uvítají na telefonním čísle 974 631 337
informace vedoucí ke zjištění totožnosti ženy z fotografií z bankomatu.
Radim Hruška
Foto hledané ženy Policie ČR

místo Zuzana Gernešová, 2. místo
Jindřich Rejthar, 3. místo Petr Dvořáček, 3. místo Lenka Rejtharová.
3. Kategorie: 1. místo „Metropole“
- Natálie Dvořáková, 2. místo „Malý
vesmír“ - město budoucnosti Lucie
Hrazdírová, 2. místo Andrea Kalová,
3. místo „Lesocity“ Tomáš Henzl, 3.
místo Adéla Dekanová. Skupinové
ohodnocení: Kolektiv MŠ Bořitov,

skupinové ohodnocení: Kolektiv děti
ze ZUŠ Blansko - linoryty pod vedením Evy Juračkové. Cena starosty:
TGM Burgerová Nikola, Nejezchlebová Eva, Belžíková Nikola, Jelínková Simona. Cena místostarosty:
Matouš Ungerman „Moje město na
měsíci“ - ZUŠ Blansko. Cena sponzora: Kateřina Šebková, ZUŠ Blansko. Text a foto Marie Hasoňová

Děti v Blansku malovaly město, ve
kterém by chtěly žít
BLANSKO - Až do prvního prosince mají lidé možnost zhlédnout
v Galerii města Blanska výstavu složenou z výtvarných prací žáků základních a mateřských škol, kteří se
zapojili do soutěže Město mých snů.
Do druhého ročníku výtvarné
soutěže, kterou pořádá Umělecké
centrum art-tep a �irma Cergo, s.r.o.
se letos zapojilo celkem jedenáct
základních škol, tři mateřské školy
a jede spolek. Dohromady se sešlo
přes čtyři stovky prací, na nichž se
podílelo téměř čtyři sta padesát dětí.
Vítězné práce vybrala porota ve
složení: ak. mal. Arna Juračková, pedagožka Eva Holoušová a vedoucí
galerie Jolana Chalupová.
Zatímco minulý rok děti měly za
úkol namalovat město, ve kterém
žijí, letos ztvárňovaly Blansko tak,
jak je vidí ve svých představách; malovaly město, ve kterém by chtěly žít.
Zvolily různé techniky zpracování
– vzdušný akvarel, malbu, jednoduchou až složitou kresbu, linoryt, koláž, modely i kombinované techniky.
Letos se objevilo více společných
prací.
1. Kategorie: uděleno 2. místo Matyáš Simčo. 2. Kategorie: 1.
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Bourání mostu uzavřelo cestu na
parkoviště ke Kateřinské jeskyni
MORAVSKÝ KRAS - Na Skalním
mlýně v Moravském krasu začala
stavba nového mostu k parkovišti
u Kateřinské jeskyně. Práce potrvají do jara příštího roku.
Na místě původního mostu přes
řeku Punkvu vyroste zcela nová
stavba. S bouráním původního přemostění stavební firma začala tento týden.
„Na základě revizních zpráv
most už byl ve špatném stavu a měl
omezenou nosnost. Z toho důvodu
jsme se rozhodli, že most postavíme nový,“ vysvětlil vedoucí Správy
jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.
Stavba nového mostu má skončit
příští rok v dubnu. Do té doby bude

pro motorizované návštěvníky nedostupné parkoviště u Kateřinské
jeskyně.
„Opravu jsme naplánovali záměrně na mimosezonní období,
kdy by mělo návštěvníkům kapacitně postačovat parkoviště na
Skalním mlýně. Pro pěší, kteří se
chtějí dostat ke Kateřinské jeskyni
a do Suchého žlebu, slouží lávka k
Domu přírody,“ podotkl Hebelka.
Stavbě mostu předcházela rekonstrukce silnice ze Skalního
mlýna k Punkevním jeskyním.
Komunikace, která už byla ve
špatném stavu, dostala nový povrch a vodorovné značení.
Michal Záboj
Foto Jiří Hebelka

Šofér s téměř dvěma promile
havaroval v Drnovicích
DRNOVICE - Opilý a navíc s platnou blokací řidičského oprávnění
usedl osmadvacetiletý muž za volant multikáry v Drnovicích. Jeho
jízda skončila ve stromu a auto se
zastavilo až o nedaleký plot.
„Řidič malého nákladního automobilu vjel mimo vozovku, projel
přes travnatý pás, chodník a narazil
do stromu. Vozidlo se zastavilo až o
přilehlý plot. Na vozidle vznikla ško-

da za deset tisíc korun, stejná škoda
je na poničeném majetku,“ popsal
policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Řidič při dechové zkoušce nadýchal téměř dvě promile. Policisté
také zjistili, že šofér má platnou
blokaci řidičského oprávnění a vozidlo řídil bez vědomí a souhlasu
provozovatele. Automobil nemá navíc platnou technickou prohlídku.
(hrr), foto Policie ČR
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BOSKOVICE

Program:
14.30 • HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM /CѴlbm࣒-mou-l--ƐƐƏࣂņƖƏࣂ
16.00 •  $࠾ܬ
17.00 • ("߈ݭܬ$! $"

!,"(߈$߈&!(߈ 
17.05 • BOSKOVICKÁ KAPELA

VÝZVA

Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 19391945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné
informace o dění na zámku v Kunštátě.
TEL.: 774 408 399

www.kulturaboskovice.cz
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Moravský kras bude nejmladší
chráněnou krajinnou oblastí v ČR
BLANSKO - Moravský kras je nejstarší moravskou chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Vyhlášen byl již
v roce 1956. Přesto tuto jedinečnou
přírodní lokalitu, v níž bylo dosud
zmapováno přes 1130 jeskyní, čeká
opětovné vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí. Bude tak zároveň
nejstarší, a kuriózně také nejmladší chráněnou krajinnou oblastí na
Moravě.
S opětovným vyhlášením se počítá do konce příštího roku. Nová
CHKO bude o něco větší než ta současná, bude na rozdíl od té nynější
přesně vymezena, a především se
podstatně změní hospodaření zemědělců v některých jejich částech.
Desítky hektarů polí bude nutné
zatravnit, a to kvůli lepší ochraně
jeskyní, jejich krápníků i živočichů,
kteří v nichž žijí.
Více k tématu prozradil v rozhovoru pro Zrcadlo vedoucí této CHKO
Leoš Štefka.
Proč je nutné ji vyhlásit znovu?
V první řadě máme problém
s vymezením hranic CHKO. Když
ji v roce 1956 vyhlásilo tehdejší ministerstvo školství a kultury, písemně sice vymezilo, kde se
chráněná krajinná oblast rozkládá,
schází nám ale originální, původní
mapa tohoto území. Historický popis nám nestačí. Mnohé se za uplynulá desetiletí změnilo. Zmizely
přírodní cesty. Některé lesní cesty
zarostly a polní byly rozorány či
zatravněny. Nejsme si jisti tím, kde
přesně vede hranice krasu například v Holštejně, Kanicích a vůbec
na jihu Moravského krasu je to velký problém.
Jaké jsou další důvody k opětovnému vyhlášení?
Nyní má CHKO rozděleno své
území do tří zón, nově budou čtyři. Nově například nebude správa
CHKO vstupovat do rozhodování o
nové výstavbě v obcích, které leží
na území Moravského krasu. Dále
je nutné do tohoto území nově zahrnout místa, kde jsou například
závrty. Jde o propadliny v zemi, pod
nimiž se mohou nacházet neprobádané jeskyně. Kras je živým územím, živou přírodou, což dokládá
například to, že každý rok objeví
zemědělci na polích nějaký nový
závrt, který by mohl signalizovat
nezmapované prostory v podzemí.
Jak se tedy konkrétně posunou
hranice krasu?

V některých částech CHKO se
území nepatrně zmenší, popřípadě
něco z krasu vypustíme, a naopak
nějakou novou parcelu do něj zase
začleníme. Týká se to hlavně střední a severní části krasu, konkrétně
jde o katastr například Ostrova
u Macochy, Petrovic, Žďáru, nebo
městyse Jedovnice. Podstatně se
rozšíříme v nejjižnější části, a to
zhruba o 440 hektarů. U Bílovic nad
Svitavou se stane novou částí krasu
Těsnohlídkovo údolí. Chceme do
něj začlenit i zalesněnou stráň mezi
lomem Hády a řekou Svitavou. Jde
o prostor mezi Brnem a Bílovicemi
nad Svitavou. Současná CHKO je
tam vymezena starou cestou ztracenou někde ve stráni.

Nejvíce pocítí změnu zemědělci...
Jde o to, že se nám dostává z polí
nekvalitní voda do podzemí. Nekvalitní vodou myslím vodu nasáklou
hnojivy. Především jde o pesticidy.
Poškozují nejen krápníkovou výzdobu v podzemí, ale neprospívají
ani tamním živočichům. Chceme
dosáhnout toho, aby nám vtékala
do podzemí čistá voda. To je pro
ochranu podzemí naprosto zásadní
záležitost.
Samozřejmě, že část jeskyní, a to
možná poměrně významnou část
podzemí, neznáme a nemáme ji

tedy zmapovanou. Nicméně v prostoru nad jeskyněmi, které známe,
by již neměla být pole. Lány s kukuřicí nebo řepkou by měly v budoucnu nahradit louky. Nad každou jeskyní byl měl být na povrchu
ochranný zhruba 200 metrů dlouhý
zatravněný pás.
Chceme chránit i závrty. Například největším z nich je Společňák u
Vilémovic. Jenže tam se intenzivně
zemědělsky hospodaří až na jeho
okraji, tedy až na hraně, což je špatně. V budoucnu by okolo každého
závrtu měl být zelený ochranný zatravněný prostor o poloměru zhruba 30 metrů. Změna hospodaření,
tedy přeměna polí na louky, se bude
týkat zhruba 80 hektarů pozemků v centrální části krasu. Nejvíce
z těchto pozemků leží na Ostrovské
plošině.

Z toho ale zemědělci nebudou
mít radost...
Je to pro ně nepříjemná změna.
Na druhé straně nebudou ztrátoví. Finanční ztráty na tomto území
jim totiž nahradí stát. Jinými slovy
uhradí původní zemědělské výnosy z nově zatravněných oblastí.
Navíc vzniknou pozemky, které
bude nutné sekat, nebo v lepším
případě spásat. Jen připomenu, že
jsme v minulosti podpořili návrat
ovcí do Moravského krasu. Nyní je

chová zemědělské družstvo Zemspol. Stádo znají turisté například
z Macošské stráně, kterou ovečky
v sezoně spásají. Návrat k pastvě je
podle nás jednoznačně správným
krokem k ochraně krajiny. Krasu
by jistě prospělo, kdyby těchto stád
bylo více.

Jak daleko jsou přípravy na
znovuvyhlášení CHKO?
Pracujeme na podkladech pro
ministerstvo životního prostředí,
s nímž vše konzultujeme. Celá tato
změna byla nutná, protože naposledy jsme vymezovali jednotlivé
zóny v CHKO v roce 1994 a od té
doby se mnohé změnilo. Kras totiž
známe po všech stránkách mnohem lépe.
Samozřejmě bude nutné se za
čas, dejme tomu za několik let, opětovně podívat, jak jsou stanoveny
zóny v krasu, a to od jedničky, v níž
se nehospodaří vůbec, až po zónu
čtyři, do níž budou nově zahrnuty
obydlené části krasu. Zpřesňování
a úprava zón bude nutná s ohledem
na to, že neustále poznáváme nové
části Moravského krasu, které jsou
ukryty pod povrchem.
Martin Jelínek
Po změně hospodaření se zlepší také ochrana těchto krápníků
v Amatérské jeskyni.
Foto archiv Leoše Štefky
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Ve Lhotě Rapotině bude referendum
o kamenolomu a o železnici
LHOTA RAPOTINA - Obyvatele
Lhoty Rapotiny čeká v lednu příštího roku referendum.
Spolu s prvním kolem prezidentských voleb se budou vyjadřovat
k přesunu technologické linky kamenolomu a ke stavbě Boskovické
spojky.
Plebiscit se v obci uskuteční 12. a
13. ledna. V pátek budou lidé o kamenolomu a železnici hlasovat od
14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14
hodin.

„Zastupitelstvo obce se domnívá,
že obě uvedené akce zásadním a
negativním způsobem zasáhnou do
krajinného rázu, životního prostředí, zemědělského půdního fondu i
soukromého vlastnictví. Obec je již
v současné době zatížena hlukovou
i prachovou zátěží a obě akce daný
stav dále zhorší. Současně dojde k
další koncentraci dopravní zátěže
v obci,“ uvedl starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák (nez.).
Majitel kamenolomu plánuje

BLANSKO - V pátek se rozzářil
vánoční strom v Blansku na náměstí
Republiky. Slavnostní rozsvícení doprovázel jarmark a kulturní program.
Přibližně třicetiletý smrk letos pochází ze Starého Blanska.
V doprovodném programu na
pódiu zatančily děti ze Soukromé
základní umělecké školy Blansko a
se souboru Křenováček Křenovice.
Pořad Vánoční sněhulákoviny Fešáka Pína všechny přítomné rozveselil
písničkami, soutěžemi a dárky.
Sváteční slovo pronesl blanenský

jáhen Oldřich Němec. Přítomné děti
dostaly drobné sladkosti a na závěr
zahrála Dechová hudba Blansko.
Během adventu se bude na náměstí
Republiky odehrávat další předvánoční program. Před první, druhou a třetí
nedělí adventní (2.12., 9.12. a 16.12)
vždy od 15 do 17 hodin zazní na pódiu různá hudební vystoupení. Bude
to Předvánoční muzicírování se SZUŠ
Blansko, Kapela FiHa (účastník soutěže Československo má talent 2012) a
Vánoční ladění se ZUŠ Blansko.
Text a foto Marie Hasoňová

přesunout stávající technologickou linku. Zařízení na zpracování vytěženého kamene chce nově
umístit směrem k silnici ze Lhoty
Rapotiny do Doubravice nad Svitavou, do prostoru současného
odpočívadla.
Boskovická spojka umožní přímé spojení vlakem z Boskovic do
Brna. Železniční trať povede kolem
severního okraje obce. Počítá se
také s novou vlakovou zastávkou ve
Lhotě Rapotině. Spolu se stavbou

spojky chce kraj vybudovat část
nové silnice z Boskovic do Blanska,
někdy nazývanou i jako první etapa
obchvatu Lhoty Rapotiny.
Na téma Boskovická spojka se
v obci uskuteční setkání se zástupci
Správy železniční dopravní cesty,
která bude investorem stavby, Jihomoravského kraje a firmy SUDOP.
Představení projektu se bude konat
v úterý 28. a ve středu 29. listopadu
od 17 hodin v sále obecního úřadu
ve Lhotě Rapotině. Michal Záboj

Blanenští slavnostně rozsvítili vánoční strom

Návrat z azylového domu je pro matky obtížný
REGION - Na začátku byla touha po obyčejném
životě s velkou rodinou. Dnes tyto ženy žijí se svými dětmi v azylových domech a často netuší, kam se
bude jejich život ubírat dál. Oblastní charita Blansko ubytovává ve svých azylových domech v Blansku a v Boskovicích osamocené matky a jejich děti.
Charitní pracovníci jim pomáhají při jednání s úřady, s hledáním nového bydlení nebo s komunikací
s otcem dětí, ale především se zvládnutí obtížné
životní situace, ve které se s dětmi ocitly. Zpravidla ne déle než jeden rok mají tyto ženy na to, aby
sehnaly pro svou rodinu domov a postavily se na
vlastní nohy. „Snahou pracovníků azylového domu
je, aby se matky po odchodu z charitní služby dokázaly co nejvíc samostatně postarat o své děti i domácnost, byly schopné řešit obtížné životní situace
a dokázaly se uplatnit na trhu práce,“ říká vedoucí blanenského azylového domu Lenka Šebelová.
Problém však je, že některé matky se ani po obvyklé roční době ubytování v azylovém domě neobejdou bez pomoci odborníků. Navíc podnájem, kam
by se svými dětmi šly, shání s obtížemi. Své o tom ví
matka S., která v těchto dnech obývá azylový dům
s šesti dětmi. „Zrovna teď jsme měli jeden byt rozjednaný, jeli jsme se na něj podívat i s dětmi, majitel
viděl, že jsou slušní, ale stejně nakonec vzal někoho
jiného,“ stěžuje si žena. A tak hledá pro své děti nový
domov dál. Přitom před pár lety si ani nedokázala
představit, že se do podobné situace někdy dosta-

ne. „Žili jsme s mužem patnáct let v celkem bezproblémovém manželství. Akorát se manžel chtěl
často stěhovat, děti museli měnit školy a všichni
jsme si stále zvykali na nové prostředí. Když jsem
nesouhlasila, tak mě manžel bil,“ vzpomíná. Přes to
všechno s ním zůstávala a čekala, že se jejich vztah
časem zlepší. Až ji muž nakonec opustil kvůli jiné
ženě a ona se svými šesti dětmi hledala, kam jít dál.
„Byly jsme jeden z mála azylových domů, který vůbec mohl reagovat na tak velký počet dětí. Momentálně pomáháme paní sehnat nové bydlení. Tady
funguje bez problémů. Přestože se za ni zaručíme,
lidé mají z tak velkého počtu dětí strach a nechtějí je vzít do podnájmu,“ přibližuje situaci vedoucí
blanenského azylového domu. I když žena v minulosti pracovala a je i dnes schopná najít si práci, potýká se také s nedostatkem peněz. Bývalý manžel

na děti neplatí a vzhledem k tomu, že nejmladšímu dítěti jsou pouhé dva roky, je zatím nucená žít
z příspěvků od státu. „Když už si matky nějaký byt
seženou, problém je, že ve většině chtějí dva nájmy
dopředu plus provize realitní kanceláři. A to matky
nejsou schopny našetřit,“ dodává Lenka Šebelová.
Dalším problémem je, že některé matky po ukončení pobytu v azylovém domě neumí žít se svými
dětmi samy. „Nejlepší by pro ně byl nějaký statek, takový dům na půli cesty, kde by žily tak dvě
tři matky pohromadě, vzájemně by si pomáhaly a děti měli stabilní prostředí, nemuseli měnit
bydliště ani školy, aby se u nich neopakoval příběh rodičů,“ navrhuje ředitelka Oblastní charity
Blansko Jana Sedláková. Další řešením by podle
ní bylo mít v každém větším městě také byt navázaný na charitní terénní služby pro matky, které
stále potřebují pomoc odborníků. „Navíc by byla
potřeba i rekonstrukce azylových domů, jejich
kapacita často nestačí,“ dodává Jana Sedláková.
Na řešení těchto problémů však schází charitě peníze. A tak některým matkám nakonec nezbývá
než putovat po azylových domech. Jejich dětem se
pak při zakládání vlastních rodin jen těžce vystupuje z modelu, kterým žili celé dětství. To potvrzuje další z žen. „Manžel sedí ve vězení a já se dětmi
stěhuji z azylu do azylu. Nejstarší dcera už má svoji
rodinu, přála bych si, aby se alespoň ona měla líp,“
doufá matka K.
Vladěna Jarůšková
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Na škole André Citroëna
připravují významné investice
BOSKOVICE - Investice v řádu
několika desítek milionů korun
připravují na Střední škole André
Citroëna v Boskovicích. Kromě modernizace přístrojového vybavení
se dotknou například také zlepšení
zázemí. Více Zrcadlu prozradil ředitel školy Karel Ošlejšek.
Jaké projekty v současné době
připravujete?
Nejvýznamnější projekt, s jehož
realizací právě teď začínáme, je
projekt z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu technických oborů. Získali jsme
částku 49 milionů korun, která
bude investována zejména do nového vybavení pro obory strojírenské,
obory zaměřené na elektrotechniku
a mimo jiné i pro svářečskou školu.
Nákup nového vybavení bude znamenat velký přelom v rámci kvality výuky, která bude po dokončení
projektu probíhat na nejmodernějších strojích.
Dočkají se technické obory i
nějaké další podpory?
Pro technické obory, které jsou

našimi tradičními, jsme uspěli
v rámci projektu Polygram. Jedná
se o investici zhruba v částce kolem
osmi milionů korun. Projekt je zaměřen na podporu výuky technických oborů.
Jednak budeme schopni zbudovat
úplně nové nadstandardní učebny pro informační a komunikační
technologie a pro elektrotechniku.
Posílíme zázemí pro praktické vyučování.
Technické obory chceme podpořit také v rámci programu Erasmus+, kdy budou připraveny stáže
ve firmách, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí.
V této chvíli se jedná zejména o
Rakousko, Itálii, Španělsko a Maďarko. To bude také velkým přínosem.
V neposlední řadě nám úspěch
v projektech umožňuje také využít
a zařadit do výuky odborníky z praxe. To znamená na určitou část výuky ať už formou přednášek nebo
i návštěv našich žáků ve firmách.
Chceme výrazně víc zapojit odborníky z praxe do konkrétní výuky.
Pokračování na str. 7

Nově profesní průkazy pro obory Mechanik opravář motorových vozidel
a Opravář zemědělských strojů v rámci výuky.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ:
- 1600 hodin
10. 11.
2017
800

Pokud podáte jejich přihlášku do
prvního ročníku následujících škol:

ATRAKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍ

a) SOŠ a SOU André Citroena
Boskovice obor:
- mechanik strojů a zařízení
- obráběč kovů

b) SOU Svitavy obor:
- obráběč kovů
- zámečník
Společnost P-D Refractories CZ a.s. - nástrojař
hledá pro svoje závody ve Velkých - mechanik strojů a zařízení

S PODPOROU FIRMY

Opatovicích, Březině a Svitavách
(viz. www.pd-refractories.cz) perspek�vní zaměstnance, a proto
nabízí Vašim dětem, které se rozhodují o volbě budoucího povolání, ﬁnanční podporu při studiu.

8. 12. 2017

1200 - 1700 hodin

00
8.12.2017
8 - 16 hodin,
9.12.2017
12.1.2018
1200- 17
hodin
hodin12 - 17
12.hodin,
1. 2018
1200 - 17
hodin
9. 12. 2017
900 - 14

nabízíme následující:

1) V průběhu 1. školního ročníku budeme
Vašeho studenta – učně podporovat
bez jakéhokoliv závazku kapesným 500
Kč měsíčně. Podmínkou je pouze řádná
školní docházka.

2) V případě dobrých
studijních výsledků,
kladného hodnocení školy
a oboustranného zájmu
nabízíme pro zbývající školní
ročníky zajímavé s�pendium
a následně nástup do pracovního poměru v
naší akciové společnos�.
P-D Refractories CZ a.s.,
Nádražní 218,
679 63 Velké Opatovice,
Dana Krejčířová:
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
nebo
P-D Refractories CZ a.s.,
Průmyslová 13,
568 02 Svitavy,
Miloslava Stráníková:
tel.: 461 579 140, 602 485 836
mail: Miloslava.Stranikova@pd-group.com
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Odborná stáž
studentů OA a SZdŠ
Blansko
BLANSKO - V neděli 15. října odjela v sedm hodin ráno skupina deseti
studentů třetího a čtvrtého ročníku
oboru zdravotnický asistent společně s Mgr. Květoslavou Klementovou,
vyučující německého jazyka, z Brna
do Berlína.
Čekala je třítýdenní odborná stáž
v zařízení Alexianer Seniorrezident
Bischof - Ketteler Haus a Seniorenzentrum St Michael. Jde o prestižní
ústav komplexní péče o seniory,
který je zřízen církví jako „pobočka“ St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee.
Výjezdu předcházela jazyková příprava studentů, kteří německý jazyk
v osnovách nemají. O to větší byly
požadavky na individuální přístup k
přípravě. Řada studentů navštěvovala v období prázdnin jazykové kur-

zy němčiny. Ve škole potom od září
následoval šestitýdenní intenzivní
kurz německého jazyka. I přes počáteční nedůvěru a obavy se studenti
zhostili výzvy odborné stáže velmi
dobře. O jazykovou přípravu se zasloužila Mgr. Květoslava Klementová, která také se studenty na úvod
stáže odjela do Berlína. Po zdárném
příjezdu do hotelu a ubytování vyrazili na první prohlídku města. Berlín
přivítal studenty krásným počasím –
pozdním babím létem.
Večer se výše zmínění setkali s
Bc. Kateřinou Vehovskou, která zajišťovala odbornou stáž v Německu.
Studenti byli rozděleni na dvě skupiny. Šest studentů pracovalo v Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus
Berlin a čtyři v Seniorenzentrum
St Michael. Pokračování na str. 10

Na škole André Citroëna
připravují významné investice
Pokračování ze str. 6
A dále...
Budeme pokračovat i v tom, co se
nám osvědčilo, to znamená v návštěvách žáků základních škol z regionu. Kdy zhruba jednou za čtvrtletí
probíhá výuka u nás ve škole v nově
realizovaných učebnách i za pomoci nových pomůcek. Pro žáky je zajištěna výuka, stravování, doprava.
Navazuje to na předchozí projekt na
podporu technického a přírodovědného vyučování. Projekt byl kladně
hodnocen a také předpokládáme že

využijeme nové polytechnické centrum, které v blízké budoucnosti
vznikne v Boskovicích.

Připravujete také rekonstrukci
školního bazénu. V čem bude spočívat?
Od ledna zahajujeme rekonstrukci
bazénu. Částečná oprava již proběhla v minulých letech, kdy bylo řešeno technické zázemí, šatny nebo sociální zázemí. Nyní se nám podařilo
částku téměř pět milionů korun od
zřizovatele, kterým je Jihomoravský

Gymnázium
Rájec-Jestřebí,
p. p.o.p.s.
s.
Gymnázium
Rájec-Jestřebí,
*\PQi]LXPD0ä5iMHF-HVWĢHEtRSV
Komenského 240
.RPHQVNpKR
Komenského
240
679 02 Rájec-Jestřebí
5iMHF-HVWĢHEt
679
02 Rájec-Jestřebí

Ve školním
školním roce
roce2016/2017
2018/2019
Ve
nabízí studium
studium
nabízí
v šestiletém oboru (pro žáky ze 7. tříd ZŠ)
a čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ)

Dny
otevřených
dveří:
Den otevřených
dveří
bude

pátekod
19.
ledna
2018
5. listopaduv2015
8:00
hod.
do 17:00 hod.
od 8.30
16.30
22. ledna 2016
od do
8:00
hod.hodin
do 17:00 hod.
Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz; www.gymnaziumrajec.cz

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchaﬁ – ãí‰ník
BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Denotevřených
otevﬁen˘ch dveří:
dveﬁí 13.12.2017
13. 11. a 2.a 12.
2015 a
1. 17
2016.
Dny
10.1.2018
ve13.
13 až
hod.
kraj. Použijeme navíc asi jeden milion korun z vlastních zdrojů a zhruba
v hodnotě šesti milionů korun bude
v následujícím půlroce provedena
kompletní rekonstrukce vnitřní části bazénu. To znamená, že se bude
opravovat vlastní vana bazénu a

dlažby a obklady, tak aby odpovídaly
nejnovějším bezpečnostním předpisům. Chceme tam i zatraktivnit zázemí pro žáky a sportující. Považuji
to za poměrně významné, že bazén
bude zmodernizován podle současných požadavků.
Radim Hruška

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

SERVIS
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kalendář akcí

úterý 28. listopadu
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16.30
hod.: Povinnosti vs. zábava, beseda.
Blansko – Katolický dům v 18.30
hod.: Fichtlem na Nordkapp, aneb
Severněji už to nejde, cestovatelská
přednáška.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Svobodný tanec.
Blansko – Dělnický dům v 19.30
hod.: Pražské kytarové kvarteto
– Miloš Pernica a hosté 2017, koncert.

KINA

Blansko ve 20 hod. Táta je doma 2.
Boskovice v 17 hod. Filmový klub
Gymbos: Dál nic.
Boskovice v 19.30 hod. Táta je
doma 2.

středa 29. listopadu
AKCE

Blansko – Klub důchodců v 9 až 17
hod.: Prodejní výstava kroužku Patchwork.
Blansko – Klub důchodců ve 13
hod.: Blansko – Klub důchodců v 9
až 17 hod.: Prodejní výstava kroužku Patchwork.
Boskovice – Kino Panorama v 18
hod.: Komiksová přednáška.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.:
Hypnóza a energetická psychologie,
přednáška Davida Bulvy.

KINA

Blansko ve 20 hod. Táta je doma 2.
Boskovice ve 20 hod. Liga spravedlnosti.

čtvrtek 30. listopadu
AKCE

Blansko – Klub důchodců v 9 až 17
hod.: Prodejní výstava kroužku Patchwork.
Blansko – Knihovna v 10 hod.: Den
pro dětskou knihu.
Boskovice – Masarykovo náměstí
v 9 hod.: Farmářské trhy.
Boskovice – Židovský obecní dům
v 17 hod.: Ruský sever, vyprávění s
audiovizuální prezentací o krásách
Ruska.
Doubravice – Fara v 9 až 11 hod.:
Adventní tvoření.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.:
Olga Lounová & Band, koncert.

KINA

Blansko ve 20 hod. 7 životů.
Boskovice v 17 hod. Paddington 2.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub Projekt 100: Planeta opic.
Doubravice v 18 hod. Milovník po
přechodu.

pátek 1. prosince
AKCE

Blansko – Klub důchodců v 9 až 17
hod.: Prodejní výstava kroužku Patchwork.
Blansko – Klub Ratolest v 16 hod.:
ADHD – Nemoc? Bezmoc! Pomoc,
odborná beseda.
Blansko – Parkoviště pod Sanatorkou v 17 hod.: Mikulášský pochod s
DDM Blansko.
Blansko – Jídelna a kavárna U Horáčků v 17 hod.: Sushi a Hmyzí speciality.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Milan Sýkora: Rožmitálova ulice, přednáška.
Blansko – Kino v 18 hod.: Benefiční
koncert pro blanenský psí útulek.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Jaroslav Samson Lenk, koncert.
Blansko – Katolický dům v 19 hod.:
Dokončená – Taneční zábava.
Blansko – Křesťanské centrum
v 19 hod.: Mikuláš bez čerta?
Boskovice – Kino Panorama v 19
hod.: Ladislav Ziburda – Už nikdy
pěšky po Arménii a Gruzii, cestovatelská projekce.
Letovice – Knihovna ve 13 až 17
hod.: Vánoce začínají v knihovně
aneb Jarmark drobných řemeslných
výrobků.
Letovice – Před radnicí ve 13.10
hod.: Setkání s prezidentem České
republiky Milošem Zemanem.
Letovice – ZUŠ ve 20 hod.: Jazzový
koncert skupiny Lanugo.
Uhřice – Točna v 18 hod.: Pochod
Mikuláše s andělem a čerty.

KINA

Šebetov v 19.30 hod. Bába z ledu.

sobota 2. prosince

AKCE

Blansko – Klub důchodců v 9 až 15
hod.: Prodejní výstava kroužku Patchwork.
Blansko – Katolický dům v 10 hod.:
Mikulášské dopoledne pro děti a
rodiče.
Blansko – Zámek v 10 a 14 hod.:
Advent na zámku a divadelní představení pro děti.
Blansko – Náměstí Republiky v 15
hod.: První adventní sobota v Blansku.
Klepačov – Obec v 16.30 hod.: Rozsvícení vánočního stromu na Klepačově.
Blansko – Statek Samsara v 19
hod.: Degustace šumivých vín.
Blansko – Dělnický dům – restaurace v 19 hod.: Taneční večer se
skupinou Druhý dech.
Blansko – Muzikograf ve 20 hod.:
Beps‘n‘Johnnies / Science Killer /
Metronome Blues.

úterý 28. listopadu 2017

Blansko – Vinárna Svitava ve 20
hod.: Silver Band Revival koncert.
Boskovice – Sklepní prostory radniční věže ve 14 hod.: Václav Havel
– Politika a svědomí, vernisáž výstavy.
Knínice – Před restaurací Pod Lípou v 17 hod.: Mikulášská nadílka
s ohňostrojem.
Kunštát – Náměstí v 16 hod.: Rozsvícení vánočního stromu.
Lysice – Zámek v 10 až 17 hod.: Advent na zámku.
Olešnice – Náměstí v 17 hod.: Mikulášská nadílka s ohňovou show.
Světlá – Kulturní dům v 9 hod.: Vánoční dílničky, v 17 hod. u hasičského skladiště rozsvícení vánočního
stromu.
Vanovice – Sál OÚ v 17 hod.: Koncertík dětí a rozsvícení vánočního
stromu.
Velké Opatovice – Kartografické
centrum v 9 až 16 hod.: Adventní
trhy.
Velké Opatovice – Tělocvična bývalého učiliště v 9 hod.: Mikulášský
turnaj ve stolním tenise.

KINA

Blansko v 15 hod. Paddington 2.
Blansko v 17.30 hod. 7 životů.
Blansko ve 20 hod. Metallica: Quebec Magnetic, záznam koncertní
show.
Boskovice v 17 hod. Paddington 2.
Boskovice v 19.30 hod. Kvarteto.

neděle 3. prosince
AKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9
hod.: Svátost pokání a veřejná zpověď.
Blansko – Katolický dům v 10.30
hod.: Beseda s Pavlem Fischerem.
Blansko – Statek Samsara v 11
hod.: Adventní tvoření.
Blansko – Galerie města Blanska ve
14 hod.: Adventní neděle – Barborková.
Blansko – Muzikograf v 16.30 hod.:
III. Veganská společenská večeře.
Blansko – Katolický dům v 17 hod.:
Adventní koncert – Křesomysl.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30

hod.: Adventní koncert: Rockové
balady.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.:
Vánoční koncert: Petr Bende.
Boskovice – Vlakové nádraží ve
13.45 hod.: Mikulášská jízda zvláštního vlaku.
Boskovice – Masarykovo náměstí
v 16 hod.: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Boskovice – Evangelický kostel
v 18 hod.: Adventní koncert.
Lažánky – Kaple ve 13 hod.: Rozsvícení vánočního stromu.
Letovice – Masarykovo náměstí
v 16 hod.: Zpívání u vánočního stromu.
Lysice – Zámek v 10 až 17 hod.: Advent na zámku.
Olešnice – Náměstí ve 13 hod.: Adventní trhy.
Šebetov – Vlakové nádraží v 15
hod.: Mikulášská jízda zvláštního
vlaku.
Valchov – Sokolovna v 10 až 17
hod.: XV. Adventní rukodělná dílna
a velký jarmark řemesel.
Velké Opatovice – Před kostelem
sv. Jiří v 15.30 hod.: Žehnání adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří
v 16 hod.: Adventní koncert ZUŠ
Velké Opatovice.

KINA

Blansko v 15 a 17.30 hod. Paddington 2.
Blansko ve 20 hod. 7 životů.
Boskovice ve 14.30 hod. Hurvínek
a kouzelné muzeum.
Boskovice v 17 hod. Paddington 2.
Boskovice v 19.30 hod. Kvarteto.

pondělí 4. prosince
AKCE

Blansko – Kino v 15 hod.: Den
zdraví s Mikulášem.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Simona Macho: Nahodilým směrem.

KINA

Blansko ve 20 hod. 7 životů.
Boskovice v 19.30 hod. Madam
služebná.

Petr Švancara

)272*5$),&.e6/8å%<
tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

UHSRUWiæQtSRUWUpWQtSURGXNWRYiDVYDWHEQtIRWRJUDÀH
www.fotosvancara.cz
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Blanensko sice doma prohrálo,
ale přezimuje na prvním místě
REGION - Závěrečnými dvěma
dohrávkami skončila minulý týden
podzimní část Superligy malého
fotbalu. A shodou okolností šlo o
utkání, ve kterých se utkali aspiranti na titul.
Blanensko - Brno 2:2 pokutové
kopy 1:3, 52. Fladr, 53. Koudelka
- 40. a 50. Kršák.
Blanensko: Klimeš - Paděra,
Traxl, Sedlák, Havlíček, Studený,
Koudelka, Hloch, Adamec, Horák,
Minx, Fladr.
Branky sice v tomto utkání padaly až ve druhém poločase, necelé
dvě stovky diváků, se ale rozhodně
po celý zápas měly na co dívat.
Už v první půli předváděly oba
celky ofenzivní hru, ze které se
rodily šance, na obou stranách ale
vládli skvělí brankáři. V dresu domácích Jakub Klimeš, v brněnských
barvách mladý Dominik Kunický.
Bezbrankový stav změnil až ve
40. minutě brněnský obránce Kršák, když uklidil do sítě skvělou

slabou chvilku univerzál Levčík.
Světový šampion z Tuniska zbytečnou minelou nabídl míč reprezentačnímu spoluhráči Paděrovi, který
jej před prázdnou branku nesobecky přihrál Koudelkovi a ten vyrovnal.
Závěrečné minuty přinesly už jen
žluté karty.
V penaltovém rozstřelu se radovali hosté, když všichni tři exekutoři
Outrata, Presl i Lerch s přehledem
proměnili, zatímco prvního střelce
Blanenska Studeného vychytal hostující brankář.
Dohrávka 6. kola: Most - Praha
4:5 (2:2).

přihrávku Presla. Za deset minut
byl na tom správném místě po rohovém kopu Levčíka a připsal si
druhou branku.

Také z Brna připlavaly
do Boskovic medaile
BRNO - Oba dva víkendové dny
byl krytý bazén v Brně na Lesné
v obležení mladých plavců z Moravy, neboť se v něm konal zimní krajský přebor starších žáků.
Boskovický oddíl reprezentovalo
sedm plavců, pět žáků a dvě žačky. V silné konkurenci si medaile z
Brna odvezli: Jakub Beneš (druhé
místo na 200 metrů prsa a třetí
místo na poloviční trati).

Jenže dvoubrankové vedení hosté
rychle ztratili, když se v 52. minutě
ranou do horního růžku blýskl Fladr a jen o minutu později si vybral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Blanensko
Praha
Most
Jihlava
Brno
Pardubice
Olomouc
Příbram

7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
4
3
3
3
1

1
1
0
0
1
1
0
0

2
2
3
3
3
3
4
6

33:24
24:22
37:30
33:29
26:26
22:23
29:30
19:39

13
13
12
12
11
11
9
3

Text a foto Lubomír Slezák

Blanenští plavci mají za sebou
dva důležité podniky

Martin Kopáček (zlato za 100 metrů motýl a bronz za 100 metrů
prsa) a Emma Ryšávková (druhé
místo na 200 metrů prsa).
Ostatní plavci - Filip Horák, Natálka Horáková, Kevin Nečas a Matyáš Charvát - na medaile tentokrát
nedosáhli.
Všichni si ale dokázali vytvořit
nové osobní rekordy.
(les), foto archiv

BLANSKO - Blanenští plavci absolvovali dva důležité podniky.
Starší družstvo se představilo na
prestižním mezinárodním mítinku
v brněnské pětadvacítce na Lesné.
Devětačtyřicátý ročník Velké ceny
Brna v plavání se zároveň plaval
jako osmé kolo Českého poháru.
Blanenští si tentokrát připsali
pouze jednu finálovou účast. Mezi
šest nejlepších se do odpoledního
finále probojoval Jan Vencel v disciplíně dvě stě metrů polohový závod. V cíli mu patřila šestá příčka.

V sobotu pořádal blanenský oddíl krajskou kvalifikaci na Poháry
Moravy desetiletého a jedenáctiletého žactva. V domácím prostředí
se mezi plavci Jihomoravského kraje blýskli Sára Burgetová (bronz),
Tomáš Jašek (třikrát bronz), Matěj
Měšťan (dvakrát stříbro, dvakrát
bronz), Jan Reka (čtyřikrát stříbro).
Nejúspěšnější domácí plavkyní se
stala se dvěma zlatými a třemi stříbrnými medailemi desetiletá Anna
Šťávová.
Text a foto Věra Vencelová
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Odborná stáž studentů oboru
zdravotnický asistent
OA a SZdŠ Blansko
Pokračování ze str. 7
V prvním týdnu musel studentům pomáhat hodně personál zařízení. Ukázat postupy, vybavení a
zacházení s ním, uložení pomůcek
a vysvětlení harmonogramu. Největší komplikací byla komunikace v
německém jazyce. První den doprovázela jednu skupinu Bc. Kateřina
Vehovská a druhou Mgr. Květoslava Klementová (vyučující NJ). Obě
studentům přeložily pravidla BOZP,
vysvětlily potřebné. Od druhého dne

začali studenti jezdit na svá pracoviště sami; Mgr. Klementová vždy
jela s jednou skupinou a odpoledne
jela zkontrolovat skupinu druhou.
Zajišťovala stáž po jazykové stránce – překlady BOZP, fráze a také se
studenty navštívila některé kulturní
památky. Po prvním týdnu došlo k
vystřídání doprovodné osoby. Mgr.
Bc. Silvie Vašková (odborná vyučující) zajišťovala stáž po odborné
stránce, monitorovala práci studentů přímo na pracovišti a vyplnění
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Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

TERÉNNÍ TÝM BLANENSKO
PODPORA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V RÁMCI PROJEKTU

DOBŘÍ SOUSEDÉ JSOU
TAKÉ NA BLANENSKU
HLEDÁME BYDLENÍ
PRO LIDI, KTERÉ STOJÍ
ZA TO PODPOŘIT.

J CHCETE PRONAJMOUT BYT?
J Hledáte dlouhodobou a jistou spolupráci?
J Rádi se postavíte za dobrou věc?

Na oplátku můžeme podpořit my vás:

J investicí do stavebních úprav bytu do výše 20.000,- Kč
J jistotou nájmu a dodržování dohody: nájemní smlouvu uzavřete

s naší organizací Práh jižní Morava, z.ú.

J pomocí při jednání s nájemníkem (včetně sepsání nájemní smlouvy)
Již 17 let podporujeme lidi s duševním onemocněním v Brně a nyní již také v okresech
Jihomoravského kraje. V rámci projektu „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“
spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR hledáme bydlení pro naše klienty.
Každý potřebuje střechu nad hlavou, zvlášť když čelí zdravotním problémům. Psychické potíže
se týkají každého dvacátého obyvatele České republiky. Za příznivých životních podmínek
a pochopení okolí se mnoho lidí se zkušeností s duševním onemocněním vrátí do běžné
společnosti, získá práci a pěstuje dobré vztahy.
Těšíme se na spolupráci!

TERÉNNÍ TÝM BLANENSKO
SVITAVSKÁ 1B, 678 01 BLANSKO
Kontakt: Romana Jelínková | Tel.: 734 230 751
e-mail: romana.jelinkova@prah-brno.cz

Projekt „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“, registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Práh jižní Morava, z.ú. | www.prah-brno.cz |

volného času, zvláště o víkendech. S
každou skupinou vždy absolvovala
část dne – dopoledne s jednou skupinou a odpoledne se přesunula za
druhou skupinou. Další den to bylo
v opačném pořadí.
Skupině Alexianer Seniorrezident
Bischof - Ketteler Haus Berlín začínala směna v 7:00 a končila v 15:30
hodin. Seniorenzentrum St Michael

Řádková inzerce

Koupím levně nebo za odvoz
menší automatickou pračku pro starší osobu. Tel.: 607 846 060, e-mail:milansyko@centrum.cz
Prodám sedací soupravu - trojmístná, do L, rozkládací, s úložným
prostorem, přírodní barva, velmi
pěkná. Cena 3 990 Kč.
Tel.: 604 909 453
Prodám zimní pneumatiky s disky na Škoda – Felicia. Málo opotřebované. Cena 400 Kč za kus.
Tel.: 723 830 686
Koupím žito. Tel.: 723 830 686

Práh jižní Morava, z.ú

Berlin směna začínala v 6:30 a končila v 15:00. Při příchodu na oddělení se šli studenti nahlásit službu
konajícímu personálu. Personál v
zařízení je rozdělen na zdravotní sestru a ošetřovatelky – pečovatelky a
pomocný personál.
Celý text na www.zrcadlo.net
Mgr. Květoslava Klementová,
Mgr. Bc. Silvie Vašková
Prodám novou nepoužitou bubnovou sekačku HECHT. Cena dohodou.
Tel.: 516 436 037
Prodám kotel VIADRUS HERKULES
U24, 19 kW, zánovní, původní cena 25 500
Kč, nyní 15 000 Kč. Tel.: 728 447 672
Vdovec hledá vdovu 65-70 let,
tmavovlásku, menší postavy, plnější
postava vítána. Boskovice, Letovice.
Tel.: 778 204 894
Prodám doma vykrmené prase.
Tel.: 606 397 488
Hledám ke koupi menší domek
ve Skalici nad Svitavou nebo Boskovicích v dosahu vlaku /vlakového nádraží. Kontakt: snova@seznam.cz

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259.
Redakce: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Zpravodajství: Marie Hasoňová (724 278 350, mariehasonova@seznam.cz). Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net.
Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s. Tiskárna Novotisk Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků
ve čtvrtek ve 14 hod.
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Kam za
sportem

ATLETIKA
2. 12., 11:15 h Mikulášský běh
Okrouhlá.
HOKEJ
2. 12., 17 h Boskovice - Blansko, KLM.
KUŽELKY
2. 12., 10 h Blansko - Husovice B,
2. liga mužů.
ŠACHY
3. 12., 10 h Boskovice - Lok.
Brno C, Sloup - Rudice, Lipůvka Adamov B, KP II.

Volejbal

REGION - KP I muži: Sokol Letovice – Pegas Znojmo 3:0 (22, 28,
31) a 3:1 (-15, 19, 21, 22).
V prvním utkání viděli diváci neskutečně dlouhé a dramatické konce
druhého a třetího setu. V nich byli
šťastnější domácí, kterým se ale nepovedl vstup do druhého utkání, ve
kterém prohráli první set. V dalším
průběhu už ale na ploše kralovali a
mírné překvapení bylo na světě. (les)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Žabovřesky
Ingstav Brno
Brno - jih
Znojmo
Vyškov
Letovice
Šlapanice B
Tišnov
Kometa Brno
Holubice

14
14
14
14
14
14
14
14
12
12

9
8
8
7
7
6
3
4
4
0

3
2
1
2
0
0
3
0
0
1

1
3
1
0
1
2
1
1
0
2

1
1
4
5
6
6
7
9
8
9

39:16
37:19
32:19
29:20
25:25
26:28
21:32
20:32
16:27
8:35

34
31
27
25
22
20
16
13
12
4

Hokejisté Boskovic v nové
sezóně poprvé prohráli
REGION - Šlágrem jedenáctého
kola Krajské hokejové ligy bylo
měření sil dvou dosud neporažených celků, na ledě vedoucích Boskovic se představilo druhé Velké
Meziříčí.
SKMB Boskovice - HHK Velké
Meziříčí 3:4 (0:0, 1:2, 2:2), 36.
Benýšek, 50. Dufek, 58. Špok
– 22. Urban, 31. Šimka, 46. Rozmarín, 46. Sobotka.
Boskovice: Chvátal - Fabiánek,
Surý A., Maksa, Dufek, Surý Z., Vágner, Krejčiřík, Benýšek, Skácel, Šebek, Špok, Hnilička, Klaus, Karný,
Bednář, Pelikán, Šmíd.
Vyrovnané utkání nabídlo dvěma
stovkám diváků několik důležitých
minut, ve kterých se rozhodlo o výsledku sobotního utkání.
Po vyrovnané první třetině se do
vedení dostali ve třetí minutě druhé části hosté, kteří o devět minut
později svoje vedení navýšili na dvě
branky. Domácí celek sice vstřelil
ve 36. minutě kontaktní branku, ale
prostřední třetina patřila opticky
hostům. Svědčí o tom i poměr střel
na branku 7:13.
Horší vstup do třetí části si domácí snad ani nemohli představit. Na začátku sedmé minuty se
v rozmezí 10 vteřin hosté dvakrát

Kuželkářky Blanska porazily Jičín
REGION - 1. liga žen - 10. kolo:
Blansko - Jičín 7:1 (3257:3166). Zajacová – Hercíková 3:1 (544:515),
Ptáčková – Viková 2:2 (546:556),
Nevřivová
Portyšová
2:2
(551:540), Ševčíková – Vávrová 2:2
(530:518), Musilová – Šámalová 2:2
(547:526), Buďová – Kolářová 3:1
(539:511).

ŠIPKY

Extraliga
8. kolo: Knajp Riders Letovice
- Šenkýři Brno 11:7, Šipky Ratíškovice - Frogs Žabčice 9:10, Kolečko
Extra Brno - Blansko pivovar Č.H.
12:6, Vyškov - Hurricane Adamov
10:9, Bulldogs Hodonín - Mustang
Brno B 8:10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mustang Brno B
Hornets Adamov
Vyškov
Letovice
Ratíškovice
Hurricane Ad.
Hodonín
Žabčice

8
7
8
7
7
7
7
7

7
6
5
5
3
3
2
1

0
0
1
0
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0

1
1
2
2
2
3
4
4

85:59
74:52
78:67
74:52
73:55
70:57
63:64
53:75

21
18
17
15
12
10
7
7
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rosice
Slavia Praha
Přerov
Blansko
Rokycany
Duchcov
Náchod
KC Zlín
Jičín

9. Šenkýři Brno
10. Kolečko Extra
11. Blansko

10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
7

9
6
6
6
6
5
4
4
3

1
1
1

1
2
1
0
0
1
1
1
1

0
1
0

0
2
3
4
4
4
5
5
6

0
0
0

59,0:21,0
51,0:29,0
48,0:32,0
48,0:32,0
41,0:39,0
42,0:38,0
41,5:38,5
41,0:39,0
30,5:49,5

2
0
0

5
5
6

63:83
51:76
41:85

19
14
13
12
12
11
9
9
7

5
5
3

2. liga C
8. kolo: Alejak Sokec Boskovice - Vandals Blansko B 8:10, Vandals
Blansko - Babylon Němčice B 18:0,
Zenit Deštná B - Milénium Bystřice
n. P. 12:6, Hoteliéři Usobrno A - Zenit
Deštná A 11:7, Terasa Vo Tečku Knínice - Mário Boskovice A 8:10, Bulldog
Javorek - Šipkaři Bistro Stvolová 3:15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vandals Blansko
Bistro Stvolová
Hoteliéři A
Mário A
Zenit Deštná B
Zenit Deštná A

7
7
7
8
8
8

7
6
6
5
4
4

0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0

0 103:23 21
0 84:43 20
1 86:40 18
2 73:72 17
2 71:75 14
4 70:74 12

Zápas Boskovic.

Foto Petr Nečas

střelecky prosadili a vedli už o tři
branky. Celek Boskovic sice dokázal
dvě minuty před koncem snížit na
rozdíl jediné braky, ale k vyrovnání
nevedla ani závěrečná power-play.
Další výsledky 11. kola: Rosice
– Břeclav 4:6, Velká Bíteš - Uherské Hradiště 7:5, Uničov - Uherský
Brod 9:4.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uničov
Uh. Brod
Velká Bíteš
Uh. Ostroh
Břeclav
Uh. Hrad.
Blansko
Rosice

10
9
10
9
10
10
9
10

5
5
4
4
3
2
1
0

1. V. Meziříčí
2. Boskovice
3. Kroměříž

9
10
10

8
7
5

10. K. Praha
11. Val. Mez.
12. Žižkov

10
10
10

3
3
0

0
0
2

1. Vyškov

10

10

0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dačice
Chvalíkovice
Vracov
Husovice B
MS Brno
Přerov
Prostějov
Hlubina
Dubňany
Blansko
Opava

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
6
6
6
5
4
4
3
3
1
1

7
7
7
8
8
7
7

3
2
2
2
2
1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tečkaři Blansko
Popelka Team
Bikers Sloup
Pivárna Sloup B
Rumíci Krhov
Vandals C

8
8
8
8
8
8

2
3
2
2
1
1

2
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0

3
5
5
6
6
7

73:74 11
66:78 9
56:89 8
48:96 6
57:88 4
45:99 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoteliéři B
Na Středy
Haluzáři
Triple X
Hoteliéři C
Meziriver
Příšerky

7
6
7
7
7
7
7

6
5
5
4
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
4
6
7

74:52
77:31
75:51
60:66
63:63
44:82
39:87

1
2
3

0
1
2

64:25
55:34
44:39

26
25
19

7
7
8

31,0: 49,0
29,0:51,0
18,0:62,0

6
6
2

0

64,0:16,0

20

2. liga mužů sk. B - 10. kolo: Přerov – Blansko 5:3 (3353:3277). Vácha - Flek J. 2:2 (531:533), Macháček
– Flek R. 1:3 (550:580), Pavelka – Sehnal 4:0 (586:525), Pytlík – Kolařík 3:1
(595:548), Kanda – Havíř 2:2 (559:517),
Divila – Plšek 1:3 (532:574).
(les)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sokec Boskovice
Vandals B
Milénium
Vo Tečku
Němčice B
Surikaty
Bulldog

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

4
3
5
6
6
6
6

62:64
58:70
58:68
63:81
57:87
44:82
38:88

9
9
6
6
6
3
3

3. liga C
8. kolo: Pivárna Sloup B - Bikers
Sloup 12:6, Tečkaři Blansko 10:9,
Černí baroni Boskovice - Popelka
Team Boskovice 13:5, Dělníci Blansko - Pivárna Sloup A 10:8, Vandals
Blansko C - Orli Ráječko 5:13.
1.
2.
3.
4.

Orli Ráječko
Dělníci Blansko
Černí baroni Bce
Pivárna Sloup A

8
8
8
8

8
7
4
5

0
1
1
0

0
0
0
0

0
0
2
1

0 104:40 24
0 105:40 23
1 89:58 16
2 82:63 16

2
1
3
2
1
0
2
1

3
3
3
3
6
8
6
9

54:43
47:36
45:46
49:43
42:57
40:52
30:52
35:78

18
16
16
15
11
6
6
1

58,0:22,0
45,0:35,0
50,0:30,0
41,0:39,0
36,0:44,0
40,0:40,0
36,0:44,0
35,0:45,0
27,0:53,0
26,0:54,0
22,0:58,0

19
13
12
12
10
8
8
7
6
3
2

Ve dvanáctém kole se v sobotu
2. prosince utkají v Boskovicích
v okresním derby týmy Boskovic a
Blanska.
Lubomír Slezák
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0

0
3
4
4
5
6
6
6
7
8
9

3. liga D
8. kolo: Meziriver Deštná - Hoteliéři Usobrno B 5:13, Hoteliéři Usobrno C - Příšerky Stvolová 12:6, Haluzáři Cetkovice - Triple X Letovice 13:5.
18
15
15
12
9
3
0

POřád jezdit do servisu?
To už by Vás ani nehLO.
Nové Polo.
Kvalita prověřená generacemi.

Již od

292 900 Kč

nebo 4 500 Kč měsíčně*

Pro nové začátky.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/polo
* Operativní leasing s dobou pronájmu 36 měsíců a ročním nájezdem 15 000 km. Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje kompletní servis
po celou dobu pronájmu vozidla včetně pojištění a předpokládá alespoň 48 měsíců předchozího bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Tato
individuální nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN
s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vůz je možné individuálně vybavit příplatkovou výbavou, v tomto případě se výše splátky úměrně zvýší
(více informací získáte u autorizovaného prodejce Volkswagen). Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,8–6,4 l/100 km, 87–144 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno

Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, www.porsche-brno.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz

