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Setkání ãlenÛ okresní organizace Blansko,
ktefií do strany vstoupili v roce 1968 a dfiíve

Setkání iniciovala a za‰tiÈovala pfied-
sedkynû a senátorka v jedné osobû Ing.
Jaromíra Vítková. „Nebylo jednoduché ce-
lé setkání pfiipravit. Nejprve jsme museli
zmonitorovat na‰i ãlenskou základnu a do-
plnit spoustu chybûjících informací,”
uvedla Vítková. Setkání se konalo v úter˘
3. dubna 2018 od 14:30 v Orlovnû
Boskovice. KaÏd˘ ãlen dostal pamûtní list,
drobn˘ dárek a bylo pfiipraveno obãerstve-
ní. Samotné setkání zahájila Jaromíra
Vítková, která v‰echny pfiítomné pfiivítala,
podûkovala za jejich dlouholet˘ pfiínos pro
stranu KDU-âSL a zároveÀ pfiedala pa-
mûtní listy. „Setkání jsme chtûli udûlat spí-

‰e neformální, aby si mohli úãastníci po-
besedovat a zavzpomínat,” doplnila
Vítková. Setkání se zúãastnilo na 35 
ãlenÛ, mezi nimiÏ byli také zástupci 
okresního v˘boru. Setkání probíhalo
v pfiátelském duchu, v besedû vystoupil téÏ
b˘val˘ senátor Ing. Stanislav Bûlehrádek,
kter˘ s pfiítomn˘mi rád zavzpomínal na
„staré ãasy”. „Jsem ráda, Ïe jsme setkání
uskuteãnili, i kdyÏ pfiíprava nebyla jedno-
duchá. Myslím si, Ïe vûnovat pozornost
a podûkovat star‰ím a zku‰en˘m lidem,
které máme ve stranû, je velice dÛleÏité,”
zakonãila Vítková.

Text a foto: Bc. Barbora Palánová
Ing. Jaromíra Vítková, pfiedsedkynû OV KDU-âSL Blansko 

na setkání ãlenÛ

V okrese Blansko zorganizovali setkání ãle-
nÛ KDU-âSL, ktefií jsou víc jak 50 let ãleny
KDU-âSL Blansko. 

V roce 2018 si Mladkov pfiipomíná slavné jubileum 600let od první písemné zmínky o jeho existenci a proto je pofiádáno v prÛ-
bûhu roku nûkolik akcí.

Jednou z nich bylo i „mladkovské
kfiíÏové putování” v sobotu 26. 5. 2018.
Jeho úãastnící si pfiipomnûli cestu mlad-
kovsk˘ch vûfiících za bohosluÏbami do
kostela v Boskovicích.

Na‰e putování kolem pûti kfiíÏÛ zaãalo
v 15 hodin na návsi u kfiíÏe pfied kaplí
Nav‰tívení Panny Marie. Sochy i obrazy
uvnitfi kapliãky byly nedávno restaurová-
ny v˘tvarnicí Janou Bayerovou. Druhé
zastavení bylo u kfiíÏe Jana a Vincencie
Mazalov˘ch pfied b˘val˘m hostincem
v Mladkovû. Dále jsme pokraãovali obcí
smûrem k Boskovicím. V polích, zastí-
nûn vûtvemi smuteãní vrby, stojí u cesty
kfiíÏ Franti‰ka ·ebka, kde se prÛvod za-
stavil potfietí. Putování poté vedlo po
cyklostezce na ulici Janáãkovu ke kfiíÏi
Leopolda ·afáfie, místu na‰eho ãtvrtého
zastavení. Ulicemi mûsta jsme dorazili
k poslednímu, pátému kfiíÏi, u kostela sv.
Jakuba st. v Boskovicích. Po horkém od-
poledni byla na‰e cesta zavr‰ena úãastí
na m‰i svaté v tomto chrámu Pánû.
Duchovní rozjímání spolu s chladem
kostela v‰em témûfi padesáti úãastníkÛm
pfiineslo vítané osvûÏení.

Velk˘ dík za uspofiádání tak vzácné ak-
ce patfií místnímu spolku Mlátek i PhDr.
Petru PeÀázovi, kter˘ podrobnû pfiipome-
nul historické okolnosti o Mladkovû
i o jednotliv˘ch kfiíÏích a slovem celé pu-

tování doprovázel. Dûkujeme také Ïenám,
které se starají o kapli, za krásnou kvûti-
novou v˘zdobu.

Za úãastníky putování Marie Musilová
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