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Nalezené vûci z trestné ãinnosti.

Datum konání: 7. 3. 2014 - 16. 3.
2014 (mimo pondûlí 10. 3. 2014)
Otevírací doba: út-pá 9:00-16:30;
so-ne 9:00-17:00
Místo konání: Zámek Rájec, Bla-
nenská 1, 67902 Rájec-Jestfiebí 
Vstupné:
Dospûl˘: 120 Kã
sníÏené: 80 Kã (seniofii, studenti, dûti
nad 10 let) 

Kamélie, naz˘vané Japonsk˘mi nebo
Zimními rÛÏemi, pomûfií svoji krásu
s prav˘mi rÛÏemi i jin˘mi kvûtinami,
nesoucími v názvu „rÛÏe”. Bohaté in-
teriéry zámku vyzdobí kvetoucí kefie
kamélií, staré aÏ 50 let, spolu s histo-
rick˘mi i novodob˘mi kvûtinov˘mi
aranÏmá.

Foto: archiv SZ 
v Rájci nad Svitavou

21. V¯STAVA 
KAMÉLIÍ NA ZÁMKU V RÁJCI

POLICIE DOPADLA CHATKOVÉ
ZLODùJE...

Kvûtiny v zámeck˘ch komnatách.

Blansko a okolí

ROZ·Í¤ENÍ Ú¤EDNÍCH HO-
DIN NA REGISTRU VOZIDEL 
MÚ Blansko, odbor vnitfiních vûcí,

informuje obãany, Ïe od pondûlí 3. 2.
2014 do‰lo k roz‰ífiení úfiedních hodin
na úseku registru vozidel a fiidiãÛ, a to
o úter˘ v dobû od 8:00 do 14:00. 
Úfiední hodiny pro vefiejnost jsou tedy: 

PO 8:00-17:00 hodin 
ÚT 8:00-14:00 hodin 
ST 8:00-17:00 hodin 
âT zavfieno 
PÁ 8:00-12:00 hodin
Pfiipomínáme, Ïe lze vyuÏívat moÏ-

nosti objednání se prostfiednictvím
webov˘ch stránek mûsta na urãitou
ãinnost a ãas. 

MÚ Blansko, odbor vnitfiních vûcí

Pokraãování textu ze strany 2
V prvé fiadû je to Ïánr sci-fi, tûchto

titulÛ mám asi nejvíc. Namátkovû bych
jmenoval Ridleyho Scotta a jeho dnes
jiÏ kultovní film Vetfielec. Pak následu-
jí veselohry, pfiedev‰ím klasické ãeské,
pamûtnické filmy. Svûtáci reÏiséra
Podskalského, to je titul, kter˘ mohu
vidût stále dokola. 

KníÏek jsem pfieãetl spoustu, bohu-
Ïel v‰ak spí‰ dfiíve, po vstupu do poli-
tick˘ch funkcí mám uÏ ménû ãasu a ve-
ãer ãasto pfiichází únava... Z ãeské lite-
ratury mne zaujalo Memento od Radka
Johna a z klasiky urãitû Ha‰kÛv ·vejk.

Do divadla chodím rád jak na profe-
sionální soubory, tak na ochotníky.
V dobû, kdy s Blanensk˘m divadlem
pracoval Josef Polá‰ek, jsem vystoupe-
ní ãasto nav‰tûvoval a fandil sv˘m ka-
marádÛm, ktefií tam hráli.

V mládí jste závodnû plaval a hrál
vodní pólo, máte nyní ãas na sportování?

Vodní pólo uÏ patfií dávné minulosti,
ale je‰tû v dobû, neÏ jsem zaãal praco-
vat na radnici, jsem se dost intenzivnû
vûnoval ko‰íkové. Teì si jen obãas re-
kreaãnû zahraji tfieba floorball a kaÏdou
zimu se vypravím do hor na lyÏe.

Cestujete rád? Kde se Vám na
cestách nejvíc líbilo?

Hlavnû po roce 90 jsem vyuÏil kaÏdou
moÏnost a vyráÏel po celé Evropû. Urãitû
jsem nebyl sám; na‰e generace „dohánû-
la” roky pfied listopadovou revolucí, kdy
cestování bylo hodnû omezené. Z tûch

míst, které jsem poznal, mû nejvíc vyho-
vuje ¤ecko, pestrou stravou, mentalitou
lidí, nádhernou pfiírodou. Podobnû mám
rád celou stfiedomofiskou oblast; pfiíjemné
klima i lehká strava bohatá na zeleninu je
pfiesnû to, co dokáÏe ãlovûka nabít dal‰í
energií. 

Ze sv˘ch pracovních cest bych zmínil
Rusko. Jel jsem tam s urãit˘mi obavami,
moÏná i pfiedsudky, které se ale nenaplni-
ly. Byl jsem na západní Sibifii v Chanty-
Mansijsku, v Moskvû a Petrohradû; jsou
to v‰echno velká mûsta a moÏná právû
proto jsem byl pfiíjemnû pfiekvapen kul-
turností a pfiátelstvím RusÛ.

Nevadí Vám pfiestup z regionální
politiky, kde jste v rámci kraje zastá-
val v˘znaãné funkce, do komunální 
úrovnû?

Popravdû fieãeno vÛbec ne, docela rád
jsem se vrátil na blanenskou radnici.
Zatímco politická práce na krajské a vy‰-
‰ích úrovních se provádí s ohledy na ko-
aliãní dohody a dal‰í politické aspekty,
zde, podle m˘ch dosavadních zku‰enos-
tí, je to pouze o spolupráci v‰ech radních
a zastupitelÛ. V Blansku tato spolupráce
jiÏ dlouhodobû funguje velmi dobfie na-
pfiíã v‰emi politick˘mi stranami. Tady
jde o skuteãnû prospû‰nou práci pro
mûsto a její obyvatele a navíc v˘sledky
této práce jsou vidût, jsou hmatatelné. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám i Blansku, aby dobrá spo-
lupráce na radnici fungovala i nadále.

Text a foto: Petr Hanáãek

NOV¯ STAROSTA BLANSKA
Mgr. IVO POLÁK

Pokraãování textu ze strany 1
V souãasné dobû je tento nejmlad‰í

z pachatelÛ jiÏ ve vazbû z dÛvodu, aby
v majetkové trestné ãinnosti dále nepokra-
ãoval. Dal‰í dva jsou stíháni na svobodû.
Jsou obvinûní z trestn˘ch ãinÛ krádeÏe,
po‰kození cizí vûci a poru‰ování domovní
svobody. Pfii vy‰etfiování pfiípadÛ policisté
zjistili, Ïe tito pachatelé jiÏ byli v minulos-
ti za podobnou majetkovou trestnou ãin-

nost odsouzeni. Nyní mají na svûdomí do-
hromady celkem nejménû dvanáct pfiípa-
dÛ. ·koda na odcizen˘ch vûcech dosáhla
více jak 42 tisíc korun, po‰kozením pak
dal‰ích asi 50 tisíc korun.

por. Mgr. Iva ·ebková, 
tisková mluvãí Policie âR - Krajské fieditelství
Jihomoravského kraje Preventivnû informaãní

skupina Blansko-Vy‰kov
Foto: archiv PâR


