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Na silnici zemřeli krátce po sobě tři mladí lidé
Radim Hruška

Lhota Rapotina, Letovice - 
Tragickou bilanci má uplynulý 
týden na okresních silnicích. Při 
dvou vážných nehodách zahynuli 
tři mladí lidé.

První nehoda se stala poblíž 
Lhoty Rapotiny v úterý 5. října 
krátce po třinácté hodině. Mokrá 
vozovka se stala osudnou dvaceti-
leté řidičce, která jela s vozidlem 
Škoda Felicia od Lhoty Rapotiny 
směrem na Blansko. 

Při průjezdu zatáčkou dostala 
smyk a následně se střetla s pro-
tijedoucím nákladním vozidlem 
značky DAF. Žena při srážce utr-
pěla zranění neslučitelná se ži-
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votem. Škoda na obou vozidlech 
se vyšplhala na asi tři sta čtyřicet 
tisíc korun. Po dobu šetření neho-
dy byla navíc silnice průjezdná jen 
kyvadlově.

Ještě horší následky měla další 
tragická nehoda, která se odehrála 
ve středu šestého října krátce před 
dvacátou hodinou večerní v Leto-
vicích. Osobní auto Ford Escort 
jedoucí od přehrady Křetínky do 
Letovic vyjelo ze silnice a narazilo 
do stromu. 

„Na místě byl těžce zraněn osm-
náctiletý řidič, který svým vážným 
zraněním podlehl při převozu do 
nemocnice. Smrtelná zranění utrpěl 
také jeho dvacetiletý spolujezdec. 

Oprava přejezdu
potrvá až do

konce listopadu
Boskovice - Až do konce listo-

padu by měla probíhat rekonstruk-
ce boskovické Dřevařské ulice. Ta 
souvisí s opravou tamního nechrá-
něného železničního přejezdu, který 
nově dostane zabezpečovací zaříze-
ní a závory. 

„Oprava je pro město stěžejní 
akcí. Po jejím dokončení bude závo-
rami chráněna nejen silnice, ale také 
chodník. Dřevařská ulice a přejezd 
budou navíc hrát významnou roli po 
otevření nového nákupního centra, 
které vyrůstá v Chrudichromské uli-
ci. Usnadní totiž nakupujícím cestu 
do centra města,“ řekla boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková. 
 (hrr)

Žena měla 
v dechu přes
čtyři promile

Lysice - Bez jakýchkoliv zábran 
se chovala na silnici ve čtvrtek 
23. září v odpoledních hodinách 
dvaačtyřicetiletá řidička osobního 
auta Škoda Fabia, kterou zastavili 
policisté v Lysicích. Žena přitom 
usedla za volant poté, co vypila dva 
litry bílého vína. Dechová zkouška 
u ní ukázala 4,66 promile alkoholu 
v dechu. 

Aby to nebylo málo, policisté 
zjistili, že žena má zablokované ři-
dičské oprávnění a nesmí usednout 
za volant až do března roku 2013. 
Řidička je nyní podezřelá z trest-
ných činů maření výkonu úředního 
rozhodnutí a ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  (hrr)

Pavel Šmerda

Blanensko a Boskovicko - Su-
pervolební rok pokračuje. Po květ-
nových parlamentních volbách nás 
o víkendu 14. a 15. října čekají vol-
by do obecních zastupitelstev a do 
Senátu. Volební místnosti se v pá-
tek otevřou úderem čtrnácté hodi-
ny a uzavřou ve dvaadvacet hodin, 
v sobotu pak můžete rozhodnout 
o budoucí podobě vedení vašeho 
města či obce a zástupci našeho re-
gionu v horní komoře parlamentu 
od 8 do 14 hodin. 

Po šesti letech pomalu končí vo-
lební období stávajímu senátorovi 
Vlastimilu Sehnalovi (ODS), který 
nebude už svůj mandát obhajovat. 
„Před rokem, kdy se tvořily nomi-
nace, jsem řekl, že nemám zájem 
kandidovat. A to i přesto, že jsem 
přesvědčen, že bych dokázal svůj 

post obhájit. Přišla nějaká životní 
etapa, která mě naplnila, nyní končí 
a život jde dál. Budu se opět napl-
no věnovat svému podnikání, ve 
kterém jsem samozřejmě pokračo-
val, i když jsem byl v Senátu,“ řekl 
Vlastimil Sehnal. 

Jeho nástupce si můžete vybrat 
hned z deseti kandidátů. Uspěje 
bývalý vynikající fotbalista a dnes 
předseda představenstva FC Zbro-
jovka Brno Karel Jarůšek (ODS) 
nebo bude novým senátorem býva-
lý cyklista a olympionik Jozef Re-
gec (ČSSD)? Získají nejvíce hlasů 
úspěšní starostové Sloupu Josef 
Mikulášek (VV), Spešova Ivana Ho-
lomková (TOP 09) a Olešnice Zde-
něk Peša (KDU-ČSL) nebo se voliči 
přikloní k Stanislavu Navrkalovi 
(KSČM), Petru Rožňákovi (SPOZ), 
Jindřichu Vomelovi (Suverenita), 
Pavlu Henkovi (Konzervativní stra-

na) či Miroslavu Lejskovi (Folklor 
a společnost)? O tom se rozhodne už 
o víkendu, nejpozději pak 23. října. 
Senátorem se stane ten z kandidátů, 
který získá v prvním kole nadpolo-
viční počet hlasů. Pokud se to niko-
mu nepodaří, uskuteční se o týden 
později (22. a 23. října) druhé kolo, 
do kterého postoupí už jen dva nejú-
spěšnější kandidáti z kola prvního. 

Kromě voleb do Senátu bude be-
zesporu ještě větší zájem o volby do 
obecních zastupitelstev, která jsou 
lidem přece jen bližší. A na řadě 
míst se dají očekávat na radnicích 
velká zemětřesení. Hned v 16 měs-
tech a obcích dojde ke změnám ve 
vedení, neboť stávající starostové 
už neusilují ani o post v zastupitel-
stvu. Po pětatřiceti letech práce pro 
obec se letos rozhodl nekandidovat 
například Jaroslav Bubeník v Kozá-
rově.  Pokračování na str. 6

V pátek a v sobotu nás 
čekají další volby

T chovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)
út, st, pá: 9-17 hod.
 t: 9-19 hod.
tel.: 731 616 282
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NABÍZÍME VÝHRADN

Stoly židle  - Ton
Seda ky, konfer. stolky - Jech
Postele, matrace, rošty - Jelínek
Obýváky, ložnice - Jelínek
P edsín , seda ky  - D evotvar
Obýváky, ložnice  - D evotvar
D tský nábytek, postele  - Gazel
Student. nábytek, obýváky   - BMB
Atypický nábytek  - Havlík         VSA TE NA KVALITU

Jedovnice - Přípravy na tradiční 
výlov jedovnického rybníka Ol-
šovce jsou v plném proudu. Právě 
před týdnem začalo jeho vypouště-
ní tak, aby v sobotu 23. října mohli 
v časných ranních hodinách rybáři 
a jejich pomocníci začít s prvním 
zátahem.

„Protože letošní léto bylo vel-
mi proměnlivé a navíc rybníkem 
protékalo více vody než obvykle, 
předpokládáme, že přírůstky ryb se 
budou pohybovat kolem průměru,“ 

konstatoval porybný Josef Kocman. 
Nabídka ryb bude tradiční. Ved-
le známých jedovnických kaprů, 
z nichž se část dostane i na vánoční 
stůl, nabídnou rybáři z doplňkového 
sortimentu například štiky a další. 
Jedovnický kapr a ostatní ryby jsou 
vyhledávány především proto, že 
nejsou uměle přikrmovány

„Výlov bude pokračovat i v ne-
děli a na tento den jsme připravili 
kolem poledne i pasování nových 
rybářů.  Pokračování na str. 2

Olšovec se připravuje
k tradičnímu výlovu

Čtyřiadvacetiletá spolujezdkyně 
byla zraněna těžce. Příčina nehody 
zůstává v šetření,“ uvedla blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková. 

Podle mluvčí Zdravotnické zá-
chranné služby Jihomoravského 
kraje Barbory Zuchové ve voze utr-
pěl zranění neslučitelná se životem 
mladý muž a při příjezdu lékařské-
ho týmu na místo již nebylo možné 
jej zachránit. O život dalšího mla-
dého muže bojovali záchranáři s lé-
kařkou. Utrpěl velice těžká mnoho-
četná poranění, jeho zdravotní stav 
byl po celou dobu kritický. Během 
transportu do nemocnice se zhoršil 
natolik, že řidič podlehl následkům 
svých zranění. 

Třetí zraněnou byla mladá žena, 
která utrpěla poranění dolní kon-
četiny a zhmoždění hrudníku, byla 
při vědomí a po ošetření na místě ji 
záchranáři za stálé péče transporto-
vali nemocnice. 

Neštěs  . Při průjezdu zatáčkou 
u Lhoty Rapo  ny dostala mladá 
žena smyk a střetla se s pro  jedou-
cím náklaďákem. Následky nehody 
byly fatální.  Foto HZS Blansko

Magické datum 10. 10. 2010 lákalo k svatbámMagické datum 10. 10. 2010 lákalo k svatbám

Netradiční termín. Neděle 10. 10. 2010 se pro mnoho párů v celé republice stane jedním z nejvýznamnějších 
dnů v jejich životě. Rozhodli se to  ž ke vstupu do manželství. Dvě svatby se konaly na Státním zámku v Lysi-
cích. Proč 10. 10. 2010? Nebyla to úplně naše volba. Byl to jeden z posledních letošních termínů na zdejším 
zámku,“ vysvětlil důvody netradičního termínu novomanžel Jindřich Marek. Jak podotkla s úsměvem jeho 
manželka Eva, v číslech nevidí oba žádnou záruku štěs  , ale datum se jim líbí. „Chtěli jsme svatbu na zámku, 
navš  vili jsme jich několik, ale ten lysický se nám líbil jednoznačně nejvíce,“ dodala Eva Blažíková, v neděli 
krátce po jedné hodině odpolední už Marková. (pš) Foto Pavel Šmerda
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Petr Bende se těší na vystoupení na fi nále Miss Zrcadlo

Ovlivnilo ji horší počasí v jižní čás   okresu v červenci a také větrná smršť

Turistická sezona byla slabší

Pavel Šmerda

Kunštát, Boskovice - Zpěvák 
Petr Bende je u nás v regionu jako 
doma. Svědčí o tom spousta jeho 
vystoupení, která tady absolvoval. 
Jen namátkou z poslední doby. Už 
tradiční jsou jeho vánoční koncerty 
v Blansku, nedávno se představil na 
Hrnčířském jarmarku v Kunštátě, 
příští týden vystoupí jako hlavní 
host fi nálového večera soutěže Miss 
Zrcadlo 2010. 

Petře, na vašem webu jsem četl, 
že vaše písnička Nad horů svítá za-
zněla nedávno na Kamčatce. Jak 
k tomu došlo?

Můj kamarád, moderátor Dušan 
Binka, v rámci své expedice na 

Kamčatku, kde natáčel dokument 
o medvědech, navštívil tamní rádio 
a propašoval tam a pustil do éteru 
místním posluchačům moji písnič-
ku. Sklidila takový ohlas, že ji oka-
mžitě zařadili do jejich vysílání.

Co vás momentálně nejvíce za-
městnává? 

Blíží se vydání doublepacku 
z loňského vánočního koncertu 
v Janáčkově divadle v Brně. Bude 
obsahovat DVD a CD s třiadvaceti 
písničkami. Pracovali jsme na něm 
tři čtvrtě roku, na trhu se má objevit 
1. listopadu. 

Kde si ho mohou vaši fanoušci 
pořídit?

Bude volně v prodeji, k dispozici 

bude také na mých vánočních kon-
certech. Letos se představíme asi 
v patnácti městech, což je více než 
v minulosti. Na každém koncertu 
tuto novinku také pokřtíme. Letošní 
vánoční turné startuje 28. listopa-
du. 

Představíte se také v Blansku?
Určitě. Blansko je tradiční mís-

to, takže ani letos nemůže chybět. 
(úsměv)

Kdo se letos představí jako host 
vašeho turné?

Zatím je to v řešení, možností je 
hodně. Jednáme o Petru Jandovi, 
Ondřeji Hejmovi, Ivanu Hlasovi. 
Samozřejmě nemůže chybět tradič-
ní host cimbálová muzika Grajcar, 

v každém městě se také představí 
místní pěvecký sbor. V Blansku to 
budou Perličky. 

Co vás čeká po vánočním tur-
né?

Hned po Vánocích jdeme rovnou 
do studia připravovat novou desku. 

Už 23. října se ale představíte 
jako host fi nálového večera sou-
těže Miss Zrcadlo...

Těším se, bude to totiž něco ji-
ného, než na co jsou moji fanoušci 
zvyklí. Představím se tam bez kape-
ly, jen s akustickou kytarou. Bude 
to určitě moc fajn. Společenský ve-
čer. Je dobré podpořit takovou věc, 
která je navíc místní, a dostat ji zase 
někam dál. 

Lidé mohou vyjít na věž radnice

Na výstavě představí 
nejčtenější knihu

K K

Polil auto 
barvou

Blansko - Přední kapotu včetně le-
vého blinkru, levého předního světla 
a předního nárazníku osobního vozu 
Audi Q7 polil během dopoledne ve 
středu 29. září zatím neznámý pa-
chatel. V té době bylo auto zaparko-
vané v areálu jedné z blanenských 
fi rem. Barva rozleptala lak i kryty 
světel. Vandal tak způsobil škodu za 
asi padesát tisíc korun.  (hrr)

Nakupoval 
bez peněz

Světlá - Nakupovat v noci a bez 
peněz přišel v pátek 1. října v půl 
čtvrté ráno zloděj do prodejny ve 
Světlé. Nejprve odstranil mříž, roz-
bil skleněnou výplň, poté vnikl do 
prostor skladu prodejny a také do 
prodejních prostor. Odnesl si ciga-
rety různých značek v hodnotě asi 
dvacet tisíc korun. Další škodu ve 
výši zhruba šest tisíc korun způso-
bil poškozením okna.  (hrr)

Předjet traktor 
se nepodařilo
Žernovník - Předjet traktor s pří-

věsem chtěl ve čtvrtek 30. září ko-
lem čtvrté hodiny odpoledne nedale-
ko Žernovníku dvaatřicetiletý řidič 
osobního auta Volkswagen Golf. 
Manévr ale skončil dopravní neho-
dou. Když začal předjíždět traktor, 
zpozoroval, že mu v protisměru jede 
jiné auto. Začal tedy brzdit a narazil 
do zadní části přívěsu traktoru. Řidič 
volkswagenu se při nehodě lehce 
zranil. Na obou vozidlech vznikla 
škoda asi sto tisíc korun.  (hrr)

Zloděj šel
po cigaretách

Brťov-Jeneč - Cigarety za asi 
pětadvacet tisíc korun, LCD moni-
tor a několik půllitrových lahví s al-
koholem ukradl neznámý pachatel 
z prodejny v Brťově-Jenči. Kromě 
toho ještě poničil venkovní osvětle-
ní prodejny, které reaguje na pohyb. 
Celkem tak způsobil škodu za více 
než dvaatřicet tisíc korun.  (hrr)

Drzost je
nekonečná

Zboněk - Ani to, že řidič zapar-
kovaného nákladního auta Mercedes 
Benz spí v kabině, neodradilo v noci 
na úterý 28. září zloděje. Ten se vy-
dal na odstavné parkoviště ve Zboň-
ku, které leží v blízkosti silnice I/43. 
Po poškození zámku víčka na pravé 
nádrži z ní odčerpal čtyři sta litrů 
nafty a celkem tak způsobil škodu za 
třináct tisíc korun.  (hrr)

Ženu srazilo 
auto, zemřela
Olešnice - Z chodníku do jízdní 

dráhy osobního auta Volkswagen 
Golf vstoupila v úterý 28. září ko-
lem půl osmé večer v Olešnici tři-
asedmdesátiletá žena. Třiatřicetiletý 
řidič už nestihl na mokré vozovce 
zastavit a chodkyni srazil. Ta při ne-
hodě utrpěla těžká zranění, kterým 
následně podlehla.  (hrr)

Přišel si pro 
křovinořez

a benzín
Blanensko - Ani visací zámek 

se čtyřmístným kódem na dveřích 
dřevěné kolny na Blanensku nebyl 
překážkou pro zloděje, aby se do ní 
vloupal. Ukradl křovinořez a pětili-
trový kanystr s benzínem. Majiteli 
tak vznikla škoda za téměř sedm 
tisíc korun.  (hrr)

Pomaloval
studánku

Habrůvka - Policisté už znají 
jméno pachatele, který během srpna 
pomaloval památník u Klosterma-
novy studánky nedaleko Habrůvky. 
Muž v dobré víře, že památník zkráš-
luje, přetřel jeho přední stranu nepro-
dyšnou barvou. Ta však stavbu nená-
vratně poškodila. Způsobil tak škodu 
za více než sedmadvacet tisíc korun. 
Jméno muže policistům prozradily 
internetové stránky, na něž zanechal 
odkaz na svém „díle“.  (hrr)

Motorkář 
skončil

na silnici
Lysice - Pravděpodobně kámen 

nebo jiná nerovnost na silnici byly 
podle prvotních zjištění policie pří-
činou havárie motocyklu značky 
Honda Varadero 125, která se sta-
la v sobotu 25. září kolem půl třetí 
odpoledne na silnici vedoucí od 
Lysic k Bořitovu. 

Při havárii utrpěl lehké zraně-
ní sedmnáctiletý řidič motocyklu 
a také jeho o rok mladší spolujez-
dec. Na stroji vznikla škoda, kte-
rou policisté odhadli na asi deset 
tisíc korun. Dechová zkouška vy-
loučila, že by řidič před jízdou po-
žil alkoholické nápoje.  (hrr)

Macocha si 
vzala další život
Moravský kras - Další lidský ži-

vot skončil v sobotu 25. září v pro-
pasti Macocha v Moravském krasu. 
Před sedmou hodinou ranní policis-
tům oznámila mladá žena, že její pří-
tel jí v textové zprávě sdělil, že spá-
chá sebevraždu. „Policisté okamžitě 
vyjeli k Hornímu můstku propasti, 
kde nalezli jeho vozidlo a další věci. 
Úmyslu šestadvacetiletého muže se 
jim už ale nepodařilo zabránit, jeho 
tělo nalezli dole v propasti. Cizí za-
vinění bylo šetřením vyloučeno,“ 
uvedla blanenská policejní mluvčí 
Iva Šebková.  (hrr)

Zloděj ukradl 
baterie

Doubravice - Dvě startovací 
baterie ukradl zatím neznámý pa-
chatel z nákladního automobilu 
značky Liaz zaparkovaného v ze-
mědělském objektu v Doubravici 
nad Svitavou. Zloděj se do areálu 
dostal bez použití násilí přes roz-
pletené pletivo oplocení, odstranil 
visací zámek ze schránky na bate-
rie a poté ukradl její obsah. Způ-
sobil tak škodu za téměř deset tisíc 
korun.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blanensko - Léto je za námi 
a statistická čísla začala vydávat 
informace o uplynulé turistické 
sezoně. Ta měla specifi cký prů-
běh. Jak řekla vedoucí blanenské 
informační kanceláře Blanka Mar-
tina Hejčová, zásadním způsobem 
ji ovlivnila zejména v jižní části 
okresu nepřízeň počasí v červenci 
a hlavně větrná smršť, která se tou-
to oblastí prohnala v polovině červ-
na. Po ní byl vyhlášen zákaz vstupu 
do lesů v Moravském krasu. 

„Úbytek českých turistů potvrzu-
je statistika návštěvnosti naší infor-
mační kanceláře Blanka. V letních 
měsících byla téměř o třetinu nižší, 
než v minulých letech,“ dokladuje. 
Zajímavé přitom podle ní je, že po-
čet zahraničních návštěvníků zůstal 
na úrovni roku 2009. 

„Celkem navštívilo informač-
ní kancelář k 20. září 15 560 ná-
vštěvníků, z toho 604 cizinců. 
Návštěvnost v prvních měsících 
tohoto roku je dokonce vyšší než 
v minulých letech, její propad tedy 
zaznamenaly právě hlavně letní 
měsíce,“ prozradila konkrétní čísla 
Hejčová. Dalším faktorem ovliv-
ňujícím počet návštěvníků je pod-
le ní také vzrůstající počet turistů, 
kteří vyhledávají vše o turistických 
regionech především na internetu 
a nevyužívají již v tak velké míře 
služeb informačních center.

Slabší sezonu potvrzuje i vedou-
cí Správy jeskyní Moravského kra-
su Jiří Hebelka. „Podle posledních 
informací byl počet návštěvníků 
nižší o 6,6 procenta,“ pokyvuje 
hlavou. Podíl zahraničních se ustá-

Petr Bende.  Foto Pavel ŠmerdaPetr Bende.  Foto Pavel Šmerda

Olšovec se připravuje...
Pokračování ze str. 1 
Budou to  , kteří se již několik let úspěšně zapojují do výlovu a bez jejichž 

pomoci bychom si tuto akci ani nedokázali představit,“ dodal porybný. Výlov 
je spojen i s dvoudenním jarmarkem. Právě tam mohou návštěvníci ochutnat 
čerstvé rybí speciality, přičemž zpracované ryby pocházejí z předvýlovu dalších 
rybníků, na nichž hospodaří společnost Olšovec. Mnozí tradiční návštěvníci vý-
lovu do Jedovnic směřují právě proto, že si mohou domů odnést čerstvě vylo-
vené živé ryby, nebo podle vlastního přání připravené k dalšímu kuchyňskému 
zpracování. Takže, nezapomeňte přijít ve dnech 23. a 24. října na hráz jedov-
nického rybníka. Vidět rybáře v akci patří k nezapomenutelným podzimním 
zážitkům.  (ama)

Koupaliště zaznamenalo pokles
Letovice - Koupaliště v Letovicích navš  vilo v letošním roce asi 8300 lidí. 

Opro   loňskému roku se jedná o mírný pokles. Plovárna byla otevřená cel-
kem sedmašedesát dnů a nejvyšší návštěvnost zaznamenala 11. června, kdy 
se přišlo vykoupat kolem sedmi set lidí. Před začátkem příš   sezony je podle 
vedení letovické radnice potřeba opravit drobnější závady na bazénové vaně. 
Nutné je také zlepšit stav sprch a zázemí.  (hrr)

Boskovice - Věž boskovické 
radnice je přístupná veřejnosti. Zá-
jemci tak mají jedinečnou možnost 
podívat se na město a jeho okolí 
z ptačí perspektivy. Stačí se objed-
nat v informačním centru, kde se 
také dají zakoupit vstupenky. 

Podle boskovické místostarostky 
Jaromíry Vítkové si zpřístupnění 
věže vyžádalo určité stavební úpra-
vy. „Byly zazděny některé stávající 
přístupy a naopak vybourány nové 
vstupy, aby se návštěvníci dostali 

pouze do prostoru věže a neměli 
volný přístup do úřadu. Radikál-
ní změnou prošel i vnitřní prostor 
věže. V podstatě byl celý vybou-
rán a nahrazen novým dřevěným 
schodištěm. Důraz byl kladen na 
bezpečnost návštěvníků, a to vybu-
dováním bezpečných lávek, schodů 
a žebříků,“ uvedla Vítková.

Budova městské radnice s věží 
je výraznou dominantou města. 
Stavba je připisována Ladislavovi z 
Boskovic, jeho podíl však není do-

ložen. Současná pozdně renesanč-
ní podoba je výsledkem přestavby 
z roku 1567. Radnice byla jednou 
z nejdůležitějších budov ve městě, 
sídlem samosprávy města a pro-
bíhaly v ní jednání městské rady, 
byly tam uloženy nejdůležitější do-
kumenty a knihy týkající se správy 
města. Na radnici zasedal městský 
soud, ve sklepeních radniční bu-
dovy bývala mučírna. Před radnicí 
stával pranýř, k němuž byli přiva-
zováni odsouzenci.  (hrr)

Křtinský farář
má titul Mons.
Křtiny - Při slavnostní bohosluž-

bě v katedrále sv. Petra a Pavla, která 
připomněla první výroční návštěvy 
Svatého otce Benedikta XVI. v mo-
ravské metropoli, předal brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle osmi kněžím 
dekrety, jimiž je papež Benedikt 
XVI. jmenoval Kaplanem Jeho Sva-
tosti s právem užívat před jménem 
čestný titul monsignore (zkratka 
Mons.). Mezi oceněnými byl i Jan 
Peňáz, farář ve Křtinách.  (pš)

Blansko - Bible včera, dnes a zí-
tra a Bible očima Rembrandta jsou 
názvy dvou unikátních výstav, kte-
ré se uskuteční od 18. do 21. října 
v Dělnickém domě v Blansku. 

Výstava Bible očima Rembrand-
ta přibližuje život a dílo jednoho 
z nejvýznamnějších světových ma-
lířů minulosti. Obsahem výstavy je 
sbírka 100 reprodukcí grafi ckých 
listů – k dispozici je i rozsáhlá 
sbírka 100 reprodukcí vybraných 
děl, převážně na biblické moti-
vy, dále informace a zajímavosti 
o Rembrandtovi a vybraných dí-
lech i zajímavosti týkající se Rem-
brandta a vybraných vystavených 

děl s možností zakoupení. Pro 
veřejnost jsou připraveny odborné 
výklady k výstavě a souvislostem, 
pro školy a větší skupiny budou 
pořádány krátké přednášky.

Výstava Bible včera, dnes a zí-
tra představí více než sto padesát 
různých exponátů nejčtenější kni-
hy pro dospělé, mládež i děti v 17 
jazycích včetně češtiny. 

Kromě dvou nejstarších Biblí 
z roku 1549 a 1556 budou k dis-
pozici i různé další Bible, kancio-
nály, zpěvníky, modlitební knížky, 
biblické příběhy pro děti a mládež, 
mapy nebo zajímavé studijní mate-
riály a komentáře.  (zpr)

lil zhruba na čtvrtině z celkového 
počtu. 

„Co se týče jejich struktury, pře-
vládat začali v poslední době Po-
láci, ubývá Rusů. Zajímavé je, že 
výrazně přibývá Slováků, kteří se 
dostali z nějakého desátého místa 
na čtvrté, i to, že vysoké příčky již 
několik let zabírají lidé z tak exo-
tické země jako je Tchajwan,“ pro-
zradil. Pokud se jedná o návštěv-
nost jednotlivých jeskyní, pokles 

je poměrný u všech stejně. „Vý-
jimkou je jen Balcarka, ta ale byla 
loni půl roku ještě v rekonstrukci,“ 
vysvětluje Hebelka. Jak dodal, ne-
považuje však letošní slabší léto 
za nijak dramatické. „Myslím, že 
Moravský kras zůstává stálicí mezi 
krásami našeho regionu,“ doplnil 
Hebelka.

Smutný z menšího počtu turis-
tů je také Miroslav Mužík, který 
provozuje již několik let kousek 

od Blanska v Pustém žlebu pohyb-
livou Moravskou vesničku s Bet-
lémem. Ten stále svoji expozici 
vylepšuje novými stavbami a fi gur-
kami a proto se těšil na letní pří-
liv obdivovatelů svého unikátního 
díla. „Bohužel se nekonal, sezona 
byla dost slabá,“ mrzí ho. I proto 
uvažuje o možném přestěhování na 
atraktivnější místo. „Líbilo by se 
mi to samozřejmě někde v centru 
Blanska,“ uvažuje.

Atrakce. Smutný z menšího počtu turistů je také Miroslav Mužík, který provozuje již několik let kousek od Blan-
ska v Pustém žlebu pohyblivou Moravskou vesničku s Betlémem.  Foto Bohumil Hlaváček
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Tesco v Boskovicích otevře už před Vánocemi

Blanensko a Boskovicko - Po-
licisté z Inspektorátu pro zbraně, 
střelivo, výbušniny a drogy začali 
v těchto dnech kontrolovat mysliv-
ce na honech. Zajímají se hlavně 
o to, jestli mají vše v pořádku a ne-
manipulují se zbraní pod vlivem 
alkoholu. 

„Bohužel hned první kontrola na 
honu v Sebranicích nedopadla dob-
ře. Mezi čtrnácti myslivci byl je-

den pod vlivem alkoholu. Dechová 
zkouška u něj ukázala 0,4 promile. 
Policisté s ním tuto skutečnost vyře-
šili jako přestupek, myslivec zaplatil 
blokovou pokutu ve výši pět set ko-
run. Policisté mohou přitom v těchto 
případech uložit lovci pokutu až do 
pěti tisíc korun, ve správním řízení 
hrozí sankce až do výše padesáti tisíc 
korun,“ uvedla blanenská policejní 
mluvčí Iva Šebková. 

Kromě toho, zda myslivci nepijí 
na honech alkohol, a poté nemani-
pulují se zbraněmi, policisté upírají 
pozornost také na kontrolu zbraní, 
platnost zbrojního průkazu, lovecké-
ho lístku a pojištění. U cizinců pak 
ještě kontrolují, jestli mají pozvání 
k lovu, jak stanovují platné předpisy. 
Kontroly na honech budou na Bla-
nensku a Boskovicku v následujících 
měsících dále pokračovat.  (hrr)

Myslivec byl pod vlivem alkoholu

Boskovice - Boskovičtí zastupite-
lé schválili novou vyhlášku, která si 
posvítí na takzvané videoterminály. 
V současné době totiž do městské 
pokladny putují odvody jen za hrací 
automaty. 

„Dojde k vybírání místního po-
platku nejen za provozované vý-

herní hrací přístroje, ale i ke zpo-
platnění jiných technických herních 
zařízení povolovaných Minister-
stvem fi nancí. Naším cílem není 
naplnit městskou pokladnu, ale 
omezit množství různých výherních 
automatů,“ uvedl starosta Boskovic 
Jaroslav Dohnálek.

Podle něj se nedá přesně odhad-
nout, o kolik se kvůli nové vyhlášce 
zvýší příjem penež do městské po-
kladny, ale může to být až milion 
korun. „Umím si představit, že by 
tyto peníze mohly putovat napří-
klad na podporu mládežnických 
organizací,“ doplnil starosta.  (hrr)

Vyhláška zpoplatní videoterminály

Pavel Šmerda

Černá Hora - 
Obvodní odděle-
ní Policie České 
republiky v Čer-
né Hoře skončí 
už 30. listopadu 
letošního roku. 
Tedy o měsíc dří-
ve, než bylo avizováno. Jak jsme 
nedávno informovali, důvodem 
je fakt, že k 1. lednu 2010 přešlo 
celkem třináct obcí z teritoria Ob-
vodního oddělení Policie ČR Černá 
Hora do příslušnosti Územního od-
boru Brno-venkov. 

„Provedli jsme analýzu bezpeč-
nostní situace, na základě toho jsme 
rozhodli o redislokaci obvodního 
oddělení, ke které dojde 30. listo-
padu letošního roku. Ke stejnému 

datu budou policisté z Černé Hory 
přemístěni na Obvodní oddělení 
Policie České republiky Blansko, 
Boskovice a Letovice. Je nutné 
zdůraznit, že počty policistů zůsta-
nou zachovány. Dopad redislokace 
na občany bydlící v teritoriu Ob-
vodního oddělení Policie ČR Čer-
ná Hora bude pouze ten, že budou 
místně příslušet pod Obvodní oddě-
lení Policie ČR Blansko, Boskovice 
a Letovice. Co se týká bezpečnost-
ního hlediska, zůstane beze změny. 
V převážné většině případů budou 
službu v okrsku nadále obhospo-
dařovat stejní policisté, ve stejném 
rozsahu,“ uvedl náměstek ředitele 
pro vnější službu Petr Lessy. 

Rozhodnutí se nelíbí starostovi 
Černé Hory Bohumilu Hlavičkovi 
ani některým jeho kolegům z okol-
ních obcí. „Nejhorší je, že je to ne-

vratné rozhodnutí. Všichni dokola 
omílají, jak by policie měla být více 
dostupná občanovi, více vidět, zvy-
šuje se počet přestupků a trestných 
činů, zhoršuje objasněnost a nako-
nec udělaji tohle,“ kroutil hlavou 
s tím, že navrhoval i variantu, že 
se městys bude na provozu stanice 
podílet, ale ani s tímto argumentem 
neuspěl.

Finanční náležitosti nebyly podle 
Petra Lessy předmětem a zájmem 
přemístění, prvořadým měřítkem 
bylo kvalitnější pokrytí jednot-
livých lokalit Územního odboru 
Blansko v návaznosti na přechod 
obcí pod Územní odbor Brno-ven-
kov s cílem, aby dostupnost poli-
cistů k občanům byla efektivnější. 
„Nicméně fi nanční úspora je v tom-
to případě asi 750 tisíc korun,“ do-
dal náměstek. 

Policisté v Černé Hoře 
skončí už třicátého listopadu

Pavel Šmerda

Boskovice - Tři tisíce metrů 
čtverečných prodejní plochy, oteví-
rací doba denně od 6 do 22 hodin. 
To je stručné představení nového 
hypermarketu Tesco, který vzniká 
v Boskovicích. Více prozradil jeho 
ředitel Mgr. Tomáš Křelina. 

V jaké fázi je momentálně vý-
stavba nového hypermarketu 
Tesco v Boskovicích? 

V současné době je dokonče-
na betonová konstrukce budovy 
a střecha, probíhá opláštění budovy 
a tepelná izolace opláštění. Určitě 
stojí za zmínku, že hypermarket 
využívá nejmodernější technologie, 
díky nimž je provoz šetrný k život-
nímu prostředí. Samozřejmostí je 
také důsledné třídění odpadů. 

Všechno probíhá bez problé-
mů? 

Stavba pokračuje podle plánu, 
zatím nenabrala žádné zásadní 
zpoždění. Snažíme se, aby vše pro-
bíhalo hladce a výstavba se nedo-
tkla života boskovických obyvatel.

Už můžete prozradit, kdy bude 
nový obchodní dům otevřen? 

Přesný termín otevření zatím 
nemůžeme sdělit, ale předvánoční 
nákupy dárků a všeho dobrého na 
vánoční stůl si budou moci nejen 
obyvatelé Boskovic, ale i okolí už 
v Tescu určitě pořídit.

Jaká bude otevírací doba?
Otevírací doba bude denně od 

6 do 22 hodin. O zákazníky se bude 
starat na 100 zaměstnanců. K dis-
pozici bude 11 pokladen a z toho 
čtyři samoobslužné, které jsou 
v České republice absolutní novin-
kou. Zákazníci tuto službu vítají 
a pokladny jsou oblíbené i u dětí, 
protože „mluví“. Jejich obsluha 
je jednoduchá. Zákazník sám na-
skenuje a zaplatí zboží. V případě 

potřeby mu  ochotně poradí pro-
školená asistentka. 

Čtenáře našich novin zajímá, 
jak bude budoucí hypermarket 
vypadat? 

Jde o moderní hypermarket 
s vlastní prodejní plochou o roz-
měru tři tisíce metrů čtverečných. 
V době otevření půjde o největší 
prodejní plochu v Boskovicích. 

Kromě hypermarketu budou 
moci zákazníci nakupovat zhruba 
v deseti obchodech v přilehlé pasá-
ži. Parkoviště pro zákazníky bude 
zdarma a nabídne dvě stě parkova-
cích míst. 

Budete u vás nabízet potravi-
nářské i nepotravinář-

ské zboží? 
Ano, hypermarket 

nabídne obě kategorie 
sortimentu. Mimořád-
nou péči věnujeme 
čerstvým potravi-
nám, zejména ovoci 
a zelenině, lahůdkám, 
masu, drůbeži, grilu 
a pekárně. V oddělení 

mléčných výrobků nabídneme kva-
litní bioprodukty. 

Pečivo bude z vaší pekárny? 
Ano, převážná část pečiva půjde 

z naší pekárny. Bude průběžně do-
plňováno tak, aby zákazník dostal 
vždy to nejčerstvější. Spolupracu-
jeme i s lokálními pekárnami, aby 
si zákazníci mohli vybrat i z míst-
ních specialit. 

Kolik druhů zboží budete nabí-
zet a jak bude vypadat nabídka 
nepotravinářského zboží? 

Zákazníkům nabídneme přes 
dvacet tisíc výrobků. Vedle sor-

timentu čerstvých a trvanlivých 
potravin a drogerie u nás zákaz-
níci naleznou oddělení elektro, 
knihy, papírnictví, domácí potře-
by, potřeby pro kutily, zahradní 
potřeby a autodoplňky a sezonní 
zboží. Naší chloubou bude oddě-
lení oděvů značky F&F, která je 
k nám dodávána exkluzivně. Jed-
ná se o velmi kvalitní oděvy za 
cenu zhruba o 20 % nižší, než je 
obvyklé u značek srovnatelné kva-
lity. Nabízí dámské, pánské, dětské 
a kojenecké oděvy pro různé účely. 
Každá kolekce bude ukončena se-
zonním výprodejem s výraznými 
slevami. V rámci vánoční nabídky 
pak budou moci zákazníci vybírat 
z širokého sortimentu vánočních 

ozdob, dekorací a zimních spor-
tovních potřeb.

V Boskovicích máte vel-
kou konkurenci. Co je vý-
hoda Tesca? 

Na českém maloobchod-
ním trhu obecně panuje 

silná konkurence. Naší 
hlavní výhodou jsou níz-
ké ceny, kvalita, dlouhá 

otevírací doba, velký 
výběr pod jednou stře-
chou a skvělé služby 
pro zákazníky. Zá-
kazníci u nás výraz-

ně ušetří, a to nejen při využití letá-
kových nabídek, ale i díky věrnostní 
kartě Clubcard. Jde o první věrnostní 
program, který děkuje zákazníkům 
v podstatě za to, co běžně dělají, re-
aguje na jejich individuální potřeby 
a nabízí jim slevy šité na míru.

Můžete být konkrétnější? 
Jedná se o jediný věrnostní pro-

gram u nás, kdy zákazník nemusí 
platit nic navíc a přitom dostane 
každého čtvrt roku zpátky peníze za 
své nákupy a slevy na zboží, které 
nejvíce nakupuje. Za každých deset 
korun, které zákazník v obchodě 
utratí, se mu na jeho účet přičte je-

den bod. Po třech měsících obdrží 
poštou vyúčtování se stavem svého 
konta Clubcard a slevou, kterou 
bude moci na základě počtu bodů 
na kontě čerpat. Pokud nasbírá více 
než 300 bodů, získá tři peněžní pou-
kázky na slevu v hodnotě 1 % z cel-
kové utracené částky a šest slevo-
vých kuponů na vybrané zboží. Zá-
kazník, který nasbírá méně než 300 
bodů, získá tři slevové kupóny na 
své oblíbené výrobky. V tomto pří-
padě se získané body převádějí do 
dalšího období, tudíž o ně nepřijde. 
Platnost peněžních poukázek je dva 
roky. Pokud jde o slevové kupony, 
mohou to být procentní nebo množ-
stevní slevy nebo dárky. Princip sbí-
rání a čerpání slev se opakuje každé 
čtvrtletí. Kupony nabízí slevy na 
nejnakupovanější zboží, např. ma-
minka kupující dětské pleny a koje-
neckou výživu může očekávat slevy 
právě na tento druh sortimentu. 

Asi největším zádrhelem bude 
příjezd a odjezd od hypermarketu. 
Podařilo se nějak vyřešit přede-
vším problémové místo u železnič-
ního přejezdu u hotelu Slavia?

Plánuje se drobná dopravní změ-

na křižovatky Chrudichromská 
a O. Kubína - mírné rozšíření stá-
vající čtyřramenné konfi gurace, ale 
nikoliv v rámci naší stavby. Je sou-
částí stavby Jihomoravského kraje 
III/37418, Boskovice, Chrudichrom-
ská, na kterou má kraj zatím pouze 
vydané územní rozhodnutí. 

Pokud je mi známo, jiný tvar 
křižovatky vzhledem k blízkosti 
železničního přejezdu podle do-
pravních odborníků a orgánů není 
možný. Pro naše zákazníky proto 
v době dopravní špičky bude lep-
ší zvolit při odjezdu z parkoviště 
trasu přes průmyslovou zónu nebo 
využít vedlejší železniční přejezd 
v Dřevařské ulici. 

Jak to vypadá s volnými pra-
covními místy? Jaký je zájem o za-
městnání v novém obchodě v Bo-
skovicích?

Uplatnění u nás najde přibližně 
100 zaměstnanců. Zájem o práci 
v Tescu projevilo třikrát více lidí. 
Aktuálně stále nabíráme zaměst-
nance na pozice prodavač/ka, po-
kladní, noční doplňovač a brigád-
níky na pokladny a doplňování 
zboží.  Pokračování na str. 6 

Výstavba hypermarketu Tesco v Boskovicích.  Foto Pavel ŠmerdaVýstavba hypermarketu Tesco v Boskovicích.  Foto Pavel Šmerda
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Rozhodli se znovu nekandidovat, pro obce často pracovali desítky let

Volby: Někteří starostové končí

Boskovič   profesionální hasiči mají od října nového velitele

M   

Radim Hruška

Boskovice - 
Boskovičtí pro-
fesionální hasiči 
mají od začátku 
října nového ve-
litele. Stal se jím 
dvaa t ř i ce t i le tý 
Antonín Hanák 
(na snímku), který u sboru působí 
osm let. Nastoupil na místo Bo-
humíra Dvořáčka, který po téměř 
čtyřicetileté práci u hasičů odešel 
do civilu. Za dlouholeté úsilí se mu 
dostalo důstojného rozloučení.

„V osm hodin ráno ho přijeli 
domů vyzvednout vyšetřovatelé 
z blanenského sboru. Potom doje-
li k nám na stanici, kde byly před 
vraty v pozoru nastoupené všechny 
směny a došlo k jejich slavnostní-

mu předání k výkonu služby. Jako 
host se aktu účastnil také ředitel 
územního odboru Blansko Josef 
Nečas, velitel kunštátské stanice 
Zdeněk Němec a členové odboru 
IZS v Blansku,“ uvedl nový velitel 
boskovické hasičské stanice Anto-
nín Hanák.

Hasiči svému veliteli popřá-
li k odchodu a předali dary. Mezi 
nimi byl i dort v podobě věrné re-
pliky boskovické stanice. Celá akce 
skončila slavnostním výjezdem, 
při kterém projela Boskovicemi 
pod sirénami kolona zásahových 
vozidel. Nechyběla ani historická 
stříkačka lysických dobrovolných 
hasičů. „Velitel byl hodně mile pře-
kvapený,“ popsal Hanák.

Předávání velení probíhalo tři 
poslední zářijové týdny. Nový ve-
litel bude muset ještě absolvovat 
kurz zaměřený na strategické říze-
ní a potýkat se s malým stavem ha-
sičů. K poslednímu září totiž z Bo-
skovic odešli tři lidé, dva členové 
navíc navštěvují kurz v Brně. 

„Samozřejmě chci i nadále po-
kračovat v činnosti výjezdového 
hasiče, pravidelně si každý měsíc 
nějaké směny odsloužím, navíc 
budu některé směny doplňovat. 
V blízké budoucnosti výrazné 
změny nechystám, chci pokračovat 
v zaběhlé praxi. Rád bych navázal 
na dobrou spolupráci s městem 
a dobrovolnými jednotkami a prá-
ci Bohumíra Dvořáčka. Hlavně se 
zaměřím na zkvalitňování našeho 
zázemí a vybavení,“ doplnil Anto-
nín Hanák. 

Loučení. Společná fotografi e před 
stanicí.  Foto HZS Boskovice 

Firma a živnostník rokuFirma a živnostník roku
Boskovice - V Brně vyhlásili krajské kolo soutěže Vodafone fi rma roku 

2010 a Zlaté stránky.cz živnostník roku. V obou kategoriích měly zastou-
pení i Boskovice. Do soutěže se zapojilo v celé republice 4 132 fi rem 
a živnostníků, v Jihomoravském kraji pak 180 fi rem a 117 živnostníků. 
Z tohoto počtu bylo v každé kategorii vybráno deset fi nalistů. 

V kategorii Živnostník roku byla mezi fi nalisty vybrána Dana Eliášo-
vá z Boskovic (prodejna Švadlenka), v kategorii Firma roku se do fi nále 
probojovala společnost Služby Boskovice, kterou při vyhlašování výsled-
ků zastupoval ředitel Milan Strya. Na slavnostní vyhlášení byli pozvaní 
i vítězové z předchozích ročníků. Z našeho regionu Ivo Lizna z Boskovic 
a Iva Unčovská z Chrudichrom.  (hrr)

Lidé dluží za odpad Lidé dluží za odpad 
Letovice - Zhruba půl milionu korun dluží obyvatelé Letovic v letoš-

ním roce na poplatcích za svoz komunálního odpadu. Radnice dlužníky 
nejprve obesílá upomínkami. V případě, že není úspěšná, přichází na 
řadu exekutor. Poplatek činí v současné době pět set korun za osobu 
a rok. Zvýhodněné jsou rodiny s více dětmi, čtvrté dítě a každé další jsou 
to  ž od poplatku osvobozeny.  (hrr)

Martin přijede 
opět do Blanska

Blansko - Jak se již stalo tradicí, 
i letos přijede se svou družinou do 
Blanska patron města Svatý Mar-
tin. Konkrétně to bude v sobotu 
13. listopadu. Jak řekla vedoucí in-
formační kanceláře Blanka Martina 
Hejčová, program začne již v pátek 
světýlkovým průvodem a bude po-
kračovat po celý víkend. 

Poprvé se pořadatelé rozhodli 
vybírat do areálu zámku v sobotu 
vstupné. „Děje se tak na podobných 
akcích v celé republice, náklady 
jsou velké. Myslím, že to nijak zá-
vratná suma nebude,“ vysvětlila. 
V předprodeji bude vstupenka stát 
třicet korun, přímo na akci padesát. 
„Platit nebudou děti ani ti, co pů-
jdou v průvodu v kostýmu,“ upřes-
nila. Podle ní má akce stále vyšší 
úroveň. „Věřím, že účast bude větší 
než v letech minulých i že nám bude 
přát počasí,“ dodala. (bh)

Radim Hruška
Pavel Šmerda

Blanensko a Boskovicko - Cr-
hov, Kozárov, Knínice, Sulíkov 
nebo Valchov, to jsou jen některé 
z obcí, kde už je před volbami jas-
né, že se změní osoba starosty. Ti 
současní se totiž rozhodli dále ne-
kandidovat. Jsou mezi nimi i tací, 
kteří pro svoji obec pracovali de-
sítky let.

Jedním z nich je i Jaroslav Bu-
beník z Kozárova. Po pětatřiceti le-
tech se letos rozhodl nekandidovat 
v komunálních volbách. „V letech 
1975 – 1980 jsem byl členem za-
stupitelstva, poté deset let předse-
dou občanského výboru, od roku 
1990, kdy se Kozárov osamostatnil 
od Lysic, jsem starostou naší obce. 
Když se podívám zpět, je to neu-
věřitelná doba. Myslím si, že už to 
stačilo, ať si to zkusí i jiní,“ řekl 
starosta Kozárova.

Dalším dlouholetým starostou je 
i Miloš Boček z Crhova. Po revolu-
ci nejprve působil tři roky v zastu-
pitelstvu Olešnice. Poté začal sta-

rostovat v Crhově a vydrželo mu 
to úctyhodných sedmnáct let. Za 
tu dobu zažil v obci hodně událostí 
i tragickou povodeň v roce 2002, 
při které přišla v obci o život jedna 
žena. 

„K tomu, abych nekandidoval 
dál, mě vedly hlavně rodinné dů-
vody, protože manželka je těžce 
nemocná. To, že nebudu chtít po-
kračovat dál, jsem avizoval už dva 
roky dopředu. Situaci v obci nebu-
de po volbách nijak dramatická. 
Máme jednu sedmičlennou kandi-
dátní listinu, takže teoreticky vol-
by nemusí být, protože máme sed-
mičlenné zastupitelstvo. Až bude 

ustavující schůze, tak si jen zvolí 
starostu a místostarostu, do toho 
už nemůžu ani nechci zasahovat,“ 
uvedl Boček.

Jak říká, pocit z vykonané práce 
má dobrý, ale hodnotit by ji měli 
jiní. Za dobu jeho působení v čele 
obecního úřadu se podařilo mimo 
jiné udělat plynofi kaci, zrekonstru-
ovat hřiště a po povodni opravit 
všechny komunikace včetně rybní-
ka. Vzniklo také víceúčelové hřiš-
tě na volejbal, tenis a košíkovou, 
kolem potoka se vysadila zeleň, 
postavila se nová čekárna u zastáv-
ky na autobus, je opravený obecní 
úřad a další. 

„Na malé obci je často všechno 
na jednom člověku, zastupitelstvo 
se sejde jednou za měsíc nebo dva. 
Řekneme si, co se má udělat, a to 
potom zajišťuje starosta a účetní. 
Nejhorší samozřejmě je, když musí 
člověk ještě chodit do zaměstnání. 
Když jsem pracoval v Adamově, 
tak jsem vstával v půl čtvrté ráno 
a v pět odpoledne jsem se vracel 
domů. K tomu starost o rodinu 
a ještě obec. Dvanáct let, než jsem 
skončil v zaměstnání, to bylo kru-
té,“ řekl starosta.

Ještě větší pracovní vytížení 
nastalo při povodni v roce 2002. 
„Byl to velký zásah do chodu obce 
a života našich obyvatel. Ještě než 
přišla velká voda, jsme udělali svě-
cení kapličky. Za deset dní ale bylo 
všechno jinak. „Byl jsem nevy-
spalý, stále se něco řešilo. Bylo to 
náročné. Všechno se ale podařilo 
dotáhnout do zdárného konce. Vý-
hodou bylo také to, že u nás velká 
voda řádila dřív než v Čechách. 
Dostali jsme tak dostatek prostřed-
ků na obnovu obce,“ doplnil Miloš 
Boček. 

Kdo už letos nekandidujeKdo už letos nekandiduje
Crhov – Miloš Boček, Horní Poříčí – Ladislav Janeček, Knínice u Bo-
skovic – Miroslav David, Makov – Josef Halva, Sudice – Miloš Kosič-
ka, Sulíkov – Jiří Říha, Ústup – Antonín Toman, Valchov – Miroslav 
Dokoupil, Kozárov – Jaroslav Bubeník, Obora – Dagmar Kouřilová, 
Kunčina Ves - Jaroslav Janeček, Kuničky - Věra Dražanová, Lubě – 
Josef Filka, Tasovice – Antonín Ševčík, Závist – Miroslav Minařík, 
Žerůtky – Věra Poláková.

Zvýšení zaměstnatelnosti osob 
se zdravotním postižením

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. zahájil v květnu 2010 
realizaci projektu, který je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se 
zdravotním postižením (OZP) a cílové skupině přispěje k získání nebo udr-
žení pracovního místa.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace osob se 
zdravotním postižením, dílčím pak informovaní a motivovaní klientů, kva-
lifi kovanější klienti s praktickými dovednostmi, přispění k zaměstnání části 
klientů a motivovaní zaměstnavatelé. Projekt se realizuje od května 2010 
do února 2012. 

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity: Motivace cílové 
skupiny a její aktivizace se zaměřením na zvyšování informovanosti cílo-
vé skupiny a na její motivaci ke vstupu nebo návratu na trh práce. Pora-
denství, pracovní diagnostika, v rámci které budou probíhat individuální 
konzultace s jednotlivými klienty z důvodu mapování jejich možností na 
trhu práce. Rozvoj dovedností klientů, osobní podpora se zaměřením na 
rozvoj pracovních dovedností klientů potřebných pro získání a udržení 
zaměstnání a podpora vedoucí k lepší uplatnitelnosti klientů na trhu prá-
ce. Rekvalifi kace klientů, kdy v rámci této aktivity budou zajištěny rekva-
lifi kační kurzy, a to individuálně pro jednotlivé klienty podle jejich potřeb 
a možností (kurzy práce na PC, tvorba a údržba internetových stránek, 
odborné kurzy manuálních činností, apod.). Práce se zaměstnavateli, kteří 
jsou neoddělitelnou součástí systému zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením.

Realizace probíhá v sedmi krajích České republiky a v rámci krajů ve 
dvaceti regionech: Tábor, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, 
Hořovice, Louny, Hodonín, Blansko, Břeclav, Brno-venkov, Vyškov, Znoj-
mo, Brno-město, Jeseník, Prostějov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Zlín. Kon-
takt Blansko: 774 170 687.  Svaz tělesně postižených

Soustředění. Jednu z posledních 
příprav na galavečer soutěže Miss 
Zrcadlo 2010, který se uskuteční 
v sobotu 23. října od 20 hodin v bos-
kovické sokolovně – hlavním hostem 
bude zpěvák Petr Bende, absolvo-
valo deset krásných finalistek na 
začátku října v Penzionu U tří volů 
v Býkovicích. „V pátek si děvčata pro-
hlédla zrekonstruovaný Porčův mlýn 
a strávila příjemný večer v rybářské 
krčmě, v sobotu je čekal náročný ná-
cvik, od kterého si odpočinuly v bazé-
nu. Podobně to vypadalo i v neděli,“ 
řekla ředitelka soutěže Miss Zrcadlo 
Petra Dvořáková, která by chtěla tou-
to cestou všechny pozvat na fi nálový 
večer. „Kdo ještě nemáte vstupenku, 
rychle si ji pořiďte, protože se máte 
na co těšit,“ vzkazuje na dálku Pe-
tra Dvořáková. Rezervace vstupe-
nek probíhá na e-mailové adrese 
miss.zrcadlo@seznam.cz.  (pš)

 Foto Pavel Šmerda

Finalistky Miss Zrcadlo 2010 se připravovaly U tří volů

Lysice - Desítky krásných kusů 
ovoce a zeleniny mohli o víkendu 
obdivovat návštěvníci výstavy, kte-
rou uspořádal o víkendu Český za-
hrádkářský svaz Lysice. 

„Výstavu pořádáme jednou za 
dva až tři roky, naposledy se konala 
v roce 2007 u příležitosti 50. výročí 
naší organizace,“ řekla za pořadatele 
Marie Kratochvílová s tím, že na le-
tošní výstavě prezentují svoje výpěst-
ky jednak členové místní organizace 
zahrádkářů, ale také dvě místní orga-
nizace, ZEAS a ÚKZÚZ. „Jsme rádi, 
protože jinak bychom měli problém 
s dostatečným množstvím vystave-
ných kusů. Bohužel jich je méně než 
v minulosti, asi o třetinu. Zahrádkáři 
si stěžují, že je problematický rok, 
hodně naříkají, že například jablek 
je méně a navíc nejsou moc hezká. 
Možná je za tím ale i pokles zájmu 

Zahrádkáři uspořádali výstavu ovoce a zeleniny
o vystavování. Těžko říct,“ vysvětli-
la Kratochvílová. 

Jak podotkla, na úspěšnosti vý-
stavy a zájmu návštěvníků se to ale 
neprojevilo. Ti mohli po tři dny ob-
divovat různé odrůdy jablek, hrušek, 
víno, ořechy, švestky i exotické ovo-
ce. „Zkrátka to, co se komu podařilo 
vypěstovat. Ze zeleniny tady máme 
papriky, okurky, rajčata, okrasné tyk-
ve, pekingské zelí, indickou okurku, 
ale i takové druhy, které nejsou v na-
šich podmínkách tak úplně běžné. 
Například kiwano nebo ačokču. Tu 
vystavujeme už potřetí, ale stejně se 
spousta lidí pořád zajímá, co je tato 
papriko-okurka vlastně zač,“ doda-
la Kratochvílová a připomněla, že 
Základní organizace Českého svazu 
zahrádkářů Lysice má nyní 104 čle-
nů. „Je to pořád plus mínus stejně,“ 
uzavřela.  (pš) Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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VÝROBA A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ 
 - zítřejší okna za včerejší ceny
                                 - pomůžeme vám při získání dotací 
SLEVA dalších 5 % při uplatnění tohoto kupónu!
Demontáž, zaměření, konzultace a mikroventilace ZDARMA!

 Dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  SLEVA do konce října 2010 

                     -10 % 
na obložkové 
dveře!!!
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FINCENTRUM, nové klientské 
centrum, otevřeno!

Pro širokou veřejnost jsme od října otevřeli novou pobočku na ulici 17. listo-
padu v budově Komerční banky. 

Naším cílem je reagovat na potřeby fi nančního trhu, který se neustále vyvíjí 
a zkvalitňuje. Doba „zprostředkovatelů pojistek“ pomalu odeznívá a lidé ve stále 
více případech od svého fi nančního poradce očekávají kvalitnější služby než jen 
pouhé zprostředkování životního pojištění či stavebního spoření. Také chtějí, 
aby jim poradce zastřešil jejich produkty a potřeby komplexně, aby zvládnul 
vyřešit nejen pojištění, ale také kvalitně zajistil fi nancování nemovitosti hypoteč-
ním úvěrem, zhodnotil jejich volné fi nanční prostředky prostřednictvím investic.
Tím nejdůležitějším, co lidé od svého fi nančního poradce očekávají je to, aby 
jeho služby pouhým zprostředkováním neskončily, jak je tomu ve většině přípa-
dů, ale mohli se na něj kdykoliv obrátit, například budou-li potřebovat nahlásit 
pojistnou událost, vybrat peněžní prostředky či jakkoliv jinak upravit jejich stá-
vající smlouvy v čase. Takový poradce by měl spolupracovat se všemi fi nanční-
mi institucemi tak, aby neměl důvod upřednostňovat produkty pouze od jedné 
značky, jak je tomu v mnoha případech výhradních zprostředkovatelů jednotli-
vých bank a pojišťoven. 

Naším hlavním cílem je, aby naši klienti nemuseli chodit na pobočky bank, 
pojišťoven a srovnávat jednotlivé nabídky, aby nemuseli zjišťovat, kde je např. 
nejlevnější povinné ručení apod.

Toto všechno je pro člověka, který se v tomto oboru denně nepohybuje velice 
složité a časově náročné.

Co tedy nabízí naše společnost? Nabízíme nezávaznou analýzu Vašich stá-
vajících smluv. Jednoduše řečeno zjistíme, jak máte Vaše smlouvy nastaveny, 
také zjistíme, zda některé produkty zbytečně nepřeplácíte a zda-li jsou nastave-
ny podle Vašich očekávání a cílů.

Pokud odhalíme některé tyto nedostatky, navrhneme Vám způsob řešení 
a po odsouhlasení, provedeme veškerou administrativu. Tímto ale naše služby 
nekončí. Prioritou je pro nás dlouhodobá spolupráce mezi zákazníkem a fi nanč-
ním poradcem, který klienta pravidelně informuje o změnách na trhu a řeší s ním 
veškeré jeho potřeby.

Všechny tyto služby jsou pro klienta bezplatné, jsme placeni ze strany fi -
nančních institucí.

Řešíme pro Vás:
- Zajištění fi nancování bydlení (koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce, 

refi nancování stávající hypotéky či stavebního spoření)
- Zhodnocení fi nančních prostředků prostřednictvím investic, spořících účtů 

a státem podporovaných produktů
- Zajištění proti pracovní neschopnosti, smrti, úrazu, invaliditě
- Pojištění majetku
- Povinné ručení, havarijní pojištění
Na Vaši návštěvu se těší tým Fincentra Boskovice.

Web: boskovice.fi ncentrum.com, tel.: 728 218 218

O kvalitě výrobků fi rmy TRIDO se přesvěd-
čilo mnoho spokojených zákazníků. A protože 
na své zákazníky stále myslíme, přišli jsme na 
trh s novinkou.

Máte stará garážová vrata? Nechce se Vám do 
jejich výměny, protože je s tím hodně starostí? 
S fi rmou Trido je to hračka. Standardní sekční 
vrata se osazují na interiérovou stěnu otvoru, za-
tímco křídlová vrata jsou zpravidla v líci budovy. 
Vybouráte-li staré zárubně, musíte poškozenou 
fasádu nahodit hrubou omítkou. Po jednodenním 
zavadnutí natahujete jemnou omítku. Následuje 
líčení vápnem nebo nátěr fasádní barvou. Po 
celou tu dobu (několik dní) máte místo vrat 
prázdný otvor do garáže. Je-li tato garáž součástí 
rodinného domu, pak i prázdný otvor do domu. 
Starosti, starosti, starosti… Naproti tomu vý-

měna starých vrat za „Evo“ (zkratka Evolution) 
Vám nepřinese starosti vůbec žádné. Ráno ještě 
máte na garáži stará vrata a v poledne už nová. 
Trido je prostě jednička. Montážníci vysadí kří-
dla, odříznou přesahující panty a starou zárubeň 
překryjí novým rámem, do kterého pak během 
několika hodin zasadí nová, moderní sekční vra-
ta. Jak zní slogan: „Bez starostí, bez bourání a se 
zachováním hloubky garáže!“. A nejdou li z ně-
jakého důvodu osadit do vaší garáže vrata sekč-
ní, můžete mít v moderním designu na dálkové 
ovládání i vrata křídlová.

INFOLINKA: 
800 800 874
www.trido.cz

Nová garážová vrata „TRIDO Evo“ 
montují se nato tata

RUSTIKA® Svitavská 166, 569 43 Jevíčko
tel: +420 775 760 080

www.rustika.cz      www.shop.rustika.cz

připravíme vám
vánoční dárky

pro vaše partnery 
i zaměstnance 

REKLAMNÍ DÁRKY 
S POTISKEM

ZNAČKOVÝ REKLAMNÍ TEXTIL
KALENDÁŘE - DIÁŘE

� dynamické poskoky
��balanční posilování
��rychlé sprinty 
��skvělá hudba
��motivující instruktor 
��lekce plná zábavy 
   a euforie...

   ... TO JE 
       JUMPING

             Kontakt:
             JUMPING-BK
           tel.: 734 502 079
       e-mail: info@jumping-bk.cz   
  www.jumping-bk.cz

®

INZERCE: 

Tel.: 

776 101 004

e-mail: j.oldrich@centrum.cz

PŮJČÍM VŠEM!

NEJSME ČÍSLO 900!!!

Například: 
       50 tisíc za 900 Kč/měs.
     100 tisíc za 1 900 Kč/měs.
        2 mil. za 15 000 Kč/měs.

atd.

Telefon č.: 777 252 251
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Poděkování patří všem závodníkům, kteří odvedli velký kus práce a vydřeli  tul, říká člen týmu Jiří Bauer

Poříčí je mistrem republiky v požárním sportu

Ve městě přibudou kontejnery na elektroodpad
Boskovice - Šest nových kontej-

nerů na elektroodpad se má v nej-
bližší době objevit v ulicích Bosko-
vic. Vyplývá to ze smlouvy, kterou 
uzavřelo město se společností Ase-
kol, s.r.o. Ta bude zajišťovat zpětný 
odběr baterií a drobného elektroza-
řízení prostřednictvím stacionárních 
kontejnerů. Služba bude navíc zcela 
zdarma. 

„Kontejnery budou červené bar-
vy o kapacitě dva tisíce litrů. Bu-
dou mít speciální otvor na baterie 
a budou zabezpečeny proti vykrá-
dání. Do kontejnerů bude možné 
ukládat baterie a veškerá drobná 
elektrozařízení – například myši, 
klávesnice, kalkulačky, mobilní 
telefony, elektrické a elektronic-
ké hračky, žehličky, topinkovače, 

fritovací hrnce, mlýnky, sušičky 
ovoce a zeleniny, kávovary a další. 
Velká elektrozařízení jako jsou te-
levizory, chladničky, myčky nebo 
sporáky budou moci lidé i nadá-
le odevzdávat ve sběrném dvoře 
Boskovice – Doubravy a v Chru-
dichromské ulici,“ vysvětlila bo-
skovická místostarostka Jaromíra 
Vítková. 

Jak doplnila, veškeré náklady na 
pořízení nádob, agendu i adminis-
trativu spojenou s provozem bude 
hradit společnost Asekol. Kontej-
nery budou umístěny v Gagarinově 
ulici u opěrné zdi, v Hybešově ulici 
naproti vyšší odborné škole, na ná-
městí 9. května u bývalé Štěrbovy 
cukrárna, v ulici Kpt. Jaroše, Otaka-
ra Kubína a Mánesově ulici.  (hrr)

Radim Hruška

Horní Poříčí - Hasiči z Horního 
Poříčí opět bodovali. Malá víska na 
okraji našeho kraje dosáhla dalších 
úspěchů v požárním sportu. Kromě 
vítězství ve Velké ceně Blanenska 
v požárním útoku se může pyšnit 
také titulem mistra České republiky 
v požárním sportu. 

Za úspěchem stojí tým složený 
z Ladislava Janečka, Martina Rohá-
če, Vojtěcha Šaška, Štěpána Prudi-
la, Jakuba Pěkného, Pavla Hnízdi-
la, Petra Kyněry, Jaroslava Zhoře, 
Vlastimila Wildera a Jiřího Bauera. 
K titulu výrazně pomohl také trenér 
Ladislav Janeček st., vedoucí druž-
stva Aleš Prudil a početný poříčský 
fanklub.

„Mistrovství ČR dobrovolných 
hasičů družstev, které se konalo 
v Praze, začalo během na sto me-
trů s překážkami. Po prvních po-
kusech, které jsme dali všechny 
v solidních zajišťovacích časech, se 
dostavil pocit uklidnění. Před svým 
největším soupeřem jsme vedli asi 
o dvě sekundy, ale ještě nic nebylo 
jasné. Druhé pokusy byly lepší, ale 
i soupeři za to vzali a nakonec roz-
hodoval poslední rozběh Petra Ky-
něry, který musel zlepšit svůj první 
pokus. Celý tým stál u rozdělovače 
jako naši „zlatí hoši“ z Nagana a dr-
žel Petrovi palce. Povedlo se. V tu 
chvíli to znamenalo, že vyhrajeme 
první disciplínu v součtu o 0,07 vte-

řiny, pronásledovaní silným týmem 
z Moravskoslezského kraje Frýd-
kem-Místkem a Plzeňskou Horní 
Lukavicí. Rád bych ještě uvedl, že 
tuto disciplínu vyhrál Jakub Pěkný 
v čase 15,52 sekundy,“ uvedl jeden 
z členů týmu Jiří Bauer.

Následovala druhá disciplína, 
kterou byla štafeta na čtyřikrát sto 
metrů. V té patří Poříčí k nejlepším. 
Tým ve složení Roháč, Hnízdil, 
Pěkný a Zhoř s malým zaváháním 
Martina Roháče na domečku, který 
ale svoji ztrátu poté minimalizoval, 
zaběhl čas 58,28 s, což znamenalo 
třetí místo. Štafeta „B“ ve složení 
Wilder, Janeček, Kyněra a Bauer 
zaběhla kvůli chybě na poslední 
předávce čas 60,69 s. V této disci-
plíně se však lépe dařilo pronásle-
dovatelům Poříčí. Zatím druhý Frý-
dek si časem 57,25 s zajistil druhou 
příčku a štafetu vyhrála Horní Lu-
kavice časem 57,20 s, což v souč-
tu znamenalo jediné, Horní Poříčí, 
Frýdek-Místek i Horní Lukavice 
měly součet tabulkových bodů čtyři 
a rozhodovala až poslední králov-
ská disciplína - požární útok.

Požární útok míchá pořadím kaž-
dý rok. Je to asi nejtěžší disciplína, 
protože v pár sekundách se musí 
sejít sedm členů týmu a odvést bez-
chybnou práci. Pro každý tým jsou 
určeny dva pokusy. Poříčí mělo vý-
hodu nejvyššího startovního čísla 
a mohlo tudíž reagovat na průběh 
závodů a na časy svých soupeřů. 

„V prvním kole všichni tři fa-
vorité chybovali a bylo jasné, že 
vyhraje ten, který unese tíhu oka-
mžiku. Druhé kolo Lukavici zkom-
plikovala časomíra. Nešla, tak jak 
měla, tudíž kluci dostali opakova-
ný pokus, který měli běžet až jako 
poslední. Frýdek zapsal čas 28,24 s 
a ujal se prozatímního vedení. Jako 
čtrnáctý tým šlo na start Poříčí. Ani 
druhý pokus nebyl stoprocentní. 
Čas 27,69 s, ale na Frýdek stačil. 
V tu chvíli se předběžně vědělo, 
že Poříčí při nejhorším napodobí 
úspěch z roku 2009 a bude druhé. 
Výsledek tajenky, kdo se stane mi-
strem pro rok 2010, mohla rozluš-
tit už jen Horní Lukavice. Napětí 
bylo opravdu velké. Nikdo ani ne-
dýchal. Atmosféra houstla každou 
vteřinou. Opět jsme sáhli k rituá-
lu z Nagana, drželi se kolem krku 
a sledovali závěrečný útok, který 
rozhodl o našem umístění. Když 
Horní Lukavice zaváhala a zasuko-
valo se jim vedení, pomalu jsme se 
ohlíželi po časomíře. Když míjela 
čas kolem 27 s, propukla naše ra-
dost a slzy štěstí tekly nejednomu 
ostřílenému závodníkovi,“ popsal 
Bauer

Jak doplnil, poděkování patří 
všem závodníkům, kteří odvedli 
velký kus práce a vydřeli titul, spe-
ciálně Markovi Jarůškovi, který po-
máhal při postupových kolech, tre-
nérům za jejich nervy a fanouškům 
za podporu.Mistři. Tým dobrovolných hasičů z Horního Poříčí na stupních vítězů.  Foto archiv

Adamov - Do areálu jedné z ada-
movských fi rem se vydali krást čtyři 
výtečníci ve věku od pětadvaceti do 
třiatřiceti let. Využili místní znalosti 
jednoho z nich, který ve fi rmě pra-
cuje. Ten ostatním otevřel bránu. 
Do přistavených aut naložili pět pa-

let s ocelovými rohy v hodnotě přes 
dvaaosmdesát tisíc korun. Muži ale 
daleko nedojeli. Před bránou je totiž 
kontrolovala hlídka městské policie. 
Všichni jsou nyní podezřelí ze spá-
chání trestného činu krádeže. Věc 
dál šetří blanenští policisté.  (hrr)

Zloději nestačili utéct

Pokračování ze str. 3 
Pozice nákupčích jsou již obsaze-

ny a naši nákupčí nyní absolvují ško-
lení v našem jiném hypermarketu. 

Mohou se k vám tedy zájemci 
ještě hlásit?

Ano. Zájemci se mohou stále 
hlásit na našem náborovém centru 
v Boskovicích, v Chrudichromské 
ulici 7, a to v pracovní dny od 8 do 
16.30 hodin. 

Jaké nabízíte benefi ty svým za-
městnancům?

Od základních benefi tů, jako 
jsou bezplatné nápoje na pracovišti, 
stravenky, pracovní oblečení a pří-

spěvek na jeho údržbu, obuv až po 
možnost zřízení výhodné úvěrové 
karty, věrnostní odměny podle od-
pracovaných let a až šest dnů rekon-
dičního volna. Naši zaměstnanci 
mají nárok i na odměny při pracov-
ních výročích, příspěvek zaměstna-
vatele na penzijní připojištění, slevy 
a zvýhodněné služby u obchodních 
partnerů nebo propracovaný systém 
školení. Ti, kteří mají chuť a poten-
ciál vykonávat vyšší pozice, mají 
možnost kariérního růstu. Většina 
manažerů našeho obchodu je toho 
důkazem, neboť se vypracovali 
z pozic nákupčích nebo prošli pro-
gramem určeným pro čerstvé absol-
venty vysokých škol.

Tesco v Boskovicích...

Jubileum. Blanenská občanka Stanislava Vojancová se dožila koncem 
září nádherného věku sto let. Jubilantce, která žije v současné době 
v Centru pro seniory v Černé Hoře, byli popřát místostarosta Blanska 
Lubomír Toufar a členky Komise pro občanské záležitos  . Foto archiv

Lidé řekli,
co chtějí 
řešit

Letovice - Občané Letovic do-
stali možnost vybrat nejpalčivější 
problémy, které je ve městě trápí. 
Na veřejné plénum, které se ode-
hrálo v tamním kulturním domě, 
navázala anketa, ve které se mohli 
vyjádřit všichni obyvatelé města. 
Lístky se objevily v místní zpravo-
daji, na internetu a město je distri-
buovalo také prostřednictvím žáků 
základní školy, kteří je nosili svým 
rodičům. 

„Občané tak měli možnost se vy-
jádřit k návrhům, které vyplynuly 
z veřejného fóra. Dostali jsme více 
než dvě stě sedmdesát vyplněných 
anketních lístků. Z toho nám vznik-
lo pořadí celkem čtrnácti námětů. 
Nejvíce hlasů získalo zřízení veřej-
ných toalet na náměstí, následovala 
protipovodňová opatření, vybudo-
vání cyklostezky Morava-Čechy, 
hřiště pro neorganizovanou mládež, 
rozšíření silnice I/43 či vybudování 
turistické ubytovny v objektu spor-
tovní haly,“ vysvětlil letovický mís-
tostarosta Bohuslav Kuda s tím, že 
výsledky budou sloužit jako určitá 
pomůcka pro nové vedení města, 
kterým směrem se ubírat.  (hrr)

Se sprejem 
k vodojemu

Blansko - Vandal se vydal ničit 
vodárenskou budovu v Blansku. 
„Vyzdobil“ ji nečitelným nápisem 
o rozměrech asi 4,4 x 1,7 metru. Po-
škodil tak fasádu, obklady a luxfery 
na hlavní stěně. Škoda činí asi dva-
náct tisíc korun.  (hrr)

Připravuje se 
burza škol

Blansko - Jak se již stalo tradi-
cí, i letos na podzim se uskuteční 
v Dělnickém domě v Blansku burza 
středních škol. Datum bylo stanove-
no na 12. listopadu. Pro všechny její 
návštěvníky bude připraven přehled 
studijních a učebních oborů střed-
ních škol okresu Blansko a okolních 
regionů. Zájemci z řad vycházejících 
žáků získají aktuální informace o ob-
sahu a podmínkách studia, poraden-
skou pomoc poskytnou také zástupci 
Úřadu práce Blansko. (bh)

Už o víkendu 
nás čekají...

Pokračování ze str. 1 
„V letech 1975 až 1980 jsem byl 

členem zastupitelstva, poté deset let 
předsedou občanského výboru, od 
roku 1990, kdy se Kozárov osamo-
statnil od Lysic, jsem starostou naší 
obce. Když se podívám zpět, je to 
neuvěřitelná doba. Myslím si, že už 
to stačilo, ať si to zkusí i jiní,“ řekl s 
úsměvem starosta Kozárova. 

Volby přinášejí také několik ku-
riozit. Např. o práci v zastupitelstvu 
Lubě usilují pouze ženy. I po 20 
letech ve starostovských křeslech 
znovu kandidují ve Sloupě Josef 
Mikulášek či v Suchém Pavel Žilka. 
Nejstarším kandidátem je třiaosm-
desátiletá Jitka Brožková z Letovic, 
naopak osmnácti let dosáhli Letovič-
tí Jaromír Škranc a Tomáš Chloupek, 
Daniel Ryza a Martin Musil z Rájce-
Jestřebí, Dagmar Kobylková z Rou-
baniny, Marek Kakáč z Petrovic 
a Pavel Čípek z Olomučan. Aktuální 
výsledky voleb a ohlasy najdete už 
v sobotu večer na www.zrcadlo.net.

Husy. Boskovice letos opět ožily Husími slavnostmi. Pro návštěvníky byla připravena řada lákadel, kulturních vystoupení, výstav, ale také dobrého jídla. V kině Panorama proběhla tradiční kulinářská soutěž, tentokrát se hodno  lo 
přílohové zelí, a to zvlášť bílé a červené. V obou kategoriích dominovala Restaurace Záložna. (hrr)  3x foto Jaroslav Oldřich

V Boskovicích se letos konal už sedmý ročník tradičních Husích slavnos  

Místostarosta popřál stoleté Místostarosta popřál stoleté 
Stanislavě VojancovéStanislavě Vojancové
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HIMMER - www.himmer.cz Čiště-
ní koberců, broušení parket, půjčov-
na strojů pro úklid, prodej: vše pro 
úklid. Blansko, Svitavská 7/500. Tel.: 
516 414 696, mobil: 721 066 026.

PŮJČKA PRO VŠECHNY
A NA VŠECHNO. Neplatíte žádné 
poplatky předem. Rychlé schválení 

úvěru s minimem podkladů.
Vedení úvěrového účtu zdarma.

Volejte: 775 914 105.

PODNIKATELSKÁ INZERCE

 

Městská správa sociálních služeb Boskovice, 
příspěvková organizace 

vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Diplomovaný fyzioterapeut
Provoz/úvazek:  jednosměnný/plný
Vzdělání: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru 
                 (Dis.,Bc., Mgr.) 
Požadavky: osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, 

znalost práce na PC, trestní bezúhonnost, kladný vztah 
k seniorům, praxe v sociálních službách je výhodou

Termín odevzdání přihlášek: do 15. října 2010.
Termín pohovoru: bude upřesněn zasláním pozvánek.
Termín nástupu: leden 2011.

Přihlášku + životopis + kopii  dokladu o nejvyšším vzdělání s ozna-
čením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ doručte na adresu: Městská správa 
sociálních služeb, Přikrylová Milena, Havlíčkova 19, 680 01 Bosko-
vice nebo na e-mail: prikrylovamzdy.msss@boskovice.cz

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo 
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní osoba: 
Přikrylová Milena, tel.: 516 453 472/207

  M ě s t s k á  s p r á v a
  s o c i á l n í c h  s l u ž e b

 B O S K O V I C E

ARBORETUM ŠMELCOVNA BOSKOVICE 
a Český zahrádkářský svaz ZO Boskovice
za podpory Místní akční skupiny Boskovicko PLUS

pořádajíj

ve dnech 16. až 18. října 2010
ve výstavní hale Arboreta Šmelcovna „Dva Dvory“

občerstvení zajištěné • vstupné dobrovolné Srdečně zvou pořadatelé

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY  
v sobotu 16. října 2010  

ve 13 hodin 

Pro veřejnost bude otevřena 16. října od 13 do 17 hodin a 17. a 18. října od 9 do 17 hodin.

Doprovodný program výstavy: PROHLÍDKA ARBORETA S NAUČNOU STEZKOU OVOCNÝCH  
DŘEVIN A MOŽNOSTÍ NÁKUPU OVOCNÝCH A OKRASNÝCH ROSTLIN V PRODEJNÍM CENTRU.  
ODBORNÁ PORADNA – ovoce, okrasné a ovocné dřeviny.

Výstavy se zúčastní svými  
výpěstky společně se členy  
ČZS jednotlivých mikroregionů  
a Arboreta Šmelcovna ÚK ZÚZ  
– Zkušební stanice Lysice,  
ZEAS a. s. Lysice  
a Agrospol, a. d. Knínice.

ýý yy
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              regionální

V ÝSTAVU
OVOCE
  a OKRASNÝCH
            ROSTLIN

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 
v sobotu 16. října 2010

ve 13 hodin

VVýstavy se zúčastní svými 
výpěstky společně se členy
ČZS jednotlivých mikroregionů
a Arboreta Šmelcovna ÚK ZÚZ
– Zkušební stanice Lysice,
ZZEAS a. s. Lysice
aa Aggrorospspol, a. d. Knínice.

              regionální

V ÝSTAVU
OVOCE
  a OKRASNÝCH
            ROSTLIN

19. října 2010 v 19.30 hod., Dělnický dům Blansko
Hudebně zábavný pořad plný jedinečného a nezaměnitelného humoru Zdeňka Izera.

Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel. 516 410 470.

RYCHLÁ PŮJČKA.
Tel.: 608 739 016.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám pozemek na stavbu chaty -  na 

pěkném a klidném místě u lesa v rekreační 

obci Suchý. Je travnatý, obdélníkového 
tvaru, vede k němu asfaltová silnice, mož-
nost připojení elektřiny. Výměra  1352 m2. 
Cena 500 Kč/m2. Tel.: 736 458 388.

Prodám byt 1+1 v os. vlastnic-
tví, Blansko-Písečná. Byt je velikosti 
34 m2 v domě po rekonstrukci (lod-
žie, zateplení, plastová okna). Cena 
1  030  000 Kč. Tel.: 777 828 357 nebo 
608 059 538.

Koňský hnůj. Po domluvě za od-
voz, v Boskovicích. Větší množství 
dovezu za úplatu.Tel.: 603 523 953.

Prodám dveře vchodové plastové, 
vč. zámků a kování, bílé a hnědé, p. 
c. 15.000 Kč/ks, nyní 7.800 Kč/ks. 
Dále plastová okna a zahradní chatku 
4x3 m + přesah 0,8 m. Vše nové z ne-
uskutečněné stavby. Levně. Přivezu 
zdarma. Tel.: 777 106 709.

PRONÁJEM
Pronajmu garáž v Blansku ve Slou-

pečníku. Tel.: 777 317 214.
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Hlasujte pro finalistky soutěže Miss Zrcadlo 2010Hlasujte pro finalistky soutěže Miss Zrcadlo 2010

Už příš   týden vyvrcholí letošní ročník soutěže Miss Zrcadlo 2010. Do závěrečného klání se z cas  ngů v Blansku, Jevíč-
ku a Boskovicích a semifi nále v Blansku probojovala desítka fi nalistek. 
Už od 5. září máte možnost posílat hlasy svým favoritkám a nejen to. Vyhrát i třikrát dva lístky na fi nálový večer, který 

se uskuteční v sobotu 23. října od 20 hodin v Sokolovně v Boskovicích. Záš  tu nad letošním ročníkem převzali ředitel 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha a předseda představenstva FC Zbrojovka Brno Karel Jarůšek. Hlavním hos-
tem fi nálového večera bude zpěvák Petr Bende. 
A jaká jsou pravidla? Pošlete hlas dívce, která se vám nejvíce líbí, která je vaší favoritkou. Na telefonní číslo 
774 408 399  ve tvaru MISS 1 – 10 (podle čísla Vámi vybrané dívky) a vaše jméno a bydliště. Cena SMS je podle vašeho 
platného tarifu. Hlasy můžete posílat do 15. října.
 REZERVACE VSTUPENEK JIŽ NYNÍ NA REDAKCE.ZRCADLO@CENTRUM.CZ

1. Veronika Hladíková (16 let)
Bydliště: Šternberk.
Škola: Gymnázium Šternberk.
Zájmy: la  nsko-americké tance, aerobic, 
kreslení, in-line, plavání, modeling...
Plány: chtěla bych dostudovat a věnovat 
se interiérovému designerství. Druhým 
mým vysněným přáním je stát se úspěšnou 
modelkou.

11
2. Nikola Vránová (19 let)

Bydliště: Svitávka.
Škola: vystudovala jsem VOŠ a SŠ Boskovice 
a po maturitě budu studovat jazykovou 
školu v Brně.
Zájmy: nákupy, modeláž a zdobení gelových 
nehtů, squash a plavání.
Plány: chtěla bych být delegátkou v cizině, 
modelkou a být slavná.

22
3. Lucie Kopečná (19 let) 

Bydliště: Cetkovice.
Škola: obchodní akademie, po prázdninách 
se uvidí.
Zájmy: cyklis  ka, plavání, čtení, bruslení, 
nakupování, focení, zajímám se o módu, 
psy, auta a ráda cestuji. 
Plány: v budoucnu bych chtěla být desig-
nérkou. 

33
4. Monika Vojsovičová (18 let)

Bydliště: Rájec-Jestřebí.
Škola: Gymnázium Rájec-Jestřebí.
Zájmy: ráda sportuju, poslouchám hudbu, 
cestuju, tančím a nakupuju. Mám ráda také 
kalane  ku a power plate, protože je to skvělý 
relax a zároveň dělám něco pro sebe a cí  m 
se pak lépe.
Plány: chtěla bych se stát právničkou.

44
5. Mar  na Oborná (19 let)

Bydliště: Boskovice.
Škola: MU v Brně, Pedagogická fakulta.
Zájmy: hudba, tanec, sport, nakupování, 
fi lmy. Ráda trávím čas se svými 
nejbližšími. 
Plány: pokud se mi poštěs  , chtěla bych dělat 
modeling. Doufám, že úspěšně vystuduji 
školu a bude ze mě učitelka ve školce.

55

6. Anna Jakubcová (18 let)
Bydliště: Chornice.
Škola: Gymnázium Jevíčko, od konce září Ve-
terinární a farmaceu  cká univerzita Brno.
Zájmy: navrhování a výroba šperků, lyžová-
ní, plavání, volejbal, sportovní gymnas  ka.
Plány: chtěla bych být designerkou šperků 
(koníček by se mi tak stal povolaním, ale 
to se mi asi nesplní).

66
7. Nicol Homolková (17 let)

Bydliště: Svitávka.
Škola: Gymnázium Jevíčko.
Zájmy: plavání, tanec, zábava, četba, 
hudba, moji přátelé.
Plány: chtěla bych si splnit všechny své sny 
a plány, ať už co se týká školy, rodiny nebo 
zaměstnání. Chtěla bych se stát právničkou 
nebo psycholožkou.

77
8. Barbora Šenková (17 let)

Bydliště: Lipovec. 
Škola: momentálně studuji Cyrilometoděj-
ské gymnázium a střední odbornou školu 
pedagogickou Brno.
Zájmy: zpěv, hra na klavír, na kytaru, 
kreslení.
Plány: chtěla bych dostudovat školy a stát 
se učitelkou.

88
9. Karolína Skotáková (17 let)

Bydliště: Rájec-Jestřebí. 
Škola: Gymnázium Rájec-Jestřebí. 
Zájmy: mezi mé zájmy patří četba, sport, 
jízda na koni, chov domácí zvěře, cestování, 
výstavy obrazů, kresba, focení, vaření, ta-
nec, kolek  vní hry.    
Plány: chtěla bych se po dokončení gymná-
zia dostat na právnickou fakultu MU.

99
10. Lucie Borešová (15 let) 

Bydliště: Blansko.
Škola: Gymnázium Blansko.
Zájmy: aerobik, sport všeobecně, příčná 
fl étna.
Plány: za  m nemám přesně ujasněnou 
představu, čím bych chtěla být, ale určitě 
chci takové zaměstnání, které mně bude 
bavit a naplňovat.

1010

Hlavní partneři 
Miss Zrcadlo 2010



AKCEAKCE
Adamov - Městské kulturní středisko v 17.30 hod.: Domorodci na Andaman-
ských ostrovech, přednáška Aleny Žákovské. 
Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Jak spolu mluvíme, beseda s psycholožkou 
Jiřinou Kozoňovou.
Blansko - Nám. Republiky ve 14 hod.: Zábavné odpoledne pro dě   i dospělé, 
dětské disco, Kaštánci, cimbálová muzika Veronica, Karel Go   revival, imitátor, 
břišní tanečnice, tanec se psem, soutěže. 
Bořitov - Obecní úřad v 18 hod.: O historii Bořitova, povídání s Karlem Ode-
hnalem a výstava fotografi í a kronik z historie Bořitova (otevřeno i 15. a 16. 
října).
Boskovice - Videosál Katolického domu v 16 hod.: Toulky Evropou, Nizozemí - 
Amsterdam, přednáška Josefa Prose. 
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Veselé zápichy do kvě  náče. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Tvořivá 
dílnička a Herna. 
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

DIVADLODIVADLO
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Příběh Coco Chanel, hrají Michaela 
Dolinová, Libuše Švormová, Lumír Olšovský a Jan Čenský.

úterý 12. října 2010 SERVIS9
kalendář akcíkalendář akcí
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středa 13. říjnastředa 13. října
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pátek 22. říjnapátek 22. října

středa 20. říjnastředa 20. října

čtvrtek 21. říjnačtvrtek 21. října

AKCEAKCE
Blansko - Knihovna v 18 hod.: Písně mladého srdce - pocta zpěváku Rudolfu 
Cortésovi, provází Pavel Svoboda, účinkují Zdeněk Krupica - zpěv, Pepino Kolář 
- piano, klarinet, altsaxofon, Eliška Skálová - zpěv. 
Boskovice - Hvězdárna v ZUŠ v 19 hod.: Vzhůru ke hvězdám, večerní pozorování 
oblohy hvězdářským dalekohledem s odborným výkladem Pavla Kopeckého.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 15.30 hod.: Tan-
cování pro dě  . 

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Román pro muže.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Za  m spolu, za  m živi.
Olešnice v 19 hod. Kick-ass.
Šebetov v 19.30 hod. Za  m spolu, za  m živi.
Velké Opatovice v 17 hod. Shrek: Zvonec a konec.
Velké Opatovice v 19.30 hod. (K)lamač srdcí.

KONCERTKONCERT
Blansko - Senior centrum v 15 hod.: Eva Pilarová, koncert a beseda.

ZÁBAVAZÁBAVA
Blansko - Vinárna Dukla ve 21 hod.: Golden oldies, hity 80. a 90. let. 
Černovice - Kulturní dům ve 21 hod.: Předhodová zábava, hraje Arcus. 

AKCE AKCE 
Blansko - Nový hrad v 10 hod.: Ukončení sezony, poslední letošní stylový jar-
mark se šermem, řemeslnými stánky a hudbou v dobových kostýmech.
Olešnice - Mateřské centrum Hastrmánek ve 14 hod.: Beseda s promítáním 
fotografi í na téma Zvířata kolem našich domovů - díl 2. ptáci.

KINAKINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Román pro muže.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Za  m spolu, za  m živi.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka ve 14.30 hod.: Křížová cesta a další práce uži-
vatelů Betany, vernisáž výstavy. 
Boskovice - Arboretum Šmelcovna v 9 hod.: Regionální výstava ovoce. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Bořitov - Orlovna ve 20 hod.: Burčákový bál, hraje Veselá dvojka Pavla Kršky. 
Boskovice - Music club Prádelka ve 20 hod.: Krematorium. 
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Santa Fe. 
Drnovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Demonium. 
Jedovnice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Prorock. 
Letovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium. 
Sloup - Hotel Stará škola ve 20 hod.: Taneční večer, hraje skupina Prak. 
Těchov - U Sluníček ve 21 hod.: Taneční zábava, hraje kapela Eminence.

AKCEAKCE
Blansko - Knihovna v 16 hod.: Síť světla - nové pohledy na zdraví člověka, před-
náška Heleny Pejšové. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Diplomatem v Rakousku, Maroku 
a u dvou papežů, přednáška bývalého velvyslance Pavla Jajtnera spojená s pro-
mítáním a autogramiádou knihy Zajisté, Excelence. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Kajínek.
Letovice v 15 a 17 hod. Sammyho dobrodružství.
Letovice v 19.30 hod. Salt.
Sloup v 19 hod. Kajínek.

AKCEAKCE
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Hbitá rukavice, soutěž pro dě  . 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Lysice - Mateřské centrum Jabličko v 9 hod.: Šance rodině a zaměstnání, semi-
nář, vede Rut Kolínská, v 15.30 hod.: Šikovné ručičky, výtvarné odpoledne pro 
rodiče a dě  . 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Machři.
Doubravice v 18 hod. Poslední vládce větru.

AKCEAKCE
Boskovice - Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědroněm 
a hudbou. 
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 15.30 hod.: Tan-
cování pro dě  . 
Letovice - Kulturní dům v 19 hod.: Všechnopar  čka, účinkují Karel Šíp a Josef 
Náhlovský. 

KINAKINA
Letovice v 17 a 19.30 hod. Expendables: Postradatelní.
Olešnice v 19 hod. Zmizení Alice Creedové.
Šebetov v 19.30 hod. Dostaň ho tam.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Za  m spolu, za  m živi.

KONCERTKONCERT
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Gajdoš Gregor, sólový hráč na tradiční lidový 
nástroj moravské gajdy, což jsou moravské dudy, zahraje lidové písničky pře-
vážně z okolí Kyjova.
Rájec-Jestřebí - Obřadní síň v 19.30 hod.: Lenz trio. 

VÝSTAVAVÝSTAVA
Boskovice - Muzeum Boskovicka v 16 hod.: Malá Haná - krajina a člověk, ver-
nisáž výstavy. 

ZÁBAVAZÁBAVA
Doubravice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Medium.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Let’s dance 3.
Boskovice v 17 hod. Kajínek.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Bibliotheque Pascal.
Jedovnice v 18 hod. Kajínek.
Letovice v 15 a 17 hod. Shrek: Zvonec a konec.
Letovice v 19.30 hod. Dostaň ho tam.

AKCEAKCE
Adamov - Městské kulturní středisko v 9.45 hod.: Kocour v botách, hraje diva-
delní společnost Koráb Brno. 
Blansko - Klub Ulita v 19 hod.: Večer s Kotlíkem č. 132 - Zimní přechody balkán-
ských hor, vypráví Pavel Dvořák a Robert Šamonil. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Jen tak v klubu, odpolední se-
tkání. 
Letovice - Chrám sv. Prokopa v 17.30 hod.: Mariánská pobožnost, připomínka 
VI. zjevení Panny Marie ve Fa  mě. 

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Kajínek.
Letovice v 15 a 17 hod. Shrek: Zvonec a konec.
Letovice v 19.30 hod. Dostaň ho tam.

KONCERTKONCERT
Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Nezmaři, předprodej a rezervace vstupe-
nek v Informační kanceláři Blanka, tel. 516 410 470.

AKCEAKCE
Blansko - Muzeum v 17 hod.: Řecko, cestopisná přednáška manželů Habešo-
vých s promítnu  m videofi lmu. 
Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Na pustém ostrově, zábavná sou-
těž pro všechny dě  . 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 17.30 hod.: Hai  , beseda s Irenou 
Klimkovou, koordinátorkou projektů na Hai   a pracovnicí Arcidiecézní charity 
Olomouc. 

Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 9 hod.: Herna. 
Letovice - Kulturní dům v 18.30 hod.: Pálavanka ze Staroviček, koncert s pose-
zením u dechové hudby a dobrého vínka. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Román pro muže.
Boskovice v 19.30 hod. Ondine.
Doubravice v 18 hod. 22 výstřelů.

neděle 17. říjnaneděle 17. října
AKCEAKCE

Blansko - Nový hrad v 10 hod.: Ukončení sezony, poslední letošní stylový jar-
mark se šermem, řemeslnými stánky a hudbou v dobových kostýmech.

DIVADLODIVADLO
Blansko - Katolický dům v 15 hod.: Kocourek Modroočko, hudební pohádka 
pro dě  . 
Velké Opatovice - Malá scéna stálého kina v 17 hod.: Dívčí válka, divadelní 
představení v podání divadelní společnos   Knínice. 

KINA KINA 
Blansko v 15 a 17.30 hod. Alenka v Říši divů.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: O proncezně Furieně.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Román pro muže.

pondělí 18. říjnapondělí 18. října
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 18 hod.: Moje cesta do Mexica, před-
náška Hany Kubešové. 
Bořitov - Obecní úřad v 18 hod.: Vaříme levně a chutně, kurz vaření, vede Eva 
Holasová.
Letovice - Domeček, centrum pro rodiče, prarodiče a dě   v 16 hod.: Tvořivá 
dílnička. 
Lysice - Mateřské centrum Jablíčko v 9 hod.: Cvičení s Dorotkou, pohybové 
ak  vity s říkadly a básničkami pro dě   od 1 do 4 let. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Kajínek.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Rájec-Jestřebí - Knihovna v 15.15 hod.: Skřítci mezi námi, čtení, hraní, povídání na 
zahájení výstavy výtvorů od dě  , které se zúčastnily akce Celé Česko čte dětem. 

úterý 19. říjnaúterý 19. října
AKCEAKCE

Blansko - Klub Ratolest v 10 hod.: Sourozenecké konstelace, povídání s psycho-
logem Miroslavem Šamalíkem.
Blansko - Klub Ulita v 18.30 hod.: Dílna vyšívání z korálků.
Doubravice - Pěkná modrá v 9 hod.: Čas draků, dekorace na dveře a okna. 
Lysice - Tělocvična ZŠ v 17 hod.: Cvičí celá rodina. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: S Te  nami zpívání lepší je než zívání, dětské 
představení. 

Diváky pobaví Zdeněk IzerDiváky pobaví Zdeněk Izer
V Dělnickém domě v Blansku se v úterý 19. října od 19.30 hodin představí bavič 
a imitáror Zdeněk Izer se svým zábavným pořadem Ze dvou se to lépe táhne. 
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutě-
ží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, 
vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Hos-
tem pořadu bude zpěvačka Šárka Vaňková. Předprodej a rezervace vstupenek 
v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel. 516 410 470.  (zpr)

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Kajínek.

Jedovnice v 18 hod. Machři.
Letovice v 15 a 17 hod. Sammyho dobrodružství.
Letovice v 19.30 hod. Salt.
Šebetov v 19.30 hod. Shrek: Zvonec a konec.

sobota 23. říjnasobota 23. října
AKCEAKCE

Tradiční výlov rybníka OlšovceTradiční výlov rybníka Olšovce
Městys Jedovnice a společnost Olšovec pořádají ve dnech 23. a 24. října od 
8 hodin tradiční výlov rybníka Olšovce. Připraven je stánkový prodej živých ryb 
(kapr, amur, tolstolobik, lín, okoun, š  ka, sumec), jarmark u bašty (nabídka roz-
manitého sor  mentu zboží), speciality z ryb a doprovodný program (kolotoče 
pro dě  , jízda na ponících).  (zpr)

Blansko - Klub Ratolest v 8.30 hod.: Pletení košíků a kabelek z pedigu, vede 
Zuzana Čecháčková. 
Boskovice - Zámecký skleník ve 14 hod.: Sami sobě, muzika, divadlo, fi lm, vý-
stava, tanec. 
Boskovice - Western park v 18 hod.: Wild West Fest, první ročník mul  žánro-
vého fes  válku, hrají Trní, Swata Kotas Band, Tře   zuby, AD Acous  c defect, 
Mar  n Krajíček, The Jeff s. 
Boskovice - Sokolovna ve 20 hod.: Miss Zrcadlo 2010, fi nálový večer, hlavní 
host Petr Bende. 
Kř  ny - Lesní školka ŠLP v 8 hod.: Zkoušky honičů. 
 Pokračování na str. 11
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ŽENY V POLITICE CHYBÍ 
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

Mgr. Ivana Holomková
Kandidátka do Senátu
Starostka obce Spešov

www.holomkova.cz
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  Vladimír Petrů, DiS.
živnostník, 37 let

bez politické příslušnosti

Mgr. Dušan Sušil
učitel, 59  let

bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Pevný
živnostník, 54 let

bez politické příslušnosti

MUDr. František Jimramovský
dětský lékař, 51 let

bez politické příslušnosti

Ing. Radek Mazáč
ekonom, 38 let

bez politické příslušnosti

MUDr. Petr Lick
lékař, 51 let

bez politické příslušnosti

Luděk Burger
živnostník, 42 let

bez politické příslušnosti

Mgr. Michal Gebel
učitel, 35 let

bez politické příslušnosti

Mgr. Petr Ondruch
učitel, 34 let

bez politické příslušnosti

Bc. Oldřích Dryšl
student, 23 let

bez politické příslušnosti

Ing. Jitka Slámková
středoškolská učitelka, 41 let

bez politické příslušnosti

Ing. Michal Bednařík
manažer, 39 let

bez politické příslušnosti

Patrik Šebek
živnostník, 27 let

bez politické příslušnosti

Petr Jedlička
technik, 46 let

bez politické příslušnosti

Ota Lizna
zámečník, 28 let

bez politické příslušnosti

Jan Horák
důchodce, 64 let

bez politické příslušnosti

Věra Opatřilová
důchodkyně, 58 let

bez politické příslušnosti

Petr Kuba
kontrolór, 30 let

bez politické příslušnosti

Radomíra Kovářová
pojišťovací poradce, 48 let
bez politické příslušnosti

Martin Konopáč
živnostník, 38 let

bez politické příslušnosti

Ing. Vladimír Ryšávka
živnostník, 37 let

bez politické příslušnosti

Ing. Jaromír Skřipský
manažer prodeje, 29 let

bez politické příslušnosti

Dušan Formánek
projektový manažer, 38 let
bez politické příslušnosti

Bc. Ivana Kapounová
ekonomka, 44 let

bez politické příslušnosti

RNDr. Vladimír Klimek
učitel, 51 let

bez politické příslušnosti

Mgr. Světlana Hrdličková
učitelka,  46 let

bez politické příslušnosti

Mgr. Michaela Dufková
speciální pedagog, 38 let
bez politické příslušnosti

Jak hlasovat v komunálních volbách
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 

může volič upravit příslušný lístek jedním z uvede-
ných způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 
před názvem volební strany pouze jednu volební stra-
nu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany 
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. 
Pokud by byla označena  mto způsobem více než jed-
na volební strana, byl by takový hlas neplatný.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik čle-
nů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupi-
telstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví 
hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno  mto způ-
sobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný. 

Kromě toho lze oba způsoby popsané v před-
chozích bodech kombinovat, a to tak, že lze označit 
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto přípa-
dě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Takto 
např. pokud má být voleno 11 členů zastupitelstva a je 
označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 
5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních 
stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to 
pro kandidáty na prvních šes   místech. Pokud by byla 
 mto způsobem označena více než jedna volební 

strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, 
byl by takový hlas neplatný. Pokud by byla označena 
volební strana křížkem a současně kandidá   této vo-
lební strany křížkem v rámečku před svým jménem, 
k označení kandidátů se nepřihlíží. 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani vo-
lební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek 
nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne 
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků 
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
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městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích
Aktuální provozní doba pro veřejnost

                    plavecká část   rekreační část
Úterý 

12. 10. 630-750 1200-1600 1830-2100 1030-1530 1830-2100

Středa 
13. 10. 630-830 1300-1400 1930-2100 1100-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
14. 10. 630-750 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
15. 10. 1230-2100 1030-2100

Sobota 
16. 10. 1000-1100 1200-2100 1000-2100

Neděle 
17. 10. 900-2000 900-2000

sobota 23. říjnasobota 23. října
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STŘEDNÍ TĚŽKÉ
Řešíme SUDOKU se Zrcadlem Blanenska a Boskovicka

LEHKÉ ŘEŠENÍ STŘEDNÍ
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HVĚZDA TRNOVNÍK DRÁPATI HESLA IROVÉ
(SLOV.) TAJENKA TATARSKÝ 

NÁČELNÍK
OLDŘICH 

(DOM.)
DOTEK 
MÍČE ODKOPNUTÍ PRÁVNÍ 

PŘÍPAD

PŘEDLOŽ-
KA LYMFA OPUCHLINA

ZLUTÁ 
BARVA

OBDĚLÁ-
VAT POLE

NÁZEV 
HLÁSKY X

POUZE
VRH

LÁKATI 
ŽIVOČICHA 
ŽENSKÉHO 

POHLAVÍ

ÚTOK

TVRDÉ 
DŘEVO
PITÍM 

UBRAT

ZKR. ODZN. 
ZDATNOSTI
VÁŽNOST

PES

ZKR. TECH. 
SLUŽEB

OBSAH ZLATA 
V MINCI

JÍZDOU 
ZDOLAT
MRTVICE

ČESKÁ 
ŘEKA

OBNOS

KVĚTEN 
(NĚM.)

SLANINA
MOČAN

ZNAČKA 
SKANDIA

LESY

MOHAME-
DŮV 

PŘÍTEL
TEĎ

SPZ OKR. 
OLOMOUC

ODDĚLIT 
LITÍM

ŽVÁST

NASYCENÝ 
UHLOVODÍK

OTEC

ODEJMOUT 
POHOVKY

OBR
SKUPEN-

STVÍ VODY
OTOP

ZAST. VZT. 
ZÁJMENO
PLATIDLO

SEVERSKÁ 
KACHNA

ST. SOLM. 
SLABIKA

ELEKTRODA

ČÁSTI 
NOHOU
VÉZT SE

NÁZEV ŘEC. 
PÍSMENE
VRKOČ

CITOSL. 
ŠTĚKNUTÍ

VESNY
SKLADIŠTĚ

PÁDOVÁ 
OTÁZKA

UKRAJINSKÝ 
POLOOSTROV

ROZPOUŠ-
TĚDLO GRAFIT

ZÁJMENO 
OSOBNÍ

RUSKÁ 
VESNICE
RUSKÁ 
ŘEKA

OKORÁVAT
SPOJKA

VRHNOUTI 
RYBÁŘSKÝ 

OŠTĚP

ZNAČKA 
ÚSTNÍ 
VODY

KUCHYŇ-
SKÉ 

DESKY
GRYF

SILNÝ 
PROVAZ

PÁDOVÁ 
OTÁZKA

ALENA 
(DOM.)

AKCEAKCE

Pozvání na křest kalendáře Pozvání na křest kalendáře 
Jméno malíře Antonína Vojtka je čtenářům známé přesto, že žije v Břeclavi a ob-
jektem jeho malířského zájmu je jižní Morava. S jeho díly se to  ž můžeme setkat 
i na výstavách v našem okolí, naposledy v létě v Adamově. Tentokrát připravil 
opravdovou lahůdku, ovšem musíme se za ní vypravit do Břeclavi. V sobotu 23. 
října v 10.30 hod. proběhne v Synagoze v Břeclavi křest Vojtkova kalendáře na rok 
2011. Kmotry pro každý měsíc nebudou jen tak ledajaké. Livie Klausová, Dagmar 
Havlová, Barbora Špotáková, Dagmar Kludská a řada dalších významných dam. 
Pro Břeclav to bude jistě společenská událost. Ani pro nás z Blanska to není pro-
blém. Vlak v 8.28 hod z města má v Brně pokračování na Břeclav.  (np)

Kunštát - Hřbitov v 16 hod. a Kulturní dům v 17 hod.: Halasův Kunštát. 
Lysice - Mateřské centrum v 9 hod.: Kurze efek  vního rodičovství, přednášky 
a diskuze, vedou lektoři z Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. 
Vísky - Agrocentrum Ohrada v 10 hod.: Hubertova jízda. 

KINA KINA 
Boskovice v 17.45 hod. Metropolitan opera: Live in HD - Modest Petrovič Mu-
sorgskij - Boris Godunov.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Expendables: Postradatelní.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Letovice - Galerie Pex v 17 hod.: Bohumil Nečas, obrazy a kresby, vernisáž vý-
stavy. 

neděle 24. říjnaneděle 24. října

ZÁBAVAZÁBAVA
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Trní. 
Němčice - Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční zábava, hraje Arcus. 
Vanovice - Kulturní dům ve 20 hod.: Vinobraní, hraje Krounex.

AKCEAKCE
Adamov - Městské kulturní středisko v 17 hod.: Červená Karkulka, hraje Diva-
delní společnost L. Frištenské. 
Blansko - Hřiště u klubu Ulita ve 14 hod.: Turnaj v pétanque. 
Blansko - Fotbalová hospůdka na hřiš   TJ ČKD Blansko v 18 hod.: Nedělní čaj 
o šesté, hraje Tom Sawyer Band. 
Blansko - Dělnický dům v 19 hod.: Taneční pro dospělé, kurz pro pokročilé, zahá-
jení, přihlášky Lea Stejskalová, tel. 516 414 642 nebo e-mail: ksmb@blansko.cz. 
Kř  ny - Lesní školka ŠLP v 8 hod.: Zkoušky honičů. 

DIVADLODIVADLO
Boro  n - Kulturní dům v 16 hod.: Dívčí válka, hraje Divadelní společnost Kní-
nice. 
Boskovice - Zámecký skleník v 15 hod.: O statečném Jankovi, hraje Divadýlko 
Mrak Havlíčkův Brod. 
Knínice - Kulturní dům v 17 hod.: Zatracený Chicago!, hraje Studentský diva-
delní soubor z Jevíčka.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Dešťová víla.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Machři.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Největší z Čechů.

pondělí 25. říjnapondělí 25. října
AKCEAKCE

Boskovice - Dům dě   a mládeže ve 13 hod.: Kdo si hraje, nezlobí, soutěž pro 
dě   od 2. třídy. 
Boskovice - Mateřské centrum v 16.30 hod.: Zdobíme trička. 
Lysice - Mateřské centrum Jablíčko v 9 hod.: Cvičení s Dorotkou, pohybové 
ak  vity s říkadly a básničkami pro dě   od 1 do 4 let. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Román pro muže.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární fi lm: Drnovické Catenaccio.

stálé akcestálé akce
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) * Velké 
Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana Antonína Křoupala 
a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené, Důlní mapy a plány (do 30. 11.) * Boskovice - 
Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Lysice - Zámek: Loutky na zámku (stálá 
výstava), Jana Hejlová, obrazy (do 31. 10.) * Kunštát - Zámek: Co zjis  l průzkum (do 31. 
10.) * Blansko - Knihovna: Ondřej a Lucie Ne  kovi, autorské knihy a obrazy (do 15. 10.), 
Salon výtvarníků Blanska (29. 10.) * Letovice - Kulturní dům: Čína známá neznámá (do 
30. 10.) * Letovice - Galerie Domino: Jan Čihák, obrazy (do 31. 10.) * Blansko - Galerie 
Ve Věži: Matěj Mrázek, obrazy (do 31. 10.) * Blansko - Muzeum: Jiří Brtnický, obrazy (do 
15. 11.) * Blansko - Galerie města Blanska: Jiří Černický (do 3. 11.) * Boskovice - Galerie 
Otakara Kubína: Jan Odvárka, obrazy (do 31. 10.).

Expozice představuje Galerii 99
Adamov - Od neděle je v adamovském společenském centru otevřena 

výstava prací výtvarníků sdružených kolem břeclavské Galerie 99. Mezi au-
tory jsou jména jako Zdeněk Skála, Vitalij Komarov, Miroslav Mráz, Antonín 
Stoják, Karel Beneš či Jaroslav Blažek.  A chybět samozřejmě nesmí Antonín 
Vojtek, jehož samostatná výstava se v Adamově konala v květnu letošního 
roku. Právě žánrová pestrost je největším lákadlem současné  výstavy, kte-
rá je zájemcům přístupná do 19 října, denně od 13 do 17 hodin.  (ama)

Na zámku vystavuje Jana Hejlová
Lysice -  Navš  vení srdce je název letošní poslední výstavy, která se koná 

v renesančním salónku Státního zámku v Lysicích. Potěšit svoje oči, ale 
i duši, mohou návštěvníci historického objektu pohledem na obrazy leto-
vické rodačky Jany Hejlové. Výstava potrvá do konce října.

„Jana Hejlová své obrazy maluje na barevný podklad kombinovanou 
technikou, v níž převládá uhel a pastel. Autorka ve svém díle odráží realitu. 
Čerpá z ní, zachycuje pravdivé prvky života, ale nekopíruje skutečnost, ný-
brž umocňuje ji symbolikou, která vyvěrá z jejího nitra, z vlastního nazírání, 
zvnitřnění a uměleckého ztvárnění této reality. Obě tyto roviny - realita 
i symbolika - se v obrazech navzájem prolínají. Celkovou působivost jednot-
livých obrazů dotváří citlivě zvolená dominantní barva, neboť stejně jako 
v životě i v díle Jany Hejlové mají barvy své důležité místo,“ řekla o autorce 
Marie Nečasová.  (pš)

 Foto Pavel šmerda Foto Pavel šmerda
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„pro Vás a Vaše 
nejbližší“

Zřizovatelem a jediným
vlastníkem Nemocnice Bos-
kovice s.r.o. je od 1. 4. 2006 

Město Boskovice.

V současné době poskytuje ne-
mocnice lůžkovou péči v šes   obo-
rech a to interním, chirurgickém, 
ortopedickém, gynekologicko-po-
rodnickém, dětském a anesteziolo-
gicko-resuscitačním. Lůžkový fond 
tvoří asi 273 lůžek. Ambulantní 
provoz zajišťuje téměř 30 odbor-
ných ambulancí a poraden. Obě 
klinické složky využívají služeb roz-
sáhlého komplementu, který tvoří 
oddělení klinických laboratoří (he-
matologie, biochemie, hemato-
logie a transfúzní oddělení), plně 
digitalizované radiodiagnos  cké 
oddělení, patologicko-anatomické 
oddělení, operační sály, centrální 
sterilizace a v neposlední řadě re-
habilitační oddělení.

Mezi důležité aspekty rozvoje 
a modernizace Nemocnice Bosko-
vice s.r.o. patří:

- zajištění kvalitní bezpečné péče 
pro pacienty,

- rozšiřování nabídky odborných 
specializovaných služeb, 

- inves  ce do rozvoje zaměst-
nanců,

- spolupráce se soukromými 
prak  ckými i odbornými lékaři 
v rámci regionu.

Prvním krokem k deklarované-
mu zvýšení kvality poskytované 
péče byla cer  fi kace všech provo-
zů našeho zdravotnického zařízení 

dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 
v roce 2008 a obhájení cer  fi kátu 
v následujících letech. 

Další etapou v zavádění systema-
 ckých přístupů kvality je příprava 

na akreditaci Spojenou akreditační 
komisí při MZ 
ČR, jíž by-
chom chtěli 
d o s á h n o u t 
v následují-
cím roce. Její 
smysl vidíme 
v naplnění 
c e l o s t á t n ě 
uznávaných 
s t a n d a r d ů 
z d r a v o t n í 
péče (např. 
stanovení ča-
sových inter-
valů pro spe-
cifi cké čin-
nos   spojené 
s hospitali-
zací včetně 
obsahových 
a formálních 
p o ž a d a v -
ků, rozšíře-
ní systému 
identifikace 
p a c i e n t ů , 
ochrana in-
formací, aj.), 
které jistě přispějí k zajištění větší 
spokojenos   pacientů a jejich ro-
dinných příslušníků a ke zvýšení 
jejich bezpečnos  . 

Ke kvalitní péči o pacienta tr-
vale přispívá zajištění nepřetržité 
24-hodinové služby na všech kli-

nických i komplementárních úse-
cích.

V návaznos   na koncepce jed-
notlivých medicínských oborů je 
věnována zvláštní pozornost roz-
voji nosných léčebných programů, 

jejichž cílem 
je komplexní 
péče, od od-
borného po-
souzení stavu 
pacienta na 
specializova-
ných ambu-
lancích, přes 
jeho léčbu 
na akutních 
lůžkách nebo 
s možnos   
m o n i t o r a -
ce životních 
funkcí na jed-
n o t k á c h 
i n t e n z í v n í 
péče až po 
zajištění re-
habilitačního 
programu.

Ko m p l ex-
nost nabíd-
ky doplňuje 
lékárna ne-
mocnice, je-
jíž provoz je 
kromě běžné 

pracovní doby rozšířen o poskyto-
vání lékárenské pohotovostní služ-
by v době činnos   LSPP. 

Dalším ze stěžejních úkolů ma-
nagementu je zabezpečovat tech-
nickou a přístrojovou vybavenost 
tak, abychom obstáli v konku-

renčním prostředí. Nemocnice je 
velmi dobře vybavena zdravotnic-
kými přístroji, v uplynulém období 
byly pořízeny nové přístroje nejen 
na radiodiagnos  cké pracoviště 
v rámci digitalizace, ale i na úse-
ku laboratoří, jednotek intenzivní 
péče, operačních sálů aj. Naším 
záměrem je rozšiřovat využi   jed-
notlivých přístrojů v co nejširším 
rozsahu jejich funkčnos   a rovněž 
rozvíjet mobilní komunikaci ke vše-
stranné spokojenos  .

Rovněž bychom chtěli zlepšit 
prostředí jak pro pacienty, tak pro 
zaměstnance. Proto navazujeme 
na již proběhlé rekonstrukce opra-
vami hygienického zázemí na chi-
rurgických odděleních, které bu-
dou postupně realizovány i v dal-
ších provozech. 

V nemocnici působí 490 za-
městnanců, z toho 69 lékařů a 295 
ostatních zdravotnických pracov-
níků, kteří svojí kvalifi kací naplňují 
požadavky stanovené legisla  vní-
mi normami.

Jedním z klíčových úkolů bylo, 
a do následujícího období zůstává, 
zabezpečit pro další pozi  vní vývoj 
dostatek personálu s potřebnou 
erudicí. Proto se ak  vně zapoju-
jeme do realizace akcí v rámci ce-
loživotního a specializačního vzdě-
lávání lékařů, zdravotních sester 
a dalších odborných pracovníků.

Velmi důležitým článkem čin-
nos   je rozvoj ak  vní kooperace se 
všemi segmenty přednemocniční 
péče, spolupráce s prak  ckými 
lékaři pro dospělé, dě   a dorost 
a ambulantními specialisty. Tuto 
spolupráci chceme v budoucnu 
prohlubovat vzájemnou odbor-
nou i prak  ckou podporou včetně 
realizace odborných vzdělávacích 
akcí, workshopů a dalších projektů 
odborné spolupráce. 

Důležitým ukazatelem pro rozvoj 
a zlepšování služeb je pro nás spo-
kojenost pacientů. Proto se na tuto 
oblast trvale zaměřujeme a rovněž 
v letošním roce jsme se zúčastnili 
celostátního měření „NEMOCNICE 
ČR“, který pořádá nezisková orga-
nizace HealthCare Ins  tute za pod-
pory VZP i ostatních zdravotních 
pojišťoven.

Nemocnice v Boskovicích byla 
budována jako nemocnice okres-
ního typu, předností takto posky-
tované zdravotní péče je kom-
plexnost základních oborů a tím 
určitá celistvost péče pro nemoc-
né v jednom místě v návaznos-
ti na specializovaná pracoviště. 
V tomto smyslu je systematicky 
postupováno i nadále tak, aby ne-
mocnice byla moderním centrem 
poskytované zdravotní péče regi-
onu Boskovicko.

Lékárna Lékárna 
BH AgapéBH Agapé 
Nedílnou součás   nemocnič-

ního komplexu je lékárna. Pro 
snadnou dostupnost je umístěná 
ve ves  bulu nemocnice přímo 
napro   hlavnímu vchodu. Čin-
nost lékárny spočívá v zajištění 
výdeje léků, individuálně při-
pravovaných léčivých přípravků, 
zdravotnických pomůcek pro pa-
cienty nemocnice i širokou veřej-
nost. Nedílnou součás   veřejné 
čás   lékárny je sor  ment volně 
prodejných léků, doplňků stravy, 
zdravotnického materiálu, zdra-
votní obuvi i základních homeo-
pa  ckých přípravků.

Lékárna má tři odborná praco-
viště. První pracoviště zajišťuje 
výdejní činnost. A to jak pro veřej-
nost, tak pro ambulantní zdravot-
nická zařízení i pro lůžková odděle-
ní Nemocnice Boskovice. Lékárna 
dále zásobuje boskovický domov 
důchodců. Druhým je pracoviště 
přípravy léčiv. Lékárna připravuje 
veškeré léčivé přípravky, a to i ste-
rilní s an  mikrobiální přísadou. 
Tře   je pracoviště kontroly, které 
provádí vstupní kontrolu léčivých 
a pomocných látek a kontrolu lé-
čivých přípravků připravovaných 
v lékárně. Dále lékárna ve spolu-
práci se středními i vysokými ško-
lami slouží jako výukové pracoviš-
tě studentů farmacie.

Velkou službou pro pacienty je 

zabezpečení lékárenské pohoto-
vostní služby a to ve všední dny 
od 17 do 22 hodin, o víkendech 
a svátcích od 8 do 20 hodin.

Odborná činnost je zajištěna 
pě   magistry farmacie a čtyřmi 
farmaceu  ckými asistentkami. 
Snažíme se udržet vysokou kva-
litu služeb v naší lékárně, proto 
všichni zaměstnanci splňují kri-
teria kon  nuálního vzdělávání. 
Pacientům jsou poskytovány 
informace o možnostech bezdo-
platkové alterna  vy generických 
léčiv. Samozřejmos   je informa-
ce o správném užívání, kontrola 
správného dávkování a kombinací 
léků. Svůj odborný potenciál se 
snažíme využít k včasnému rozpo-
znání onemocnění, podpoře zdra-
vého životního stylu, poskytnu   
poradenství při léčbě civilizačních 
chorob (např. obezity, kouření, 
cukrovky, vysokého krevního tla-
ku atd.) K zajištění správné farma-
koterapie přispíváme i spoluprací 
s lékaři, které neváháme kontak-
tovat v případě sporného předpi-
su léčivých přípravků.

V současné době je na trhu ne-
sčetné množství generik, avšak 
v možnostech lékárny není mít je 
všechna aktuálně na skladě. Na-
bízíme proto možnost objednání 
telefonem (516 491 267) nebo 
e-mailem (lekarna@nemocnice-
boskovice.cz) tak, aby měl pacient 
svůj lék co nejdříve k dispozici.

Uvedené kontakty je možné 
využít i v případě jakýchkoli do-
tazů týkajících se všech témat 
našeho oboru.
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- zlepšení vlastního prostředí 
v interiéru nemocnice

- postupné nahrazení šes  lůž-
kových pokojů třílůžkovými 
pokoji s kompletním sociál-
ním zázemím

- rozšíření provozu o nukleár-
ní magne  ckou rezonanci
- vytvoření lůžek dlouhodobé 
intenzivní péče (DIP)

- implementace nových dia-
gnos  ckých a léčebných postu-
pů (např. ERCP aj.)

 Jednatel boskovické nemocnice Ros  slav Verner.



Naďa Parmová

K omedie ze studentského 
života Škola základ ži-
vota, kterou nyní uvádí 

Městské divadlo Brno, je nejvíc 
známá díky filmu Martina Fri-
če. Ten ale nebyl původní, v roce 
1937, na vyžádání E. F. Buriana 
pro divadlo D, napsal divadelní 
hru Jaroslav Žák. Byl středoškol-
ským profesorem latiny a fran-
couzštiny a studentské prostředí 
dobře znal. Hrála se s úspěchem 
i v dalších moravských městech 
a podle pamětníků byl na ni v Brně 
studenstvu vstup zakázán. 

Šlo v podstatě o kritiku zkostna-
tělého systému výuky bifl ováním 
a bazírováním profesorů právě na 
tom svém, „pro život nejdůležitěj-
ším“, předmětu. Kdo z žáků projevil 

svůj úsudek a svobodnější myšlení, 
byl rebel a buřič.

Režisérka Hana Burešová vzala 
text hry jako základ a s úspěchem 
adaptovala do představení populární 
písně 30. let. Tím nesmírně obohati-
la spád celé hry. Na jevišti to vypa-
dá tak, že třídu tvoří tři trojice lavic 
mírně nad sebou a nahoře je prostor 
pro nástroje a šest hráčů. To jsou 
vlastně účinkující studenti, které 
důvěrně známe z fi lmu: Jindra Be-
netka, buřič a odbojník (hraje Petr 
Štěpán), Dan Boukal, básník a estét 
(Milan Němec), Áda Čuřil, repetent 
a záškolák (Viktor Skála), Tonda 
Holous, fotbalový idiot (Igor On-
dříček), Václav Krhounek, šplhoun 
(Vojtěch Blahuta), Karel Peterka, 
čtenář rodokapsů (Alan Novotný). 
Dívčí svět zastupuje správná žaba 
Anda Pařízková (Hana Holišová), 

třídní kráska Irma Jánská (Ivana 
Skálová) a tiché děvčátko Marta 
(Lenka Janíková). Zvláště zdařilé 
je obsazení rolí profesorů. Kolís-
ko, matikář – Jan Mazák, latinář – 

Zdeněk Junák, dále hrají Ladislav 
Kolář, Irena Konvalinová a Martin 
Havelka. Každá přestávka, nedob-
rovolný odchod profesorů z výuky 
i společné chvíle studentského vol-
na jsou vyplněny písněmi – Rozita, 
Mám svou samotu rád...

Školní situace a věčný boj študáků 
a kantorů jsou podávány s humorem 
a nadsázkou. Ta místy vede k mírné-
mu přehrávání, což ale vůbec neruší. 
Většinu hry se totiž pochechtáváte, 
smějete nebo přímo slzíte smíchy. 
Zvláště, když herce znáte a víte, 

že jsou to tátové dost přes čtyřicet 
a tady řádí jako správné mládí. Iluze 
studentů je dokonalá!

Největší „odvaz“ čeká diváky až 
po potlesku na konci představení, 
kdy důstojný profesorský sbor vezme 
do rukou hudební nástroje studentů. 
Spustí Rozitu s takovou vervou, že 
studenti v lavicích i diváci řvou smí-
chy. Že umí Zdeněk Junák na kytaru, 
to víme z Četnických humoresek, ale 
kde se to vzalo v těch ostatních?

Do Městského divadla Brno mů-
žeme směle pozvat diváky všech 
věkových kategorií na vydařenou 
první inscenaci letošní sezony. 
A nakonec slova Jaroslava Žáka: 
„Ani profesor, ani žák, nemůže na-
psati o škole objektivní pojednání. 
Naše hra je však napsána profeso-
rem a Žákem zároveň – odtud její 
věcnost a nestrannost.“
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Do Boskovic míří světová opera

R

Škola. Ivana Skálová, Viktor Skála, Igor Ondříček, Hana Holišová, Vojtěch 
Blahuta, Lenka Janíková.  Foto archiv MdB

Škola základ života na prknech Městského divadla Brno

Brno, Blansko - I v letošní se-
zoně se klub HC Kometa Brno 
rozhodl podpořit dárcovství krve 
prostřednictvím projektu Červená 
z modré... pro život! „Tentokrát 
jsme vyzvali k dárcovství i partner-
ská města v dalším našem projektu 
Jižní Morava – království Komety. 
Hlavním cílem je přivést na Trans-
fuzní stanici FN Brno další desítky 
a stovky nových dárců z řad nejen 
hokejových fanoušků,“ řekla Vero-
nika Šťastná z oddělení marketingu 
brněnského klubu. 

Jak podotkla, v letošní sezoně 
dostal projekt nově přepracované 
logo a tentokrát je akce zaměřena 
nejen na jednotlivé dárce, ale také 
na soupeření mezi městy, obcemi 
a sportovními kluby.

„Každý dárce má tři způsoby, 
jak se do akce zapojit. Darovat 
krev může v termínu od 15. září do 
30. dubna jako jednotlivec, ale sou-
časně také může podpořit své město 
či obec nebo svůj oblíbený sportov-
ní klub,“ uvedla Šťastná.

A na co se mohou dobrovolní 
dárci těšit? Každý prvodárce, který 
doposud nedaroval krev a v uvede-
ném období přijde darovat krev mi-
nimálně třikrát, ženy dvakrát, bude 
mít své jméno na dresech hráčů 
během případných utkání play off 
2011 a získá dres ze speciální edice 
s logem akce a jmény dárců. Pokud 
bude mezi vylosovanými, má mož-
nost setkat se s hráči A týmu Kome-
ty. Stejné možnosti mají i ti, kteří 
chodí krev darovat pravidelně. 

Projekt Červená z modré... pro 
život! vznikl již v roce 2008. Hned 
v prvním roce existence se do něj 
zapojilo takřka patnáct set dárců, 
z toho více než dvě stovky prvo-
dárců. 

„Celkem čtrnáct set odebraných 
jednotek krve svědčí o úspěšnosti 
celého projektu a o jeho významu 
nejen pro město Brno, jelikož krev-
ní jednotky jsou distribuovány i do 
ostatních nemocnic Jihomoravské-
ho kraje. V sezoně 2009/2010 jsme 
se zaměřili výhradně na získání 
zcela nových dárců. Našim cílem 
však nebylo přivést pouze jedno-
rázové dárce, ale i takové, kteří se 
budou na Transfuzní oddělení pra-
videlně vracet,“ dodala Veronika 
Šťastná.  (pš)

Darovat krev můžete i s KometouEkodvůr funguje
od 1. října

Kunštát - V pátek 1. října se 
pro veřejnost otevřel nový ekodvůr 
v Kunštátě. 

„Celkové náklady převýšily deset 
milionů korun, po půl milionu jsme 
získali ze Státního fondu životního 
prostředí a z Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje, více než devět 
milionů putovalo do Kunštátu z Ev-
ropské unie. Pro město je to velmi 
důležitá akce, ekologie a třídění od-
padu jsou jednou z našich priorit,“ 
řekl starosta města Pavel Göpfert 
s tím, že v souvislosti s vybudová-
ním ekodvora vzniklo jedno nové 
pracovní místo. „Zastává je paní, 
která se nám stará kompletně i o od-
padové hospodářství v Kunštátě,“ 
doplnil.  (pš)

Koncert pro speciální školu. Charita  vní koncert ve prospěch nadace 
Archa Chantal se konal v neděli v Blansku. Patronce Chantal Poullain 
předali organizátoři na závěr šeky v celkové výši 210  síc korun. Mezi 
účinkujícími nechyběl Petr Kolář. Foto Bohumil Hlaváček

Radim Hruška

Boskovice - Také v letošním roce 
si v Boskovicích přijdou na své mi-
lovníci opery. Tamní kino Panorama 
totiž připravilo sérii dvanácti pří-
mých přenosů z Metropolitní opery 
New York. Diváci budou moci sle-
dovat představení v reálném čase 
v HD kvalitě a zaposlouchat se do 
prostorového zvuku.

„Po prvním ročníku, který se setkal 
s velmi dobrou diváckou odezvou, 
jsme se rozhodli v projektu pokra-
čovat. Novinkou pro letošní sezonu 
bude zlepšení technologie. Během 
léta jsme pořídili plně digitální kino, 
které umožní návštěvníkům sledovat 
přenosy na nejvyšší možné technic-
ké úrovni. Jako další novinka bude 
připravena speciální brožura, která 
bude obsahovat kvalitní texty od 
předních hudebních kritiků a znalců, 

výběr z wagnerovských leitmotivů, 
velké barevné fotografi e a praktické 
informace k sezoně,“ uvedl ředitel 
kina Radek Pernica.

Podle něj bude brožura tištěna na 
křídovém papíře se stříbrnými prv-
ky a bude mít dvaapadesát stránek. 
Třetí zajímavou novinkou pak bude 
výstava polských operních plakátů, 

která nabídne dvaadvacet originálů 
formátu A1. Výstava bude k vidění 
mezi operami Don Pasquale a Don 
Carlo.

„Jsme rádi, že můžeme divákům 
znovu zprostředkovávat nevšední 
zážitky. Průměrná délka jedné ope-
ry je okolo třech hodin. Libreto je 
opatřeno anglickými titulky. Mimo 

to nabízíme návštěvníkům také čes-
ké podtitulky. Představení mají jed-
nu nebo dvě přestávky, během nichž 
je možné se občerstvit a na plátně 
pozorovat například přestavbu scé-
ny, rozhovor s hudební nebo autor-
skou hvězdou a další zajímavosti,“ 
vysvětlil Pernica.

Jak doplnil, o přímé přenosy 
z New Yorku byl velký zájem už 
v loňském roce. Tehdy se odehrá-
lo devět představení s průměrnou 
návštěvností sto dva diváků, což je 
o sto procent více než zaznamená-
vají běžná představení.

Předprodej vstupenek na letošní 
sezonu už byl zahájen, lístky jsou 
k dostání v pokladně kina. Cena je 
330 korun, při zakoupení předplat-
ného na minimálně pět oper pak 
290 korun. Vstupenky se také dají 
věnovat, pracovníci kina totiž nabí-
zí i výrobu dárkového balení.

Město získalo 
ochrannou 

známku
Blansko - Úřad průmyslového 

vlastnictví vydal v těchto dnech 
osvědčení o zápisu nové ochranné 
známky „Brána Moravského krasu“. 
Jejím vlastníkem je nyní na dobu de-
seti let město Blansko s přednostním 
právem prodloužení. Tuto ochran-
nou známku bude využívat zejména 
k propagaci. Je jejím výhradním uži-
vatelem především v oblasti elektro-
nických publikací, fi lmů, fotografi í, 
tištěných a reklamních materiálů, 
sportovních a kulturních aktivit. (bh)

Stezka se už 
dokončuje 

Letovice, Svitávka - Cyklostezka 
spojující Svitávku a Zboněk je téměř 
dokončena. Už v tomto týdnu začne 
sloužit veřejnosti. Celá trasa dosta-
la asfaltový povrch, který nabídne 
možnost vyžití také milovníkům in-
line bruslí.  (hrr)

Spolupráce při
propagaci

pokračuje dál
Boskovice - Dohoda o rozvoji 

spolupráce při propagaci turistické 
destinace Moravský kras a okolí 
bude pokračovat. 

Při jednání mezi zástupci Blan-
ska, Boskovic a nového vlastníka 
Pivovaru Černá Hora se všechny 
tři strany shodly na pokračování 
dosavadní spolupráce v cestov-
ním ruchu, i když některé projekty 
vzhledem ke zhoršené fi nanční si-
tuaci budou zrušeny nebo výrazně 
omezeny. 

„Budeme například pořádat spo-
lečné Slavnostní zahájení turistické 
sezony pravidelně první dubnovou 
neděli, prezentovat naši destina-
ci na veletrzích cestovního ruchu, 
vzájemně propojíme internetové 
prezentace nebo budeme společně 
podporovat kulturní, společenské 
a sportovní akce pořádané kterým-
koliv z účastníků dohody,“ uvedla 
boskovická místostarostka Jaromí-
ra Vítková.  (hrr)

Program sezony 2010/2011 Program sezony 2010/2011 
23. října BORIS GODUNOV (M. Mussorgsky), 13. listopadu DON PASQUA-
LE (G. Donize   ), 11. prosince DON CARLO (G. Verdi), 8. ledna LA FAN-
CIULLA DEL WEST (Dívka ze Zlatého západu) (G. Puccini), 12. února NIXON 
IN CHINA (Nixon v Číně) (John Adams), 26. února IPHIGÉNIE EN TAURIDE 
(Ifi genie na Tauridě) (Ch.W. Gluck), 19. března LUCIA DI LAMMERMOOR 
(Lucie z Lammermooru) (G. Donize   ), 9. dubna LE COMTE ORY (Hrabě 
Ory) (G. Rossini), 23. dubna CAPRICCIO (R. Strauss), 30. dubna IL TROVA-
TORE (Trubadúr) (G. Verdi), 14. května DIE WALKÜRE (Valkýra) (R. Wag-
ner).  Více informací na www.kinoboskovice.cz.

Akce. Bohatý program si užívali návštěvníci letošní Pivní pou   v Černé Hoře. 
Na nádvoří pivovaru a na výle  š   se představili např. Dalibor Janda, Bára Ba-
siková, kapely Kamelot, Děda Mládek Illegal Band, Arakain, Kronek Alband, 
Support Lesbiens a Kryštof. Dě   si vychutnaly Kamarády a dvojici Jů a Hele. 
Celý program moderovali Gábina Partyšová a Vojta Polanský, jako vždy byla 
k dispozici spousta pochu  n. Více fotografi í na www.zrcadlo.net.  (pš) 
 4x foto Pavel Šmerda

Fotoreportáž z letošního ročníku Pivní pouti v Pivovaru Černá Hora
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Otevírací doba:  
Po, Út, Čt 9.45-12.00, 12.45-19.00, St, Pá až do 20.00 hodin 
So, Ne 
12.45-18.00          www.solnaboskovice.czwww.solnaboskovice.cz 

ul. 17. listopadu 15, Boskovice, tel.: 516 412 426, mobil: 776 144 071
SKUTEČNĚ PRAVÁ SOLNOJODOVÁ JESKYNĚ!

Prověřená kval i ta  -  n ízké cenyPrověřená kval i ta  -  n ízké ceny
Nebyli jste ještě v solné jeskyni? Chcete si levně vyzkoušet její účinky?

Využijte přiložený slevový kupon!
Vytiskneme na počkání originální dárkový poukaz na vstup do jeskyně (k narozeninám, svátku, výročím...)
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Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

tel.: 537 021 280 • e-mail: info@hippokrates-boskovice.cz

 www.hippokrates-boskovice.cz

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod. • Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

LÉKÁRNA
NEMOCNICE BLANSKO

otevírací doba: 
po-pá: 7.00 –22.00 h

so, ne, svátky: 8.00–22.00 h

� dárkové poukazy 
 pro vaše blízké
� prodejna zdravotnických 

potřeb součástí lékárny
� možnost využití výhod 

lékových a klientských karet
� možnost platby 
 platebními kartami
 a sodexo poukázkami

Více info v lékárně 
nebo na www.nemobk.cznebo na www.nemobk.cz

Nemocnice Blansko, Sadová 33,  lékárna: tel.: 516 838 160,  prodejna zdrav. potřeb: 516 838 162 

SLEVA 30 Kč z doplatku!
www.nemobk.cz

Blansko - Víte, jak čisté ruce máte 
po umytí? Znáte správný postup při 
mytí a dezinfekci rukou? Tyhle a dal-
ší informace získáte na akci, která se 
uskuteční v pátek 15. 10. v době od 13 
do 16 hodin v blanenské nemocnici. 

„Světová zdravotnická organizace 
(WHO) každým rokem pravidelně 
vyhlašuje 5. květen a 15. říjen světo-
vými dny zaměřenými na hygienu ru-
kou. Cílovou skupinou květnové akce 
jsou zdravotničtí pracovníci, u nichž je 
pod heslem „Chráníme životy čistýma 
rukama“ snahou poukázat na nutnost 
dodržovat základní pravidla hygieny 
rukou včetně správných postupů jejich 
ošetřování při mytí a dezinfekci,“ řekla 
Kateřina Ostrá z blanenské nemocnice.

Světový den mytí rukou, který letos 
připadá na pátek 15. října, je zamě-
řen na širokou veřejnost. Lidem má 
přiblížit správnou techniku mytí ru-
kou při běžných denních činnostech. 
„Obě akce si kladou za cíl zvýšit po-
vědomí lidí v péči o ruce jako součást 
preventivních opatření před šířením 
infekčních onemocnění. Nemocnice 

Blanenská nemocnice se připojí k Světovému dni mytí rukou 

I SCHIA

®

COSMETICI NATURALI

� spinning je pro ty, kteří si chtějí udržet nebo 
zlepšit svoji kondici jednoduchým a zábav-
ným způsobem (nemusíte předtím sportovat 
přesto můžete zajít na spinnig, nemusíte se učit 
žádné složité pohyby, budete nenásilně pracovat 
na své fyzičce a zároveň pročistíte svoji mysl – 
bez ohledu na věk a váhu)

    
� spinning je pro ty, kteří chtějí pečovat o 

svoji postavu (ideální prostředek ke zhubnu-
tí. Při jedné 45minutové lekci spálíte 400-600 
kcal, což je 12 krát více než při aerobiku, aniž 
byste zatížili své klouby. Pravidelný spinning 
trénink vám pomůže účinně tvarovat a zpev-
ňovat postavu)

� spinning je pro sportovce (spinning program 
umožňuje specializovanou přípravu pro všechny 
druhy sportů)

 
� spinning je pro ženy i muže (spinning program 

je vytvořen velmi univerzálně)

 Přijďte si vyzkoušet spinningovou hodinu do 
Spinning centra v Městských lázních v Bos-
kovicích

� stačí si telefonicky objednat hodinu u lektora – 
viz přiložený rozvrh a kontakty

� 1. lekce pro začátečníka   Z D A R M A

SPINNING v Boskovicích

Hanka 775 355 040 Milan 606 902 523 Z hodina určená pro začátečníky  
Katka 732 775 177 Jana 602 938 520 E hodina endurance-vytrvalost  
Michal 608 811 779 Honza  606 766 055 e-mail :  j.m.sport@seznam.cz  

Na uvedená čísla pouze volat! Neposílat SMS!

Spinning - rozpis lekcí platný od 16. 9. 2010
 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 
  16.00 - 17.00  16.00 - 17.00 16.00 - 17.00  9.30 - 10.30 
  Michal  Jana Honza  Hanka E 
 16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30   
 Milan Michal Hanka E Jana - Z Hanka   
 17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.45 - 19.45   
 Hanka Katka Katka Michal Michal   
 19.00 - 20.00   19.45 - 20.45    
 Hanka   Milan    

Blansko obě tyto aktivity podporuje 
a stala se jedním z více než osmdesáti 
tisíc zdravotnických zařízení ve světě, 
které se zapojují do těchto aktivit,“ do-
plnila Ostrá. 

Jak bude akce 15. října od 13 do 16 
hodin vypadat v Blansku? Návštěvní-
ci nemocnice, pacienti, zaměstnanci 

zdravotnického zařízení i další zájem-
ci si mohou ve speciálním přístroji 
vyzkoušet, jak čisté ruce mají po 
umytí. Získají také odborné infor-
mace o správném postupu při mytí 
a dezinfekci rukou a o jejich význa-
mu, každý navíc obdrží letáček k této 
problematice.   (pš)

INZERCE: J. OLDŘICH � 776 101 004
e-mail: oldrich@zrcadlo.net

�

�
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Studenti vyrazili do Berlína

V týdnu od 13. do 17. září navštívilo pět studentek a jeden student 
z OA a SZdŠ Blansko, společně se dvěma učiteli Romanem Gregorem a Pe-
trem Boudou, metropoli Německa – Berlín. Studijní cesta byla zrealizována 
díky projektu Do světa! Účelem cesty bylo seznámení se s životem lidí žijí-
cích v metropoli země, jejichž jazyk se učíme v naší škole. Snažili jsme se 
také zjistit, co tito lidé vědí o České republice a jejich obyvatelích. 

Během pobytu jsme navštívili všechna nejznámější místa Berlína. Největ-
ší dojem v nás zanechala budova Bundestagu, kde jsme na vlastní oči viděli 
„v akci“ německou kancléřku Angelu Merkelovou, dále mohutný Olympij-
ský stadion, který byl dějištěm letních olympijských her v roce 1936, super-
moderní berlínské hlavní nádraží, jehož výstavba stála jednu miliardu eur, 
okouzlující byl pohled na celý Berlín a okolí z televizní věže na Alexander-
platzu. Zvládli jsme navštívit i blízkou Postupim s překrásným areálem San-
souci a zámek Cecilienhof, kde se po druhé světové válce tvořily dějiny.

Pobyt se nám velmi líbil a byl pro nás v mnohém přínosný. Kdyby podob-
ná možnost ještě někdy nastala, rozhodně bychom neváhali a rádi bychom 
Berlín opět navštívili, protože v nás zanechal spoustu nezapomenutelných 
zážitků. Veronika Dvořáková, studentka třídy E3

Sraz francouzských buldočků
V areálu penzionu Athéna, který se nachází v obci Suchý u Boskovic, 

proběhl Sraz francouzských buldočků. Za krásného počasí navštívilo akci 
asi 75 buldočků se svými pány, někdy i s celými rodinami. Někteří účastníci 
přijeli až z Františkových lázní, Berouna, Prahy, Hradce Králové, Ostravy, 
Opavy, Brna a Žďáru n. Sázavou.

Program srazu byl volný a záleželo na každém, co podnikne. Byla tu mož-
nost procházky po krásném okolí, zájemci se svými miláčky si mohli vyzkou-
šet jeden ze psích sportů - coursing. Dopoledne se konal trénink, odpoledne 
pak závody, kterých se zúčastnilo 36 buldočků. Účastníci byli rozděleni do 
tří kategorií - štěně, fena a pes. Všichni na prvních třech místech si odnesli 
věcné ceny, navíc byl vyhlášen absolutní vítěz, který získal hlavní cenu - ví-
kendový pobyt v luxusním apartmánu v penzionu Athéna.

V neděli dopoledne byla možnost si vyzkoušet pár překážek z dalšího psí-
ho sportu - agility. 

Poděkování patří všem zúčastněným za krásnou atmosféru a sponzorům. 
Zvláštní poděkování patří majiteli penzionu Athéna, že nám tuto akci umož-
nil. V neposlední řadě velký dík za organizaci Laďovi Fialovi, který byl duší 
celé, velmi zdařilé akce.  L. Fiala, M. Pernica

Rok na zámku
Dostala jsem jako pozornost útlou knížku s názvem Rok na zámku. A to 

přímo od její autorky, paní Věry Rudolfové. Mnozí ji budete znát jako re-
daktorku Českého rozhlasu Brno, kde se věnovala problematice seniorské-
ho věku. Její reportáže přinášely radost, nápady a zkušenosti. I v důchodu 
se věnuje charitativní činnosti hlavně pro seniory. Ale je také babičkou 
a funkce hlídající babičky ji zavedla na zámek v Lysicích, kde je její dcera 
kastelánkou.

Svoje zážitky spojené s životem zámku od jara do zimy přenesla na pa-
pír a v létě v Lysicích knížku pokřtila. Máte-li rádi trochu historie, trochu 
vzpomínání pamětníků, hodně současnosti a to všechno napsané hezky lid-
sky, sáhněte po knížce Rok na zámku. Jako malý dárek bude vhodná i pod 
stromeček. Vyšla v nakladatelství Šimon Ryšavý Brno. Ilustracemi dílo do-
provodila Magdalena Říčná.  Naďa Parmová

Evropský týden mobility 
Obec Šebrov-Kateřina se letos poprvé zapojila do Evropského týdne mo-

bility. Problematika dopravy se netýká paradoxně jenom měst, ale i men-
ších obcí jako je právě Šebrov-Kateřina. Nejen díky tomu, že obcí vede tah 
silnice II/379 jsou témata jako bezpečnost a hlučnost hlavními problémy 
k řešení.

V rámci letošního týdne mobility jsme zorganizovali ukázku měření rych-
losti laserovým radarem ve dvou částech obce a upozorňovali jsme řidiče 
na probíhající týden mobility. Naměřené rychlosti dosahovaly v části Šeb-
rov až šedesát kilometrů za hodinu a v části Svatá Kateřina i přes osmdesát 
kilometrů za hodinu. Měřící techniku poskytlo Centrum dopravního výzku-
mu, které v obci provedlo již před časem i analýzu nehodovosti a návrh 
bezpečnostních opatření. Obec poskytla přístup na obecní hřiště, kde pro-
bíhala soutěž – Namaluj svůj oblíbený dopravní prostředek, malí účastníci 
byli odměněni. 

Další atraktivní akce v rámci Evropského týdne mobility se odehrála na 
dětském dopravním hřišti, kam přišly děti v doprovodu rodičů a odzkouše-
ly si základní pravidla silničního provozu v praxi pod dohledem zkušené 
lektorky. 

Cílem aktivit v rámci Evropského týdne mobility bylo zvýšit informova-
nost a povědomí lidí o dopravní situaci v obci a také upozornit na neú-
nosnou situaci v bezpečnosti dopravy především pro děti a seniory. Bohu-
žel skutečností zůstává fakt, že právě část silníce II/379 v tomto místě je 
vyhlášeným úsekem motorkářů z celé republiky a obec zatím neuplatnila 
žádné opatření ke zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti. 

 Jan Branda

Prázdniny s angličtinou
„No jo, učitelé, ti se mají: dva měsíce prázdnin,“ říká si možná řada 

nezasvěcených. Málokdo však ví, že mnozí učitelé využívají tento letní čas 
relativního volna kromě zaslouženého odpočinku také k přípravě na další 
školní rok, k přípravě projektů nebo k sebevzdělávání. I já, učitelka rájecké-
ho gymnázia, jsem se o uplynulých prázdninách věnovala ve větší či menší 
míře všem výše zmiňovaným činnostem, ale nejhlubším zážitkem, o který se 
s vámi chci prostřednictvím těchto řádků podělit, byl pro mne vzdělávací 
kurz pro učitele angličtiny v Londýně.

Pedagog, chce-li odvádět svoji práci kvalitně, cítí potřebu se ve svém 
oboru neustále zdokonalovat. O učitelích cizích jazyků to, podle mého ná-
zoru, platí dvojnásob, neboť v této oblasti máte stále co objevovat a co 
se učit. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla požádat o grant Evropské unie 
na studijní cestu do Velké Británie. K mé velké radosti byla moje žádost 
schválena, obdržela jsem prostředky a mohla se vydat na třítýdenní pobyt 
do britské metropole.

V jazykové škole Oxford House College jsem se nejprve jakožto účastník 
běžného jazykového kurzu vrátila zpět do role studentky a na vlastní kůži 
zakoušela různé výukové aktivity, kritickým okem pozorovala práci učitelů 
a nechala se inspirovat vším, co mi připadalo zajímavé pro mou další práci. 
Kromě toho jsem měla možnost setkat se se spoustou milých lidí rozmani-
tých profesí a z nejrůznějších koutů světa, jejichž vytrvalá snaha dorozumí-
vat se anglicky i přes nejrůznější jazykové překážky mne utvrdila v přesvěd-
čení, že pro úspěšnou komunikaci v cizím jazyce je mnohem důležitější chuť 
a odvaha něco sdělit, než precizní znalost gramatických pravidel.

Ve druhé části mého pobytu jsem se účastnila metodologického kurzu uši-
tého přesně na míru potřebám učitelů angličtiny. Společně jsme se zamýš-
leli nad problematikou výuky angličtiny jako cizího jazyka, sdělovali jsme 
si své zkušenosti a s pomocí kvalitních lektorů jsme objevovali a na vlastní 
kůži zkoušeli nové typy cvičení a her k oživení výuky a zlepšení atmosféry 
ve třídě. Setkání s učiteli z jiných evropských zemí mi přineslo kromě jiného 
i spoustu inspirace a řadu kontaktů a možností spolupráce do budoucna. 

Výuka byla velmi náročná a vyčerpávající, ale to mi nebránilo v tom, 
abych zbytek dne využila k procházkám po Londýně a k objevování jeho 
četných malebných zákoutí nebo kulturních a historických pamětihodností. 
Kromě notoricky známých turistických cílů jsem však měla možnost poznat 
Londýn i v jeho každodenní všednosti, což pro mne bylo velmi obohacující.

Tento studijní pobyt je pro mne úžasným zážitkem, z něhož budu dlou-
ho čerpat ve své pedagogické práci. Pevně věřím, že přispěje k tomu, aby 
výuka cizích jazyků na našem rájeckém gymnáziu byla ještě kvalitnější. 
Rozhodně podobnou zkušenost doporučuji všem svým kolegům - učitelům 
cizích jazyků. Mgr. Barbora Honzátková, učitelka angličtiny 

 a francouzštiny, Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Pěvecký sbor na hodech 
v Dolních Dunajovicích 

V neděli 29. srpna se konala v Dolních Dunajovicích hodová slavnost. 
Otec Josef Kohoutek (rodák z našeho regionu) na ni pozval boskovický pě-
vecký sbor od sv. Jakuba s dirigentem Jiřím Pohlem. 

Chrámem sv. Jiljí zněla krásně úvodní sloka O Pane náš, jak veliký jsi, 
jak slavné je tvé jméno... Tvá ruka řídí dráhy hvězdných světů, tak jako 
další skladby Aleluja, Ave Maria i závěrečná Iste confessor od A. Scarlatti. 
U varhan se střídali novomanželé Gricovi. Sólové výstupy zpěváků, stejně 
jako sbory, všechny přítomné přímo uchvátily. Celá slavnostní bohoslužba 
byla zpívanou básní a také v závěru byli všichni zpěváci odměněni věřícími 
velkým potleskem. 

Dalším cílem boskovického pěveckého sboru byl kostel sv. Anny v ne-
dalekých Pasohlávkách, kde sloužil P. Kohoutek druhou bohoslužbu. Tam 
byla početnější skupina mladých, a i ti odměnili potleskem všechny zpěvá-
ky. Následoval odjezd do nedalekých Novosedel na oběd do vinařské fi rmy 
Kovacz, kde nám po výborném jídle ve sklepních prostorách její majitel 
připravil menší řízenou degustaci s velmi odborným výkladem i následnou 
prohlídku svého umění ve víně... 

Celý sbor se vrátil zpět do Dolních Dunajovic, kde byl připraven hodový 
program s krojovanou mládeží.  Marie Ženatová

Setkání seniorů se vydařilo
Klub seniorů pod hlavičkou Rady Městyse Lysice uspořádal ve farním 

sále setkání seniorů. S velkým očekáváním jsme vyhlíželi příchozí na se-
tkání. Měli jsme před sebou dilema. Jestli přijde málo seniorů nebo hodně 
a prostory nebudou stačit. Nakonec všechno dopadlo dobře. Celkem přišlo 
na setkání i s členy zastupitelstva 88 seniorů. Po úvodních slovech zastu-
pitelů Jaromíra Vaňka, Zdeňka Fojta a předsedkyně klubu seniorů paní 
Fialové následovala večeře. Poté se rozproudila volná zábava provázená 
hudbou, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci. Dobrá nálada vydržela 
až do konce setkání. První přítomní odcházeli po 20. hodině a celá akce 
skončila po 22. hodině. Senioři se schází pravidelně již několik roků a tak 
se můžeme těšit na další akce.  Jaromír Fiala

Seznamovací pobyt prvňáků
Prvňáčci ZŠ Jedovnice se svými učitelkami odjeli na třídenní socializační 

pobyt do hotelu Vyhlídka u Blanska. První den jsme se vydali na rozhlednu 
u Veselice, kde proběhla soutěž v hodu šiškou na cíl. Druhý den jsme se po 
společné práci nazvané „Ryba zázraků“ vypravili hledat poklad, který byl 
odměnou za úkoly splněné cestou. Odpoledne jsme podnikli dobrodružnou 
výpravu na přehradu, během níž jsme překonávali všechny překážky, které 
nám příroda po jarní vichřici připravila. Třetí den dopoledne se všichni 
prvňáčci zúčastnili sportovní olympiády. Děti si z pobytu odvezly nejen 
spoustu diplomů, odměn a dárků, ale také mnoho nových zážitků, doved-
ností a naučily se mnohem větší samostatnosti.

Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za dárky, které jsme 
využily nejen na pobytu dětí na Vyhlídce, ale které nám budou sloužit i jako 
odměny po celý školní rok.

 Yvona Kolářová, Hana Šíblová a Věra Křičková, ZŠ Jedovnice

Den otevřených dveří
V sobotu 25. září se konal v DDM Blansko den otevřených dveří. Návštěv-

níci si prohlédli prostory kluboven, kde jsme pro ně měli připraveny různé 
aktivity, například práci s hlínou, malování mandal, práci s korálky, malo-
vání na sklo. Dále si mohli vyzkoušet street dance s Áňou, hru na kytaru 
s Monikou a ukázku bojového umění s Jožkou. Navštívilo nás více než čtyřicet 
dětí i se svými rodiči, kteří se vrátili do dětských let a zapojili se do práce se 
svými ratolestmi. Vůbec nevadilo, že se jim nad hlavou ozývaly divné zvuky. 
To tesařští mistři i o víkendu pracovali na opravě střechy, kterou nám vzala 
červnová vichřice. Takže jsme byli „otevření“ doslova ze všech stran. Každý 
návštěvník si odnesl malý dárek a sladkou odměnu a snad i dobrý pocit z pří-
jemně stráveného dopoledne. Kolektiv DDM Oblázek Blansko

S knihovnou po regionu
Kde se kdo narodí, tam se také nejvíce hodí, říkávali naši předkové. Čím 

jsme starší, tím víc se nám zdá, že náš rodný domov je místem, které na-
vždy určilo barevnost vidění, formovalo krajinu duše, dalo základ úzkostem 
a tvarovalo celé síťoví vztahů ke světu.

Přenést něco z těchto nálad, myšlenek a citů se již třetím rokem daří 
Městské knihovně Blansko na vlastivědných putováních s regionální knihou 
nebo regionálním autorem.

Začali jsme v lesích a na svazích Blanenska s knihou autora Františka 
Kaly Stromy okresu Blansko. Byl krásný podzim a ztepilé stromy v Lysicích, 
především smrky, uchvátily všechny přítomné.

Ve vršcích „blízko nebe“ jsme navštívili rozhledny nejbližšího okolí a vy-
slechli několik příběhů, pověstí i konkrétních faktů o stavbách, ze kterých 
jsou daleké výhledy.

Místa zázraků a historie - sakrální stavby - byly dalším cílem našeho 
putování se zasvěceným průvodcem farářem J. Kaňou. Ve Křtinách, Sloupu, 
Svaté Kateřině zazářily kostely ve své plné kráse. Uchvátila nás kouzelná 
stavba plná skla nové kaple v Šošůvce.

Co umí vítr aneb Za větrnými mlýny podle knihy Jiřího Jaroše Slovník 
technických památek Blanenska bylo první putování roku 2010. Vydali jsme 
se po horských partiích krasu a Drahanské vysočiny za „kamennými vět-
řáky“. Druhé putování „Za výtvarníky Vysočiny“ vedlo do dílny manželů 
Danzingerových na výrobu modrotisku, galerie v Novém Městě na Moravě, 
soukromé galerie „Ve stodole“ v Jimramově a do světa tekoucího skla ve 
sklárně AG Svoboda Karlov.

V říjnu letošního roku ochutnají účastníci vlastivědného putování pro-
dukty místních výrobců, především med, ovčí a kozí sýry. Připraveno je pu-
tování „Na soukromé statky a farmy nejbližšího okolí“.

Neustále můžeme ukazovat krajinu Moravského krasu a Blanenska, její 
záhadnost, tajemnost roklí a strží, strašidelnost hlubokých lesů, vyzařová-
ní míst – staveb, božích muk, polních křížů, větřáků... Je studnicí paměti. 
Jako relikviář v sobě uchovává dávné hlasy a události, zapomenuté tváře 
a činy Wankela, Absolona, Mašky, Bakaly, Karoliny von Linsingen, Halase, 
Kundery...

Na tomto místě nikdo navždy neumírá, nic se nenávratně neztrácí. Jen 
všechno na první pohled nevidíme, neznáme a neslyšíme. Proto je nutné si 
to připomínat. Pavel Svoboda, Městská knihovna Blansko

Světelský podzim v Adamově
V pořadí již čtvrtý koncert se konal v rámci Světelského podzimu v Ada-

mově. Letošním hostem akce se stal Pavel Šporcl, který vystoupil v kostele 
svaté Barbory s programem nazvaným Pocta Paganinimu. 

 Jitka Králíčková, MKS Adamov



VOLBY 2010 ODS
Zkušenost pro Boskovice

…je ústřední slogan či mo  o kandidátky ODS 
v Boskovicích. Kandidátky, která se uchází o Vaši 
přízeň v nadcházejících komunálních volbách. 
Zkušenost je vlastnost, která je ve většině 
oborů lidské činnos   spíše vyhledávána než 
zatracována. V některých encyklopediích se při 
vysvětlování hesla „zkušenost“ uvádí, že se jedná 
o nabytou dovednost získanou dlouhodobou 
praxí. Všichni si přejeme, aby naše dě   učil 
zkušený pedagog, aby nás ošetřoval zkušený 
lékař, aby dopravní prostředek, kterým zrovna 
cestujeme, řídil zkušený řidič. Na tom se asi 
všichni bezproblémově shodneme.
V poli  ce se ale začíná dít něco přesně opačného. 
V rétorice některých stran a poli  ckých uskupení 
v rámci volebních kampaní a komunální úroveň 
nevyjímaje nastal zvláštní posun. Posun v tom, 
že zkušenos   jsou vlastně nepotřebné, že vše je 
potřeba změnit, vyměnit, skoncovat s dinosaury 
a podobně.

K čemu to vede? K tomu, že některé předvolební 
sliby či programy jsou nereálné, těžko splnitelné 
a některé až úsměvné. Nyní bych mohl poukazovat 
na různé příklady předvolebních slibů či volebních 
programů, které jsou poli  ckými stranami či 

volebními uskupeními voličům před komunálními 
volbami předkládány, ale neudělám to. Jedním 
z důvodů je, že se odmítám vydat cestou pomluv, 
posměchu či jiných nega  vis  ckých hodnocení 
poli  ckých konkurentů. Tyto metody ani já ani 
boskovická ODS nepoužíváme. Jsem přesvědčen, 
že boskovič   občané a voliči nejsou naivní a umí 
si sami udělat představu o tom, co je reálné a co 
je spíše v rovině přání či snů. 
Z čeho tyto nereálné sliby pramení? Je to 
jednoduché, z malé zkušenos  , z nevědomos   
nynějšího stavu věci a z nerespektování 
a neznalos   souvislos  .

Ale zpět k naší kandidátce. Jsou na ní zkušení 
komunální poli  ci, jsou na ní nové tváře, jsou 
na ní podnikatelé, manažeři, živnostníci i 
zaměstnanci. Jsou na ní lidé mladí, starší i senioři. 
Jsou na ní lidé, kteří většinou již něco dokázali a 
je za nimi něco vidět. Všichni jsou to lidé, kteří se 
nebojí jít s kůží na trh, nebojí se odpovědnos   a 
není jim lhostejný další vývoj tohoto města.  ODS 
v Boskovicích a její kandidá   jsou hrdí na to, co se 
ve městě vybudovalo a jsou připraveni pro město 
a jeho rozvoj pracovat i nadále. 
Neslibujeme nesplnitelné, nekupujeme si 
voliče lákavými a voňavými sliby. Máme 
dostatek zkušenos   a dovednos  , které lze 
nezpochybnitelně prokázat také počtem 
a rozsahem dotací a dotačních  tulů, které 
se tomuto městu povedlo za posledních 
minimálně deset roků získat. Jednalo se 
dotace jak ze státního rozpočtu poskytované 
jednotlivými ministerstvy, evropské dotace 
z operačních programů, ale i dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Jejich výčet by byl dlouhý, 
ale pro připomenu   uvedu ulici Hradní, dotace 
pro mnoho inves  c v nemocnici, městské lázně, 
zimní a fotbalový stadion, domov pro seniory a 
dům s pečovatelskou službou,rekonstrukce školy, 
rekonstrukce koupaliště a mnoho dalších.

Proto si Vás dovolujeme požádat o Váš hlas.
Věříme, že k volbám půjdete a budete volit  dle 
svého rozumu, poznání a zkušenos  

 Ing. Jaroslav Dohnálek,
 starosta Města Boskovice

Zeptali jsme se kandidáta do SenátuZeptali jsme se kandidáta do Senátu  

Karla JarůškaKarla Jarůška
1. Je výhodnější vybudovat novou komunikaci R43 nebo stačí 
rekonstruovat stávající silnici I/43 a zaměřit se na obchvaty?

Určitě co nejdříve začít s budováním nové R43.
 
2. Jste pro sloučení některých středních škol v regionu? 
Mluví se např. o středních školách ve Velkých Opatovicích 
a v Letovicích?

Jsem pro to, aby se zachovaly, škola je centrum dění a prestiže obce 
či města.
 
3. Jak se díváte na blanenskou a boskovickou nemocnici? 
Měly by fungovat jako dva samostatné subjekty nebo 
vzájemně spolupracovat?

Můj názor je, že by měly fungovat samostatně, ale přitom úzce 
spolupracovat.
 
4. Jaký je Váš názor na lobbismus ve státní správě?

Lobbismus není nic hanlivého, funguje všude ve všech oborech, ale 
nesmí přerůst v korupci, tu je třeba tvrdě stíhat.
 
5. Budete se v případě zvolení senátorem věnovat této 
práci na 100 %, nebo si ponecháte dřívější zaměstnání, 
podnikatelskou činnost, placenou funkci apod?

Na tuto otázku vám odpovím, až budu-li zvolen.
 
6. Pane Jarůšku, do Senátu kandidujete jako člověk s 
respektem a jasným politickým programem, přesto - při 
zmínce o platech poslanců nebo senátorů se mnoha lidem 
začne vařit krev. Neměli by s tím politici něco udělat?

Měli a každý by měl začít u sebe. Já předem říkám, že nevidím 
jediný důvod, proč by příjmy z politických funkci nemohly být 
zdaněny vyšší sazbou - jít do politiky by měli lidé, kteří v ní budou 
vidět možnost prosadit své názory a ne hledat fi nanční zdroje pro 
sebe a své blízké.

Jmenuji se Zdeněk Bušina, je mi 45 let, 
jsem rodák z Boskovic, vystudoval jsem 
Gymnázium v Boskovicích a Konzervatoř 
v Brně. Jsem ženatý, mám dvě děti – 
osmnáctiletého syna a třináctiletou 
dceru. Můj syn se od dětství věnuje 
fotbalu, nyní hraje 2. dorosteneckou ligu 
ve Spartě Brno. 

V mládí jsem se aktivně věnoval plavání a basketbalu, 
později jsem byl činný ve výboru fotbalového klubu FC 
Nobica Boskovice. Jsem členem sportovní komise při 
Městském úřadu v Boskovicích. 

Že je sport v jakékoliv podobě důležitý pro celou 
populaci, je určitě neoddiskutovatelná věc. 

Nechci se dotýkat sportu vrcholového a 
profesionálního, i když si nemohu odpustit poznámku týkající se dvou největších českých 
sportovních fenoménů, tj. fotbalu a ledního hokeje. Zde cítím určitou klesající tendenci, 
ve větší míře ve fotbale. Důvody tohoto vývoje určitě nevyřešíme v tomto krátkém článku, 
jistě si nad tím lámou hlavu i lidé povolanější. 

Vše začíná v regionech u mládeže, v každé vesnici, městě, jako jsou např. Blansko či 
Boskovice. Tady vidím prapůvod výše uvedeného problému. Proto je velice důležité, aby 
regionální politici napříč celým politickým spektrem sedli ke společnému stolu a otázkami 
sportu a sportování mladé generace se zodpovědně zabývali.

Pokud se týká sportovišť, postoupilo se v Boskovicích za poslední čtyři roky zase o kus 
dál. Každý ví, že se dokončila rekonstrukce zimního stadionu, koupaliště atd., všichni víme, 
že prioritou pro další období je vybudování multifunkční sportovní haly. Já však vidím 
ještě další úkol. Je jím udržení dostupnosti sportu (a sportování) pro všechny, zejména pro 
mládež. Abych to vysvětlil. Ocitáme se v jakémsi období hospodářské recese a je krásné, že 
máme nové lázně, nové koupaliště, pěkný sportovní areál a v budoucnu třeba novou halu. 
A zároveň s tím spoustu dospělých a dětí, kteří mají chuť sportovat a využívat sportovní 
nabídky v Boskovicích. Naším úkolem tedy je zachovat tento stav nenavyšováním cen 
vstupného, nezvedáním klubových příspěvků a nájmů sportovišť. Chtěli bychom se 
vyvarovat toho, by nám sportoviště osiřela. 

Dalším problémem, který se v Boskovicích řeší léta, je inancování činnosti jednotlivých 
sportovních oddílů a vůbec částka, která se na jejich činnost přerozděluje. Každý, kdo 
dochází do sportovní komise, ví, že tato částka je malá a nedostačující. A proto bych si přál, 
aby se po volbách alespoň v Boskovicích podařilo opravdu zasednout k tomu společnému 
stolu a třeba i bez politické identity vyřešit tuto otázku, a tedy postoupit zase o kus dál. 

Myslím si, že se nám to všem v budoucnosti vrátí. Rovnice je v tomto případě jasná. Méně 
nemocných, nebo chcete-li více zdravých obyvatel = úspora ve zdravotním nebo sociálním 
systému.

Do politiky by lidé neměli chodit kvůli penězům!ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ
s premiérem

při jeho účasti na podporu
kandidáta do senátu Karla Jarůška 

a kandidáta na starostu Ing. Jiřího Crhy

v Blansku na náměstí Republiky

RNDr. PETREM NEČASEM

Součástí programu budou soutěže pro děti 
a dospělé, nafukovací atrakce, občerstvení 

a mnoho dalších atrakcí.

Od 16.00 vystoupí zpěvák Davide Mattioli 
a jeho pravá italská kapela.



Kompletní výsledky Kompletní výsledky 
Tipovačky najdete Tipovačky najdete 

na webových na webových 
stránkách stránkách 

www.zrcadlo.netwww.zrcadlo.netSPORTSPORT Blanenska a Boskovicka

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192

NEVYHOĎ!!!!

Po

Út

St

t

Pá

1. Cikánská hov zí pe en , dušená rýže 59,-, 2. Ku ecí nudli ky na paprice, t stoviny 59,-, 3. Sládk v guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Ku ecí plátek se šunkou a žampiony, hranolky 69,-, 5. Smažený ízek na esneku, va ený brambor, okurek 69,-, 6. ecký salát s tu ákem, 
pe ivo 75,-, 7. Vep ový steak zape ený s vejci, žampiony, šunkou a sýrem, zelenina, hranolky 79,-, 8. Ku ecí steak zape ený tvar žky a smetanou, zelenina, brambora alobal 79,- 

1. Ku ecí paella 59,-, 2. Pe ený b ek, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Lasagne 65,-, 4. Ku ecí  amendr, bramborá ky 69,-, 5. Vep ový ízek v esnekovém t stí ku, va ený brambor, tatarka 69,-, 
6. T stovinový salát, šunka, sýr, vejce 75,-, 7. Vep ové à la gyros, hranolky, okurkové tzatziky 79,-, 8. Smažené tvar žky s vyso inou, krokety, zelenina, tatarka 79,-

1. o ka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Uzená krkovice, špenát, va ený brambor 59,-, 3. Segedinský guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Smažené ku ecí stehno, bramborová kaše, okurkový salát 69,-, 5. P írodní vep ový ízek, sázené vejce, hranolky 69,-, 
6. Salát s ku ecím masem a balkánským sýrem 75,-, 7. Smažené duo (žampiony ½ + ½ Eidam), krokety, tatarka 79,-, 8. Tvar žkový tatarák, zelenina, topinky 79,-

1. Jitrnicový prejt, zelí, va ený brambor 59,-, 2. Pe ené nudle s rýží a ku ecím masem 59,-, 3. Pe ená krkovice, bramborový salát 65,-, 4. Pikantní játra, hranolky 69,-, 5. Ku ecí na roštu, skotské brambory, zelenina 69,-, 6. Salát „ erná bachyn “ (zelenina, vejce, erné olivy, 
ku ecí maso, dresink) 75,-, 7. Obložený hamburger (zelenina, hranolky) 79,-, 8. Masová sm s se zeleninou, tvar žky s abajkou v chleb  79,-

1. Frankfurtská hov zí pe en , houskový knedlík 59,-, 2. Mexický guláš, hrášková rýže 59,-, 3. Smažený hermelín pln ný vyso inou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Ku ecí nudli ky s cibulí a esnekem, hranolky 69,-, 5. Smažený vep ový ízek pln ný uzeným sýrem 
a uzeným masem, va ený brambor, okurek 69,-, 6. Smažený pangácius na salát  z ínského zelí 75,-, 7. Pe ené vep ové koleno, ho ice, k en, chléb 99,-, 8. Vep ové s tvar žky, sázené vejce, zelenina, bramborá ky 79,-

TÝDEN S TVAR ŽKY                                           Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 11. 10. do pátku 15. 10.                                              Polévka dle denní nabídky 

Blanenští šokovali
domácí porážkou

INZERCE

Václav Kolář.  Foto Radim KakáčVáclav Kolář.  Foto Radim Kakáč

Hlubinková, Kovář a Sekanina
si vyzkouší také cyklokros

Bohumil Hlaváček

Blansko - Domácí tvrz letos po-
prvé padla a Blansku to nepřišlo 
zrovna vhod. Ve vyrovnané divizní 
soutěži se zákonitě silně propadlo 
v tabulce.

FK APOS Blansko - SFK Vrcho-
vina 0:1 (0:1). Branka: 39. Buchta. 
Blansko: Švancara - Hájek, Zich, 
Pokoj (76. Klimeš), Bubeníček - Šíp 
(46. Bezděk), Němec, Janíček K. 
(46. Nečas), Farník - Karásek, Bed-
nář (C). Trenér: Roman Šindelka. 
Střely na branku: 4:4. Střely mimo: 
7:4. Rohy: 10:3. Fauly: 18:23. Ofsaj-
dy: 3:1. ŽK: 33. Karásek, 81. Zich, 
87. Bednář - 26. Skalník, 27. Wol-
ker, 32. Jašíček, 55. Buchta. Diváků: 
261. Rozhodčí: Hulcký - Gasnárek, 
Linhart. Delegát: Poláček. 

Hráči nováčka divize pojídali po 
zápase objednanou vítěznou pizzu 
přímo před kabinami, zatímco do-
mácí borci se nenápadně vytráceli 
k domovům. A ovace sklízeli No-
voměstští i před fanoušky, kteří jim 
v Blansku vytvořili téměř domácí 
kulisu. Že by si ale odváželi za-
sloužené tři body? Ne. Měli jen to 
pověstné fotbalové štěstí, vyšli mu 
však úspěšně vstříc.

Blansko v úvodu tlačilo, bylo to 
ale z jeho strany spíše optického rázu. 
Jedinou výraznější příležitost zahodil 
trestuhodně Hájek, který ve vyložené 
šanci nepřesměroval svoji placírku 
do brankového prostoru, ale pánubo-
hu do oken. A přišel trest. Hostující 
Buchta mířil sice jen do tyče, avšak 
jeho dorážka již rozesmutnila diváky 
blanenské Kolbenky – 0:1.

Hned dvojité střídání zvolil v půli 
Roman Šindelka. Skoro každý viděl 
matné výkony Janíčka a Šípa, kteří 
byli nahrazeni Nečasem a Bezdě-
kem. Ovoce v podobě alespoň vy-

rovnávacího gólu však tato výměna 
nepřinesla. Blansko nenašlo klíče 
od novoměstské pevnosti a hosté se 
mohli radovat ze zisku tří bodů.

Romanu Šindelkovi nebylo po 
zápase oprávněně do řeči: „Prvních 
dvacet minut jsme měli hru pod kon-
trolou, ale vytvořili jsme si pouze 
pár nadějných situací. Vrchovina 
narozdíl od nás branku dala, pak vy-
cítila obrovskou šanci. A uhrála to,“ 
nehledal výmluvy. 

Další výsledky: Otrokovice – Ta-
sovice 2:0, Napajedla – Pelhřimov 
2:2, Bystrc – Rosice 1:6, Velké Me-
ziříčí – Hodonín 2:0, Třebíč – Spar-

ta 0:0, Žďár – Uherský Brod 1:1, 
Vyškov – Konice 3:1.
  1.  Hodonín  11  6  2  3  17:13  20 
  2.  Velké Meziříčí  11  5  4  2  17:14  19 
  3.  Vyškov  11  5  2  4  19:11  17 
  4.  Rosice  11  5  2  4  21:13  17
  5.  Otrokovice  11  5  2  4  19:16  17
  6.  Třebíč  11  3  7  1  13:9  16
  7.  Pelhřimov  11  4  4  3  19:16  16 
  8.  Žďár  11  4  3  4  22:16  15 
  9.  Konice  11  4  3  4  15:15  15 
  10.  Napajedla  11  3  5  3  16:14  14 
  11.  Vrchovina  11  4  2  5  10:10  14
  12.  Uh. Brod  11  4  2  5  10:10  14 
  13.  Blansko  11  4  2  5  15:18  14 
  14.  Sparta  11  4  2  5  10:14  14
  15.  Tasovice  11  2  4  5  12:24  10 
  16.  Bystrc  11  1  4  6  5:27  7

Blansko - Vrchovina 0:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Vrchovina 0:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Školáky v Lysicích prověřil náročný terénŠkoláky v Lysicích prověřil náročný terén

Okresní přebor. Říjen patří tradičně závodům v přespolním běhu v oboře u lysické základní školy. Letos se nejví-
ce dařilo gymnazistům z Blanska, kteří vyhráli tři ze čtyř kategorií. Výsledky viz str. 23. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Jana Kakáčová

Brno - O víkendu skončilo na br-
něnském výstavišti, tradičně v rám-
ci veletrhu Sport Life, mistrovství 
České republiky v biketrialu. Spor-
tovní příznivci si již zvykli na vý-
borné výsledky blanenských borců 
a nejinak tomu bylo i v letošním 
roce. Sezona byla náročná a pro 
všechny naše jezdce byl závěrečný 
závod skvělým zakončením.

Spanilou jízdu celým mistrov-
stvím v nejprestižnější kategorii 
Elite předvedl Václav Kolář, kte-
rý i přes trojí zaváhání, kdy nestál 
na stupni nejvyšším, měl již před 
dvěma závěrečnými podniky titul 
jistý. 

Na záda mu ale dýchal hodonín-
ský David Herka, pražský Roman 
Chvojka a týmový kolega Martin 
Kakáč. Ten si před sezonou stanovil 
jako cíl celkové páté místo. Hned 
po prvním závodě se ale vše začalo 
vyvíjet trochu jinak, a tak Martin 
začal pomýšlet na celkový bronz. 
Dokonce před dvěma posledními 
závody to bylo na spadnutí, ale 
nakonec se musel spokojit s bram-
borovou medailí. V brněnském zá-
vodě se mu totiž tradičně nedařilo 
a tak si náladu polepšil alespoň ve 
fi nálovém závodě O Pohár BVV, 
ve kterém skončil druhý za Da-
videm Herkou. Přesto je celkové 

Blansko má dva biketrialové mistry
čtvrté místo jeho velkým úspěchem 
v premiérové elitní sezoně.

Výborně si také vedl v kategorii 
Junior Václav Gryc. Neměl však 
své vítězství také nijak jisté, do-
konce ještě před poslední závodem. 
Brno však Vaškovi sedlo a svůj titul 
si tak zajistil. Dokonce se stal ná-
sledníkem Vaška Koláře a Martina 
Kakáče a vítězstvím v tzv. scratch 
si zajistil možnost startu v katego-
rii Elite. Také Ondřej Šenk startu-
jící v Minime potvrdil svoje časté 
místo v reprezentaci, pojistil si zisk 
bronzové medaile a v příští sezoně 
bude podle všeho bojovat o celko-
vý titul. Blanenský matador a náš 
současný nejstarší jezdec kategorie 
Senior Tadeáš Ševčík měl našláp-
nuto také na bronz, bohužel se pro 
nemoc nemohl zúčastnit dvou po-
sledních podniků a to ho posunulo 
až na celkové páté místo.

Konečné pořadí 
seriálu MČR v biketrialu

Elite: 1. Kolář (Blansko) 177, 
2. Herka (Hodonín) 149, 3. Chvoj-
ka (Praha) 141, 4. Kakáč (Blansko) 
129. Junior: 1. Gryc (Blansko) 
163, 2. Puffer (Č. Budějovice) 159, 
3. Kotzot (Olomouc) 151. Senior: 
1. Šmíd (Horšovský Týn) 150,..., 
5. Ševčík (Blansko) 112. Minime: 
1. Křiva (Hamry) 169,..., 3. Šenk 
(Blansko) 148.

Benešov - Po veleúspěšné letošní sezoně, ve které dosáhli kadetka Niko-
la Hlubinková a junior Radim Kovář na druhá místa v Českém poháru hor-
ských kol, závodní sezona některých členů Moravec Merida Czech MTB 
Teamu Benešov nekončí. 

„V rámci přípravy na sezonu 2011 odjedou oba závodníci zbývajících 
šest podniků Českého poháru v cyklokrosu včetně mistrovství republiky 
v Mnichově Hradišti. Oba jsou v reprezentaci a v příštím roce by měli patřit 
k oporám ve svých kategoriích. V rámci Světového poháru plánujeme odjet 
čtyři podniky a zúčastnit se mistrovství Evropy ve slovenských Dohňanech 
a mistrovství světa ve švýcarském Champery,“ řekl trenér týmu Martin 
Bezdíček s tím, že výše zmíněnou dvojici doplní v cyklokrosovém poháru 
i talentovaný Adam Sekanina. Ten by měl příští rok patřit v kadetech k ab-
solutní české špičce a mohl by atakovat příčky na stupních vítězů.  (pš)

Nikola Hlubinková a Radim Kovář.  Foto Mar  n BezdíčekNikola Hlubinková a Radim Kovář.  Foto Mar  n Bezdíček
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K   Fotbalisté Boskovic a Ráječka přivezli cenné body zvenku

Rájec doma nečekaně padl
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Tak 
trochu proti fotbalové logice se 
odehrála tři utkání celků z naše-
ho regionu v krajském přeboru. 
Doma se má vyhrávat, Rájci se to 
nepovedlo, naopak tři body z hřišť 
soupeřů přivezly týmy Boskovic 
a Ráječka.

Kuřim – Boskovice 1:2 (1:1), 
Ošlejšek, Preč. Boskovice: Švéda – 
Adamec (Fojt), Václavek, Martínek 
P., Preč – Pavel (Stara), Martínek 
L., Horák Jan, Koudelka – Havlí-
ček, Ošlejšek (Horák M.). 

Ze začátku se zápas až tak přízni-
vě pro hosty nevyvíjel. První šanci 
Kuřim ještě nevyužila, druhou ale 
již Pospíšilem ano. Boskovice in-
kasovaná branka probudila a ještě 
do půle se jim podařilo srovnat. Na 
začátku byl Havlíček, který našel 

centrem Ošlejška a ten se hlavou 
prosadil. Po návratu z poločasové 
pauzy nabuzené Boskovice chtě-
ly strhnout výhru na svoji stranu. 
Šance Pavla, Havlíčka a Koudel-
ky ale v síti neskončily. Střídající 
Stara pak ale přece jenom našel 
na vápně Preče a ten vymetl ku-
řimskou šibenici. Gól za tři body. 
Hosté si pak výhru už pohlídali. 
„Vítězství je důležité pro psychiku 
hráčů, v poslední době jsme totiž 
nedokázali vyhrávat to, co mělo 
být jasné. Snad jsme to teď zlomi-
li,“ uvedl po zápase domácí trenér 
Jiří Vorlický, který byl tentokrát 
spokojen nejen s body, ale i hrou 
svých svěřenců. 

Velká nad Veličkou – Ráječko 
0:4 (0:1), Bartoš, Tajnai, Starý, 
Sehnal J. Ráječko: Rettegy – Ko-
pecký, Maška, Bartoš, Jarůšek – 
Starý, Sehnal V., Badura, Tenora 

– Sehnal J. (78. Štrajt), Tajnai (83. 
Hebký).

Hosté šli do utkání s puncem fa-
vorita. Potvrdil se. Vedli v půli po 
brance Bartoše po Badurově rohu. 
Po změně stran svoje vítězství po-
tvrdili. Na 0:2 dával po dlouhém 
nákopu v 50. min. Tajnai, který 
v šanci neprováhal. Po čtvrthodině 
dal další gól Olympie dorážkou Sta-
rý. Pečetil v 76. minutě Sehnal.

Rájec-Jestřebí – Vracov 2:3 
(0:0), Macík 2. R.-J.: Němeček – 
Škvarenina (80. Koláček), Kolář, 
Macík, Rusler – Holý, Sedlák (70. 
Nedělník), Navrátil, Opletal – Ost-
rý, Herman.

Bezbranková půle ještě nic ne-
předpovídala. Pak se ale hosté 
během třinácti minut urvali hned 
o tři branky. Proti tomu se hraje 
špatně. Macík ještě zavelel k úto-
ku, po snížení z penalty v 75. 

minutě. Po závaru ve vápnu hos-
tí a dalším gólu to bylo 2:3, na 
vyrovnání však již domácím síla 
nezbyla. 

Další výsledky: Židenice – M. 
Krumlov 0:4, Novosedly – Rousí-
nov 1:0, Ivančice – Bzenec 0:2, Bo-
hunice – Zbýšov 6:1, 1.SC Znojmo 
B – IE Znojmo 2:0. 
  1.  Bohunice  11  8  2  1  36:15  26 
  2.  Vracov  10  8  1  1  22:8  25
  3.  Bzenec  11  7  0  4  19:12  21
  4.  IE Znojmo  10  6  1  3  20:15  19 
  5.  Boskovice  10  5  2  3  24:17  17 
  6.  Ráječko  10  5  2  3  19:17  17 
  7.  Ivančice  11  5  1  5  26:20  16 
  8.  Zbýšov  11  5  1  5  10:16  16
  9.  1.SC Znojmo B  10  5  0  5 19:17  15 
   10.  Rájec-Jestřebí  11  4  1  6  20:22  13 
  11.  Kuřim  11  3  3  5  19:20  12 
  12.  Novosedly  11  3  2  6  12:20  11 
  13.  M. Krumlov  10  3  1  6  19:21  10 
  14.  Rousínov  11  2  4  5  11:14  10 
  15.  Velká  11  2  3  6  8:27  9 
  16.  Židenice  11  2  0  9  43:36  6

Blanensko a Boskovicko - Dal-
ším kolem pokračovala I.B třída.

Ivanovice – Černá Hora 1:1 
(0:0), Honsnejman. Černá Hora: 
Trávníček – Kapoun, Panovský, 
Menoušek, Tatíček – Pavlů, Flígl, 
Nečas (75. Jelínek), Honsnejman, 
Širůček – Mareš. 

Hosté na půdě favorita pod tak-
tovkou nového trenéra Jaroslava 
Málka své příznivce příjemně pře-

kvapili. V 78. minutě šli dokonce po 
Flíglově přihrávce Honsnejmanem 
do vedení. Po čtyřech minutách ale 
bylo srovnáno, když domácí hráč 
z hranice penalty po standardce hla-
vou překonal Trávníčka. Účet utká-
ní se tím uzavřel.

Bosonohy – Blansko B 3:2 (3:0), 
Gross. Jelínek. Blansko B: Trubák – 
Cupal P., Janíček, Hanskut, Juránek 
(55. Rajtšlégr) – Blatný (55. Antal), 

Jelínek, Matuška, Beneš – Svoboda, 
Gross.

Hosté podali v první půli tragický 
výkon a zaslouženě po ní jednoznač-
ně prohrávali. Z kabiny se sice vrá-
tilo mužstvo jako vyměněné a bylo 
lepší než to domácí, dostalo se však 
již jen po dvou Jelínkových trefách 
na dostřel jediného gólu a všechny 
body nechalo v Bosonohách.

Ochoz – Kunštát 1:1 (0:0), 

vlastní. Kunštát: Loukota I. – Řehoř, 
Bašný (50. Záboj), Hruška, Loukota 
O. – Zámek, Španěl, Novotný (80. 
Kuruc), Havelka (70. Šmerda) – 
Truhlář, Bednář.

Hosté tajně věřili v plný bodový 
zisk, nakonec se ale soupeři rozešli 
smírně. Kunštát byl v první půli lep-
ší. Po zranění Bašného se ale obraz 
hry změnil. V 80. minutě šli domá-
cí do vedení, vyrovnání pak přišlo 
po pěti minutách, kdy si domácí 
hráč srazil Kurucův centr do vlastní 
branky.

Bořitov – Rousínov B 0:2 (0:1). 
Bořitov: Richtr L. – Kolínek (60. 
Kříž), Šterc, Mareček, Jakubec – 
Vlk, Knies, Šmerda, Málek – No-
votný, Richtr J.

O osudu utkání asi rozhodl ne-
čekaný gól do šaten v závěru první 
půle. Domácí se z této sprchy již 
nevzpamatovali a naopak od mladé-
ho běhavého týmu Rousínova ještě 
jeden inkasovali.

Olešnice – Svratka 1:4 (1:1), 
Daniel.

Hosté se ujali vedení, Olešničtí 
ale záhy kontrovali Danielem (viz 
foto). Branka je povzbudila a pře-
vzali iniciativu, ale bez efektu. Ve 
druhé půli je Brňané zaskočili třemi 
góly, které rozhodly.  (bh)

Další výsledky: Bohdalice – Tiš-
nov 2:4, FKD – Medlánky 1:1. 
  1.  FKD  9  6  3  0  17:3  21 
  2.  Ivanovice  9  6  1  2  11:6  19
  3.  Bořitov  9  6  1  2  14:11  19 
  4.  Tišnov  8  6  0  2  14:6  18 
  5.  Bosonohy  9  5  0  4  17:14  15 
  6.  Medlánky  8  4  2  2  12:8  14
  7.  Bohdalice  9  4  1  4  18:13  13 
  8.  Svratka  9  4  1  4  16:15  13 
  9.  Blansko B  9  4  1  4  15:18  13 
  10.  Rousínov B  9  2  2  5  12:13  8 
  11.  Kunštát  9  1  4  4  7:14  7 
  12.  Černá Hora  8  1  2  5  9:15  5
  13.  Olešnice  8  1  1  6  6:14  4 
  14.  Ochoz  9  1  1  7  11:29  4

Bořitovští doma překvapivě ztratili tři body

Olešnice - Svratka 1:4.  Foto Radim HruškaOlešnice - Svratka 1:4.  Foto Radim Hruška

Bohumil Hlaváček

Blansko - Ve středu odpoledne 
odehrál v rámci reprezentační pau-
zy celek prvoligové brněnské Zbro-
jovky přátelské utkání s mužstvem 
FK APOS Blansko. Domácí podali 
slušný výkon, zejména v první po-
lovině drželi se soupeřem vcelku 
krok. Zápas nakonec skončil vý-
hrou Brňanů 0:6. Podrobnosti na 
www.fkblansko.cz

Utkání přihlížel jen jako di-
vák blanenský Luděk Pernica, 
kmenový brněnský hráč, který si 
momentálně doléčuje nepříjemné 
zranění.

Díváš se na zápas asi trochu 
teskně, nejsi na hřiš  ...

To určitě. Jak to se mnou momen-
tálně vypadá? Noha drží. Od příští-
ho týdne bych 
snad mohl po-
řádně trénovat. 

V současné 
krizi Zbrojov-
ky jsi asi mohl 
mí pevné mís-
to v sestavě. 

Nemrzí tě to?
Mohlo to tak být. Ale zranil jsem 

se. Snad se do toho zase dostanu. 

Kdy lékaři plánují plný návrat?
Snad si za béčko ještě nějaký 

podzimní zápas zahraju, možná na 
tři by to mohlo vyjít. A pak? Trenér 
Večeřa mi řekl, že do zimní přípra-
vy se mnou počítá.

Druhý drobný rozhovor po-
skytl Zrcadlu předseda předsta-
venstva brněnského klubu Karel 
Jarůšek.

Není Zbrojovka ve větší krizi než 
je zdrávo?

Myslím, že krize je silné slovo. 
Pokud se to nezlepší, budeme to 
tak nazývat až po podzimu. Ještě se 
hraje o moc bodů. 

Nazvěme to tedy nepříznivou 
situací. Kudy ven?

Trenéra měnit v žádném případě 
nebudeme, to si musí hráči uvědo-
mit. Když body neuhrají, bude se 
to hrát s mladými. Třeba udělají víc 
bodů než ti s lukrativními smlouva-
mi. V zimě třeba posílíme.

Kde vás tlačí bota?
Brankář je zatím s otazníkem. 

Jinak pravý obránce, záložník a ně-
kdo do útoku. 

Minulý týden jsem si přečetl, že 
78 procent hlasujících na interne-
tu je přesvědčeno o sestupu vaše-
ho týmu…

Nevěřím, že by to mohlo nastat. 
V první řadě si to musí uvědomit 
hráči, každý má určitou smlouvu.

Jak to vidíš na opačném pólu 
prvoligové tabulky?

Plzeň je výborná. Hráči kolem 
Horvátha jsou vytipovaní úplně 
fantasticky. On tomu dává fotbalo-
vý rozum, přeju jim, aby to dotáhli 
do skvělého konce...

Budeme tedy mít podle tebe 
jiného mistra 
než z Prahy?

Za současné 
situaci bych to 
Plzni opravdu, 
jak jsem již 
řekl v úvodu, 
přál, ale uvi-
díme.

Blansko sehrálo přátelské utkání se Zbrojovkou Brno

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Úřední začátek muži v 15.00, dorost v 12.5, žáci v 10 hod (pokud není 
uvedeno jinak). 

čtvrtek 14. října
IV. třída: Lažánky – Voděrady (16.00).

pátek 15. října
II. třída: Kořenec – Vysočany (16.00). Jedovnice – Sloup (16.00). 
III. třída: Bořitov B – Vranová.
II. třída dorostu: Ostrov – Vavřinec (16.00). Lipůvka – Olomučany 
(16.00). Ráječko – Kotvrdovice (16.00). Jedovnice – Adamov (15.30). Cet-
kovice – Letovice (16.00). Svitávka – Doubravice (16.00). 

sobota 16. října
KP: Boskovice – 1.SC Znojmo B
I.B třída: Medlánky – Bořitov. Blansko - FKD.
II. třída: Vavřinec – Boskovice B. Rudice – Šošůvka. 
III. třída: Ráječko B – Skalice. Vranová – Olešnice B (v Letovicích). Kun-
štát B – Ostrov (15.30).
IV. třída: Jedovnice B – Č. Hora B. Doubravice B – Voděrady.
OP žáci: Rudice – Sloup. 
OP mladší žáci: Boskovice C – Kunštát (9.30).

neděle 17. října
Divize: Tasovice – Blansko.
KP: Ráječko – Rájec-Jestřebí.
I.B třída: Tišnov – Olešnice. Kunštát – Bohdalice. Černá Hora – Ochoz. 
II. třída: Letovice – Sloup. Vysočany – Jedovnice. Drnovice – Lipovec. 
Olomučany – Lysice. Doubravice – Kořenec. 
III. třída: Kotvrdovice – Knínice. V. Opatovice – Bořitov B. Vísky – Li-
půvka. Lažany – Vilémovice. 
IV. třída: Úsobrno – Svitávka. Valchov – Lomnice. Bukovina – Jedovnice 
B (v Bukovince). Adamov – Skalice B. Benešov – Lažánky (v Kořenci). 
Cetkovice – Kořenec B. Č. Hora B – Vilémovice (12.45).
II. třída dorostu: Vavřinec – Sloup. Kotvrdovice – Adamov. Olomučany 
– Jedovnice (10.00). Ostrov – Lipovec (13.00). Lipůvka – Ráječko (12.15). 
V.Opatovice – Vísky. Doubravice – Voděrady. Svitávka – Lysice. 
OP žáci: Vavřinec - Rájec-Jestřebí. Adamov – Lipůvka (13.00). Ráječko – 
Jedovnice (12.15). Kotvrdovice – Lipovec (10.30). V. Opatovice – Olešni-
ce. Drnovice – Voděrady (13.00). Doubravice – Svitávka. Kunštát – Lysice 
(13.30). Cetkovice – Knínice (10.30).
OP mladší žáci: Olomučany – Blansko B (12.45). Vysočany - Rájec-Jes-
třebí (10.15).

Lipůvka - Utkání III. třídy mužů 
mezi Lipůvkou a Velkými Opatovi-
cemi se nedohrálo. V 75. minutě se 
za stavu 1:0 pro domácí po faulu na-
vzájem napadli hráči. Rozhodčí je 
oba vyloučil. Ve vypjaté atmosféře 
pak vnikli na hrací plochu domácí 
fanoušci a došlo k všeobecným po-
tyčkám. Rozhodčí Novotný utkání 
údajně ukončil, jeho gestikulace 

však podle všeho nebyla správná. 
Celou kauzu bude řešit disciplinární 
komise, která bude případ na nej-
bližším zasedání projednávat. „Nic 
konkrétního zatím nevím, zápis se 
k mým rukám nedostal a informace, 
které dostávám se liší,“ uvedl sekre-
tář OFS Blansko Jiří Sychra. I proto 
zatím nedal nikdo k případu ofi ciál-
ní stanovisko. (bh)

Zápas v Lipůvce se po 
napadení nedohrál

P   

Neděle 17. října v 15 hodinNeděle 17. října v 15 hodin

SK Olympia Ráječko SK Olympia Ráječko 
– – 

MKZ Rájec-JestřebíMKZ Rájec-Jestřebí



VOLBY 2010

Pracujme společně na našem městě

VOLTE Č.2

 2.  Simon Soldán, dělník, 36 let 
 3.  Karel  Hájek, mistr výroby, 48 let 
 4.  Stanislav Sekanina, podnikatel, 58 let 
 5.  Lukáš Paděra, student, 22 let 
 6.  Miroslava Klejzarová, podnikatelka, 34 let 
 7.  Lenka Korčáková, studentka, 21 let 
 8.  Šárka Kostíková, diplomovaný specialista, 31 let 
 9.  Marie Šťěpánková, kuchařka, 43 let 
 10.  Marta Adámková, prodavačka, 37 let 
 11.  Marcela Zábranská, kuchařka, 42 let  
 12.  Radim Stříž, skladník, 35 let 
 13.  Marie Chrástková, důchodkyně, 73 let 
 14.  Lenka Korčáková, dělnice, 43 let 
 15.  Jiří Štěpánek, dělník, 45 let 
 16.  Dana Poláková, důchodkyně, 67 let 
 17. Antonín Hrouza, dělník, 42 let 
 18.  Tereza Štěpánková, operátor, 21 let 
 19.  Vladislav  Hambálek, zedník, 46 let 
 20.  Antonín Soldán, invalidní důchodce, 61 let 
 21.  Milada  Dřevová, důchodkyně, 76 let 
 22.  Josef Korčák, dělník, 45 let 
 23.  Miroslava Soldánová, důchodkyně, 58 let 
 24.  Jan Vondál. skladník, 45 let  
 25.  František Lorenz, seřizovač, 44 let 
 26.  Jaroslav Héna, dělník, 44 let  
 27.  Zdeněk Zapletal, dělník, 29 let  

1. 
Jana Zemánková, 

mistr výroby, 
38 let

ZEPTALI JSME SE RNDr. PAVLA HENKA,
ŘEDITELE BLANENSKÉHO GYMNÁZIA, KANDIDÁTA DO SENÁTU 

ZA KONZERVATIVNÍ STRANU

Na co se chcete zaměřit, budete-li zvolen senátorem?
Mám za sebou 32 roků pedagogické praxe, takže především věnovat práci ve 
výboru pro vědu a vzdělávání. Dále chci podpořit regionální rozvoj v našem 
volebním obvodu, drobné podnikání a hlavně propagaci a rozvoj turisticky 
atraktivních míst .

Jaký je Váš názor na zavedení státních maturit?
Za prvé – státní maturity ano, ale rozhodně v jiné podobě. Dovedu si představit 
maturity formou nějakých standardizovaných testů s mnohem menšími náklady.        
Za druhé – státní maturity povinné pouze pro studenty gymnázií, pro ostatní 
dobrovolné.
Za třetí – státní maturity s jednou úrovní obtížnosti, kterou by zohlednily 
i renomované vysoké školy při přijímacím řízení.
 

Kde je podle Vás možné najít rezervy ve státním 
rozpočtu?
Především v omezení nebo zrušení některých byrokratických státních orgánů. 
Dále v některých sociálních dávkách, které jsou vypláceny plošně a nikoliv 
adresně.

Souhlasil byste s výrazným omezením platů ústavních 
činitelů?
Pokud dochází ke snižování platů ostatních státních zaměstnanců, tak samozřejmě 
ano, včetně dalších jiných výhod. V některých zemích jsou určité ústavní funkce 
dokonce neuvolněné. Dovedu si podobně představit fungování senátorů, to znamená 
pouze s proplácenými náhradami, jako je cestovné, jízdné, nocležné a podobně.

S jakým mottem jdete do voleb?   
„Mysleme také na ty, kteří přijdou po nás.“  Mám na mysli naše děti, vnuky... Nechci 
a by po nás zůstala „spálená země“. A moje osobní heslo je „Nezměnit se.“  Chci 
zůstat sám sebou, protože znám mnoho tzv. normálních lidí, které vysoká politika 
pohltila, semlela, přetransformovala nebo vyplivla.
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P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 B  – S  B , 1 0 2

2 IE Z  – B , KP 1 0 2

3 B  – B  B, I.B 1 0 2

4 B  – Č  H , I.B 1 0 2

5 B  B – Š , OP 1 0 2

6 K  – R , OP 1 0 2

7 L  – D , OP 1 0 2

8 J  – D , OP 1 0 2

9 S  – V , OP 1 0 2

10 V  – L , OP 1 0 2

11 K  – V , III. . 1 0 2

12 B  B – V , III. . 1 0 2

13 K  – V. O , III. . 1 0 2

14 O  – K , I.B 1 0 2

10. kolo10. kolo
TIPOVAČKA

P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 T  – B , 1 0 2

2 B  – 1.SC Z  B, KP 1 0 2

3 M  – B , I.B 1 0 2

4 B  B – FKD, I.B 1 0 2

5 T  – O , I.B 1 0 2

6 K  – B , I.B 1 0 2

7 V  – B  B, OP 1 0 2

8 L  – S , OP 1 0 2

9 V  – J , OP 1 0 2

10 D  – L , OP 1 0 2

11 O  – L , OP 1 0 2

12 D  – K , OP 1 0 2

13 R  – Š , OP 1 0 2

14 R  – R -J , KP 1 0 2

9. kolo9. kolo
TIPOVAČKA

H    

T

Kunštátská desítka se stala
v premiéře kořistí Chlupa

Jana Sotáková ukončila spolupráci s trenérem

Sponzorem letošního ročníku fotbalové  povačky je Dušan Zelený

Přijďte na bowling s přáteli
Vítězem 7. kola se stal s 18 body Štefan Červenka z Blanska, v 8. kole sta-

čilo Pavlu Nečasovi z Blanska bodů 11. O jeho prvenství rozhodl uhodnutý 
výsledek utkání č. 14. Zápas Bořitov – Rousínov B nebyl hodnocen. Celkově 
vede Stanislav Marušák mladší (68).  Kompletní pořadí na www.zcadlo.net 

Bohumil Hlaváček

Kunštát - Po loňském nultém 
ročníku Kunštátské desítky se letos 
tento běh uskutečnil v sobotu ofi -
ciálně poprvé a hned jako součást 
Okresní běžecké ligy. Suverénně ho 
vyhrál Roman Chlup z klubu Osten 
Blansko. „Překonal jsem sice loň-
ský čas Honzy Křenka, netroufám 
si ale říct, že bych ho porazil, kdyby 
byl dnes na trati,“ oddychoval v cíli 
šťastný vítěz, který za poslední rok 
velmi výrazným způsobem navyšu-
je svoji výkonnost. „Stále jsem se 
ohlížel, na hodinky jsem se vůbec 
nedíval. Nevěřil jsem, že to až tak 
dobře zaběhnu,“ ohodnotil vítěz 
trať.

Tu si letos za mimořádně pěkné-
ho slunečného podzimního počasí 
vyzkoušelo devětatřicet účastníků. 
„Z tohoto počtu bylo pět žen a pět 
domácích běžců,“ vyzkoumal ze 
startovní listiny známý ráječkovský 
spíkr Zdeněk Přibyl. Ten se totiž 
rozhodl s partou svých zkušených 
organizátorů kunštátským pořadate-
lům pomoci k zahájení nové tradi-
ce. Jedná se vyloženě o silniční běh. 
„Kopcovitý terén, za plného provo-
zu, je to zajímavé. Mělo by to být 
přesně deset kilometrů,“ tvrdí. 

Celkově v absolutním pořadí je-
denáctá doběhla jako nejlepší žena 
domácí Milada Barešová. Výraz-
né ocenění si zaslouží tělocvikáři 
z místní základní školy. Pod taktov-
kou kantorů Evy Pulcové a Josefa 
Vykoukala se vydala na tratě rám-
cových závodů zhruba osmdesátka 
dětí.  (bh) Roman Chlup.  Foto Bohumil HlaváčekRoman Chlup.  Foto Bohumil Hlaváček

S  
3. liga muži: TJ ČKD Blansko – 

Jiskra Litomyšl 10:6. Body: Dudík 
4,5, Přikryl Aleš 3,5, Mikula, Chajda 
1. Cíl blanenského družstva je před tou-
to sezonou postoupit do play off a pří-
padně se pokusit i o postup do 2. ligy. 
Ten začalo Blansko naplňovat už od 
úvodního utkání. Domácí se opět mohli 
spolehnout na oporu svého týmu Lubo-
še Dudíka, skvěle ho doplňoval i Aleš 
Přikryl, který se před touto sezonou 
vrátil po sedmi letech z Tišnova. Utkání 
bylo od začátku vyrovnané, do menšího 
trháku se hosté dostali v polovině zápa-
su, když jedinkrát zaváhal Aleš Přikryl 
a Litomyšl tak vedla 6:4. K obratu za-
velel Roman Chajda, který nahradil 
nemocného Davida Kvíčalu. Svým je-
diným, ale velmi důležitým vítězstvím, 
snížil na 5:6. Od této chvíle již Blansko 
ani jednou nezaváhalo a dalšími pěti 
vyhranými dvouhrami v řadě dovedlo 
utkání do vítězného konce.

1. liga ženy: MS Brno – TJ ČKD 
Blansko 5:5. Divize muži: SK Slati-
na - ČKD Blansko 10:0. Divize ženy: 
TJ ČKD Blansko B – STK Zbraslavec 
10:0. KS II muži: TJ ČKD Blansko C 
– MS Brno E 1:10 (vor)

Za Rudolfem Tejkalem
Ve věku ne-

dožitých 78 let 
zemřel v úterý 
5. října dlouho-
letý hráč a funk-
cionář lysického 
sportu, 

pan Rudolf Tejkal. 
Nikdy nezapomenou lysič-

tí sportovci. Ke vzpomínce se 
připojuje také redakce Zrca-
dla Blanenska a Boskovicka. 

 Čest jeho památce.

Blansko - Jana Sotáková, jeden 
z největších atletických talentů na-
šeho regionu posledních let, se roz-
hodla odejít od svého dosavadního 
trenéra Jiřího Ošlejška, který ji k je-
jím úspěchům dovedl. Překážkářka, 
která se v barvách České republiky 
v létě umístila na osmém místě na 
první dorostenecké světové olym-
piádě v Singapuru, svým rozhod-
nutím trenéra zaskočila. „Byl jsem 

si vědom, že vše mezi námi až tak 
úplně neklape. I když mi Jana svo-
je rozhodnutí sdělila, přesto mne 
její rezolutní věty překvapily,“ mrzí 
úspěšného kouče. 

Momentálně studentka brněnského 
gymnázia si stojí za svým rozhodnu-
tím. „Skončilo to z mé strany na me-
zilidských vztazích, myslím, že na-
stal čas jít od sebe,“ je přesvědčena. 
Trenéra její rozhodnutí nepříjemně 

překvapilo, měl velké plány. „Dost 
těžko jsem to, jak se říká, rozcházel, 
ale Jana je už skoro dospělá a neberu 
jí právo volby,“ poklesává hlasem. 
Sotáková chce ve slibně nastartova-
né kariéře pokračovat. „Budu běhat 
za Olymp Brno, chci se připravit na 
zimní sezonu. Rozchod mne mrzí, 
chci samozřejmě Jiřímu Ošlejškovi 
upřímně poděkovat za to, co pro mne 
dosud udělal,“ vzkazuje trenérovi.

Ten je z jejího rozhodnutí stále 
rozčarován, další spolupráci by se 
však nebránil. Přesto nerezignu-
je na další atletickou budoucnost. 
„Mám zajímavou tréninkovou sku-
pinu děvčat, kterým hodně věřím, 
Vítek Pernica je v republikové 
špičce, zlepšuje se závod od zá-
vodu. A příliv nadějí, které chtějí 
u nás trénovat, neslábne,“ usmívá 
se Ošlejšek.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Bowling Centrum 
Blansko. Pojem nejen ve městě, ale 
i okolí. Výborně fungující podnik 
má již dva roky od majitele Vlas-
timila Chládka v pronájmu Dušan 
Zelený, který je patronem Tipo-
vačky, zabývající se fotbalovými 
zápasy týmů našeho regionu. Vítěz 
každého kola si jde zahrát zdarma 
hodinu na objednané dráze ve sjed-
naném termínu...

Upřesněme si to tvoje pronají-
mání...

Opravdu dva roky, před tím jsem 
to tady ale čtyři roky vedl, ovšem 
v těsném kontaktu s majitelem. Kdo 
Vlastíka zná, ví, že to je člověk, 
který sice ví, co chce, ale současně 
plně vnímá lidi kolem sebe. 

Bowling Centrum už má jasnou 
pozici mezi místy, kam v Blansku 
vyrazit za zábavou. Nebo ne? 

Určitě. A paradoxně narozdíl od 
jiných podniků měl skvělý start. 
Dělali jsme něco populárního, to, 
co tady nebylo. Všichni si to chtě-
li jít vyzkoušet. My ale chtěli stá-
le držet heslo: Bowling Blansko, 
bowling s přáteli. Prostě vyjít li-
dem vstříc. 

Co to znamená v praxi?
Přijde kdokoliv a řekne, chci 

si udělat menší schůzku či oslavu 
s několika přáteli. Žádný problém. 
Chci, aby od nás zákazníci odchá-
zeli spokojeni. To je pro nás největší 
reklama, řekli to ostatním. 

Jak to vypadá se sportovním vy-
uži  m centra?

Děláme neskutečné množství 
turnajů. Osmdesát za rok, zkuste si 
to spočítat k normálnímu provozu. 
Většina je pro veřejnost, chceme ji 
nalákat, aby se lidi bavili. Ale jsme 
schopni zorganizovat turnaje i na re-

publikové špičkové úrovni, to se až 
tak neví. Třeba na na turnaj O pře-
borníka města Blanska se již k nám 
sjíždí opravdu špička. A z turnajů 
O mistra Jižní Moravy se dá nomi-
novat na republikový šampionát. Na 

našem domácím kvalifi kačním turna-
ji dokonce Vlasta Chládek senzačně 
vyhrál a Dáša Dvořáčková z Blanska 
pak skončila třetí na republice. 

Kolikrát již v Blansku padla po-
věstná „třístovka“?

Myslím, že momentálně už de-
větkrát. Věřím, že brzy to bude po-
desáté. Blanenský Zdeněk Minář ji 
hodil třikrát. Poprvé padla v roce 
2008, byla to velká sláva, vypsanou 
odměnu deset tisíc korun si hráč od-
nesl.

Odměny jsou vypsány dál?
Už ne. Je tu spoustu kvalitních 

hráčů, kterým se to může podařit, 
je to i o štěstí. Stále ale vyplácí-
me kolu zdarma za tři „strajky“ po 
sobě, přes léto máme slevy pro ro-
diny s dětmi. Sto padesát korun za 
hodinu. A je toho víc, stačí se po-
dívat na naše internetové stránky.

Jsi sportovec. Jaký je tvůj bow-
lingový osobák?

Nyní 279. Smolné číslo, kdo bow-
ling umí počítat, ví, že je to jedna 
dohozená devítka někde uprostřed 
hry. Jinak... Snažil jsem se naučit 
házet s excentrickými koulemi. Už 
třetí rok. Je to dřina, dával jsem 130, 
když jsem byl zvyklý házet 180. 
Teď už se na to dostávám. 

Na co chceš nalákat návštěvní-
ky Bowlingu Blansko?

Za prvé na nový jídelní lístek, 
kde je více masitých jídel. A za dru-
hé. Každý si myslí, že fi remní ve-
čírky na konec roku jsou u nás za-
dané. Není to až tak pravda, zkuste 
nás nakontaktovat, těšíme se na vaši 
návštěvu. 

Dušan Zelený.  Foto Bohumil HlaváčekDušan Zelený.  Foto Bohumil Hlaváček

Divize: ČSK Uherský Brod – FK APOS Blansko 2:0 (1:0). Branky: 37. Slinták, 62. 
Josefík. Blansko: Švancara - Hájek, Zich, Pokoj (81. Pernica), Bubeníček - Šíp (62. 
Bezděk), Němec, Janíček K., Farník (79. Nečas) - Bednář (C), Karásek. Trenér: Roman 
Šindelka. Střely na branku: 5:4. Střely mimo: 4:3. Rohy: 7:3. Fauly: 12:14. Ofsajdy: 2:2. 
ŽK: 28. David, 45. Lukeš, 58. Ligas, 74. Slinták - 33. Hájek, 76. Janíček, 77. Pokoj, 77. 
Zich. Diváků: 210. Rozhodčí: Nesrsta - Bečica, Drozdy. Delegát: Kaláb.

KP: SK Olympia Ráječko - ČAFC Židenice Brno 3:2 (1:0). Branky: 45. Starý, 50. 
Bartoš, 53. Sehnal V. - 77. Stehlík, 86. (PK) Polák. Diváků: 160. Ráječko: Kučera - Ko-
pecký, Maška, Bartoš, Badura, Starý, Sehnal V. (77. Štrajt), Tenora, Sehnal J., Neděla 
(56. Jarůšek), Tajnai (90. Sígl). Baník Zbýšov - MKZ Rájec-Jestřebí 2:1 (1:0). Branky: 
40. Roszicska, 76. Šauer - 69. Sedlák. Diváků: 80. Rájec: Němeček - Škvarenina, Kolář, 
Holý (89. Palkaninec), Macík, Rusler, Herman, Sedlák, Navrátil (72. Nedělník), Opletal, 
Ostrý. FC Boskovice – Tatran Bohunice 2:2 (0:1), Horák, Koudelka. Podrobnosti nehl.

I.B třída: Blansko B – Olešnice 3:3 (1:1), Gross 2, Klimeš – Tenora 2, Peterka. Kunštát 
– Č. Hora 2:1 (1:1), Bednář, Zámak - Širůček. Bořitov – Ivanovice 1:0 (0:0), Richtr J. 

II. třída: Sloup – Boskovice B 0:3 (0:1), Pavel, Havlíček, Jordánek. Vavřinec – Je-
dovnice 1:4 (1:3), Přikryl Radim – Vintr, Pernica, Borek, Janda, ČK: Přikryl Radim (V). 
Letovice – Lipovec 1:2 (0:1), Heller D. – Sedlák M., Sedlák J. Vysočany – Lysice 6:1 
(5:0), Beneš 3, Ševčík, Slouka J., Poláček T. – Soused. Drnovice – Kořenec 2:3 (2:3), 
Haničinec M., Setnička J. – Tesař, Servus, Meluzín. Olomučany – Šošůvka 2:4 (1:2), 
Štrajt 2 – Sehnal 3, Bezděk. Doubravice – Rudice 7:0 (4:0), Vladík 3, Kuběna Martin 2, 
Daněk Jan, Ondráček.

III. třída: Bořitov B – Knínice 3:1 (2:1), Kolář L., Včelař, Blažek P. – Barva. Kotvr-
dovice –Lipůvka 1:3 (0:1), Šenkýř I. – Macko, Hájek, Raichl. V. Opatovice – Skalice 3:4 
(0:1), Ostřížek Radim 2, Dokoupil – Marek J. 2, Vlach, Haluza. Vísky – Olešnice B 4:0 
(2:0), Přikryl 2, Kamba, Vojtěch. Ráječko B – Ostrov 0:3 (0:2), Nezval, Hudec, Randula, 
ČK: Plch – Kostka. Vranová – Vilémovice 2:2 (2:1), Krčil 2 – Školař, Sehnal P., ČK: 
Halva, Šmerda (Vran.). Kunštát B – Lažany 3:0 (1:0), Boček, Truhlář, Horák Ondřej.

IV. třída: Lomnice – Svitávka 2:0 (0:0), nehl. Úsobrno - Jedovnice B 4:1 (1:1), Bárta 
P. 2, Sedlák, Macháček – Pešička J., ČK: Laštůvka M. – Farník M. Valchov – Skalice B 
1:0 (1:0), Štefaňák D. Bukovina – Lažánky 1:4 (0:2), Slouka – Klimeš 2, Tomek, Ševčík. 
Adamov – Kořenec B 2:2 (2:0), Křap, Pokorný – Schűlcze 2. Benešov – Voděrady 7:2 
(3:1), Andrlík D. 2, Laštůvka J. 2, Abrahám Mich., Abrahám Martin, Mucha T. – Bed-
nář, Alexa. Cetkovice –Vilémovice B 5:2 (3:1), Letfus 3, Mitrovcij 2 – Šindelář, Krejčí, 
ČK: Mitrovcij (C). Doubravice B – Černá Hora B 0:1 (0:1), Barva J. Dohrávka 1. kola: 
Kořenec B – Svitávka 0:5 (0:2), Dvořák L. 2, Holas, Zapletal, Přikryl.



VOLBY 2010

Kandidáti ČSSD pro volby do Zastupitelstva města Boskovice 
konané ve dnech 15. - 16. 10. 2010

„Radnice je tu pro občana, 
nikoliv občan pro radnici.“

PhDr. Pavel Grenar, 51 let, 
ředitel SŠ, člen ČSSD

Bc. Hana Nedomová, 47 let, 
úřednice MÚ, členka ČSSD  

JUDr. Milan Kolínský, 59 let, 
úředník Městské části Brno, 
člen ČSSD

Jan Kšica, 52 let, 
podnikatel, člen ČSSD

PhDr. Jaromír Formánek, 
59 let, psycholog, člen ČSSD

Marek Ležák, 35 let, 
zástupce velitele městské 
policie, člen ČSSD

Bc. Zdeněk Jindra, 53 let, 
ředitel ZUŠ, člen ČSSD

RNDr. Jaroslav Oldřich, 
52 let, podnikatel, 
člen ČSSD 

Mgr., Bc. Oldřich Grulich, 
57 let, státní zaměstnanec, 
člen ČSSD

Martin Charvát, 36 let, 
dělník, člen ČSSD

Hana Bílková, 47 let, 
úřednice MÚ, členka ČSSD

Petr Malach, DiS., 27 let, 
obchodní manažer, 
člen ČSSD

Zuzana Langerová, 45 let, 
ředitelka plavecké školy, 
členka ČSSD

Ing. František Mlateček, 66 
let, úředník, člen ČSSD

Martina Hrochová, 40 let, 
na mateřské dovolené, ČSSD

Zdeněk Měcháček, 51 let, 
dělník, člen ČSSD

Renata Pokorná, 30 let, 
účetní, členka ČSSD

Jan Sedlák, 65 let, 
důchodce, člen ČSSD

Vlastimil Charvát, 69 let, 
důchodce,člen ČSSD

Ing. Bohuslav Peka, 66 let, 
důchodce, člen ČSSD

Ing. Karel Malach, 52 let, 
THP, člen ČSSD

Josef Zezula, 56 let, 
podnikatel, člen ČSSD

Mgr. Martin Budiš, 36 let, 
právník, člen ČSSD

Jan Jarůšek, 71 let, 
důchodce, člen ČSSD

Jozef Chreno, 63 let, 
důchodce, člen ČSSD

Karel Hej, 62 let, 
THP, člen ČSSD

Vítězslav Kudláček, 69 let, 
důchodce, člen ČSSD

Podrobný volební program naleznete 

na stránkách MO ČSSD v Boskovicích: 

www.cssd-boskovice.cz

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

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

25. 26. 27.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Prof. MUDr. Jindřich
VOMELA, Csc., LL.M.

Váš nezávislý kandidát
do Senátu Parlamentu ČR

navržený stranou 

SUVERENITA

Volební lístek č. 4. 
volby do Senátu

15. a 16. října 2010.

www.vomela.cz
e-mail: jindrich@vomela.cz

ZABRAŇME NESMYSLNÝM ŠKRTŮM 
V OBLASTECH, KDE JDE O NAŠI 

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ!

                                ROZHODNETE VY
                                     Volby do Senátu  
                                         15.-16. října 2010

                                                              ROZH
                                               Vol
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Jozef Regec
Váš kandidát do Senátu

www.jozefregec.cz

JSEM ZÁSADNĚ PROTI RUŠENÍ HASIČSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORŮ V NAŠEM 
REGIONU.

JDE O BEZPEČNOST NÁS VŠECH. 
ZRUŠENÍ ZÁCHRANNÉHO HASIČSKÉHO SBORU V KUNŠTÁTĚ BY VÝRAZNĚ POSTIHLO 
DOSTUPNOST PŘI VÝJEZDECH DO VAŠICH MĚST A OBCÍ:

Bedřichov
Crhov 
Černovice 
Dolní Poříčí 
Drnovice
Hluboké u Kunštátu
Hodonín 
Horní Poříčí 
Jásinov
Kněževes
Kněževísko
Kozárov
Křetín
Křtěnov 
Kunčina Ves
Kunice

Kunštát na Moravě
Lačnov 
Lazinov
Lhota u Letovic
Lhota u Lysic
Lhota u Olešnice
Louka
Lysice
Makov
Olešnice na Moravě
Ořechov u Letovic
Petrov
Prostřední Poříčí
Rozseč nad Kunštátem
Rozsíčka
Rudka u Kunštátu

Sebranice 
Sulíkov
Sychotín
Štěchov
Tasovice
Touboř
Újezd u Kunštátu
Ústup
Veselka u Olešnice
Vlkov u Letovic
Voděrady 
Vranová 
Vřesice
Zábludov
Zbraslavec
Žerůtky

„Znám svůj region,
 ve kterém žiji“
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Do čela okresního přeboru se prodraly po dohrávkách Drnovice

Nováček z Vysočan klopýtl
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Na 
čele okresního fotbalového přebo-
ru je tlačenice. Vedou Drnovice, 
do elitní společnosti se nenápadně 
přidaly Letovice. Šlágrem kola byl 
duel Lipovce s ambiciózním nováč-
kem z Vysočan.

Lipovec – Vysočany 3:1 (1:1), 
Hebert, Sedlák M., Horáček R. – 
Beneš. 

Zápas výborné úrovně se odehrá-
val v krásné kulise vytvořené zhru-
ba třemi stovkami diváků.

První se radovali ve 40. minutě 
hosté, když se z 25 metrů nádherně 
trefi l Beneš. Domácím se podařilo 
ještě před přestávkou vyrovnat po 
rohovém kopu. Ve druhém poloča-
se měli hosté na kopačce vedoucí 
branku po úniku kanonýra Slouky, 
kterou ale pádem pod jeho nohy 
bravurně zachránil domácí gólman 
Pernica. Ukázalo se to jako klíčový 
moment utkání. Domácí pak pro-
měnili penaltu a pečetili z brejku.

Boskovice B – Rudice 4:4 (2:1), 
Přikryl 2, Jordánek, vlastní – Urbá-
nek, Pernica, Grómský, Chemčuk. 

Divoká přestřelka skončila remí-
zou. Domácí vedli 2:0, po vyrovná-
ní se ještě dvakrát urvali o gól. De-
fi nitvní úprava skóre přišla dvanáct 
minut před koncem po doražené 
penaltě.

Šošůvka – Doubravice 3:1 (2:0), 
Bezděk, Krátký, Zouhar R. – Vach. 

Domácí potěšili Krmelec Are-
nu. Do vedení šli po přímém kopu 
Bezděka, další zásah přidal do půle 
Krátký. Krátce po změně stran sice 
Doubravice snížila, ale poslední 
slovo měl v 70. minutě šošůvský 
Zouhar. 

Kořenec – Olomučany 2:3 
(1:1), Kuda, Bašný – Štěpánek J. 2, 
Klíma Pavel. 

V Kořenci nebyla k vidění žád-
ná fotbalová hitparáda. Zápas sice 
nepostrádal dramatičnost, krásy ale 
příliš nepobral. Rozhodnutí padlo 
ze strany hostů v 80. minutě, domá-
cí již nedokázali odpovědět. 

Lysice – Drnovice 1:3 (1:1), 
Lepka P. – Doležal, Haničinec, Cr-
hák. 

Derby před velkou diváckou ná-
vštěvou ovládli favorizovaní hosté. 
Na jejich úvodní branku dokázali 
ještě domácí v prvním poločase re-
agovat, ale po změně stran už Drno-
vice ukázaly svoji kvalitu. Nejprve 
sice ještě předvedly, co všechno lze 
ve fotbale spálit, ale v 75. minutě 
po rohovém kopu a v samém závěru 
z rychlého brejku stanovily koneč-
né skóre na 1:3.

Jedovnice – Letovice 0:2 (0:0), 
Tesař, Širůček. 

Hosté vyhráli zaslouženě. Svoji 
převahu korunovali brankami až 
po změně stran, když nejprve Tesař 
prostřelil domácího brankáře, aby 
pečetil po rohu nikým nehlídaný 
Širůček.

Sloup – Vavřinec 2:1 (1:1), 
Vach, Zouhar – Dvořáček. 

Na Vachovu branku z 10. minuty 
ještě hosté dokázali odpovědět vy-
rovnáním. Překvapení se ale v der-

by nekonalo. Rozhodující gól za-
znamenal po střele z úhlu Zouhar.

Dohrávky odložených utkání: 
Kořenec – Boskovice B 5:2 (0:1), 
Servus 2, Kuda, Tesař, Šustr – Jor-
dánek, Odehnal. Lipovec – Rudice 
1:3 (0:2), Horáček L. – Zouhar 2, 
Konečný. Jedovnice – Doubravice 
2:3 (1:2), Janda 2 – Daněk J. 2, Vla-
dík. Sloup – Olomučany 1:1 (0:0), 
Belton – Polák. Vavřinec – Drnovi-
ce 2:3 (2:2), Dvořáček 2 – Haniči-
nec M., Crhák, Setnička J. Letovice 
– Vysočany 5:1 (1:0), Tesař 2, Řez-
ník, Prudil T., Prudil M. – Beneš. 
  1.  Drnovice  10  6  2  2  33:22  20 
  2.  Doubravice  10  6  1  3  31:14  19 
  3.  Letovice  10  6  1  3  29:21  19
  4.  Lipovec  10  6  1  3  24:17  19 
  5.  Vysočany  9  6  0  3  26:22  18 
  6.  Jedovnice  9  5  1  3  23:15  16 
  7.  Šošůvka  10  5  1  4  30:24  16 
  8.  Sloup  9  4  3  2  13:12  15
  9.  Kořenec  9  4  1  4  25:19  13 
  10.  Rudice  10  3  3  4  17:22  12 
  11.  Boskovice B  10  3  2  5  22:24  11 
  12.  Olomučany  10  3  1  6  14:29  10 
  13.  Lysice  10  1  2  7  11:37  5
  14.  Vavřinec  10  0  1  9  13:33  1

fl orbal
Jm přebor muži: Letovice – Blansko B 

7:9 (1:1, 3:3, 3:5), Španěl 3, Hanskut, Jež 2 
– Zachoval 3, Hudec A. 2, Vítek, Svoboda, 
Charvát J., Charvát P. Blansko B – Kuřim 
3:4 (1:3, 0:0, 2:1), Zachoval, Charvát P., 
Charvát J.

2. liga dorostu: Blansko – Počenice 9:5 
(5:1, 2:2, 2:2), Musil 4, Štěpánek 2, Jeřábek, 
Maňoušková, Jalový. FBC Holešov - Blansko 
6:3 (2:0, 1:0, 3:3), Toman, Štěpánek, Čípek.

fotbal
III. třída: Knínice – Lažany 0:2 (0:2), 

Maděránek, Malý. Vilémovice – Kunštát B 
1:1 (0:1), Koníček – Nedoma. Ostrov – Vra-
nová 1:3 (0:1), nehl. Olešnice B – Ráječko 
B 3:1 (1:1), Kříž P., Kubíček M., Boček P. – 
Hebký Z. Skalice – Vísky 2:5 (1:3), Marek, 
Janíček – Kamba 2, Přikryl 2, Šmeral. Lipův-
ka – V. Opatovice 1:0 (1:0), Šenkýř, utkání 
předčasně ukončeno v 75. minutě. Bořitov B 
– Kotvrdovice 1:2 (0:1), Blažek – Filip, Kunc. 
Ostrov – Knínice 1:1 (1:0), Dáňa – Minařík. 
Olešnice B – Vilémovice 3:2 (0:2), Boček 
R., Plíhal, vlastní - Školař, Zátik. Lipůvka – 
Kunštát B 4:0 (2:0), Raichl 2, Kytner, Macko. 
Lažany – Vranová 3:6 (1:2), Podrazil 2, Uhlíř 
T. – Pospíšil 3, Krčil 2, Tenora L.
  1.  Lipůvka  10  9  0  1  38:7  27
  2.  Skalice  10  7  1  2  24:15  22 
  3.  Kotvrdovice  10  6  1  3  17:11  19 
  4.  Vísky  10  5  1  4  24:15  16
  5.  Vilémovice  10  4  4  2  20:13  16 
  6.  Bořitov B  9  5  1  3  23:19  16
  7.  Vranová  8  4  3  1  20:12  15 
  8.  Kunštát B  10  3  4  3  18:18  13 
  9.  V.Opatovice  10  3  2  5  23:19  11 
  10.  Knínice  10  2  4  4  13:20  10
  11.  Olešnice B  10  2  1  7  8:25  7 
  12.  Ostrov  10  2  1  7  11:30  7
  13.  Ráječko B  10  1  3  6  14:30  6 
  14.  Lažany  9  2  0  7  11:30  6

IV. třída: Svitávka – Černá Hora B 3:2 
(1:1), Novák T. 3 – Peša, Němec. Vilémovice 
B – Doubravice B 0:2 (0:1), Livora, Malach. 
Voděrady – Cetkovice 2:0 (2:0), Bednář M., 
Bednář P. Kořenec B – Benešov 0:4 (0:3), 
Abrahám M., Henek 2. Lažánky – Adamov 
1:3 (0:2), Trojáček – Flachs, Dudík, Křap. 
Skalice B – Bukovina 1:3 (1:3), Vrána – 
Vojtěchovský, Mudrla, Burda. Jedovnice B 
– Valchov 3:2 (2:2), Kouřil, Buchta, Nejez-
chleb – Barák, Langr. Lomnice – Úsobrno 8:1 
(2:1), Žilka M. 3, Rochla 2, Němec 2, Pfeifer 
– nehl. Černá Hora B – Cetkovice 0:1 (0:0), 
Najer. Kořenec B – Bukovina 5:2 (1:2), Baš-
ný 3, Ševčík, Kejík – Vojtěchovský, Slouka. 
Lažánky – Valchov 4:2 (4:0), nehl.
  1.  Benešov  10  8  2  0  54:10  26
  2.  Lomnice  10  8  1  1  29:8  25 
  3.  Jedovnice B  9  7  0  2  26:16  21 
  4.  Kořenec B  10  6  1  3  28:21  19 
  5.  Voděrady  9  6  0  3  21:15  18
  6.  Svitávka  9  5  1  3  22:16  16
  7.  Adamov  10  5  1  4  20:21  16 
  8.  Lažánky  9  5  0  4  22:26  15 
  9.  Doubravice B  9  4  1  4  10:13  13 
  10.  Cetkovice  10  3  3  4  22:18  12 
  11.  Č.Hora B  9  3  0  6  12:21  9
  12.  Bukovina  10  3  0  7  14:38  9 
  13.  Skalice B  10  2  1  7  11:25  7 
  14.  Valchov  10  2  1  7  11:25  7 
  15.  Vilémovice B  10  2  0  8  15:23  6 
  16.  Úsobrno  10  2  0  8  14:35  6

KP dorostu: M. Krumlov – Blansko 1:4 
(0:2), Trtílek 2, Pištělka, Zouhar st. a 3:6 
(1:3), Petřík 2, Brixa, Horáček, Skoupý, Vág-
ner ml. Kuřim – Boskovice 2:0 (1:0) st. a 8:1 
(4:1), Vybíhal ml.

I. třída dorostu: Rousínov – Kunštát 2:0 
(1:0). Rájec – Letonice 1:3 (0:2), Pokorný. 
Chrlice – Rudice nehl.

OP dorost, sk. A: Lipůvka – Vavřinec 
3:4 (2:1), Koláček, Barták, Šotnar – Kova-
řík 2, Březina, Kočí R. Ráječko – Ostrov 4:1 
(1:1), Divácký 3, Beran – Doležel. Lipovec 
–Olomučany 2:1 (1:0), Koutný, Soukup – 
Pernica, ČK: Zavadil (O). Jedovnice – Kot-
vrdovice 3:1 (0:1), Doušek, Galita, Nezval 
– Kučera. Adamov – Sloup 14:1 (4:1), Krát-
ký L. 5, Češka 4, Melich 2, Smolík, Horák, 
Flachs – Žáček.

  1.  Adamov  6  6  0  0  42:7  18 
  2.  Lipovec  7  6  0  1  26:10  18 
  3.  Jedovnice  6  3  1  2  18:15  10 
  4.  Vavřinec  6  3  1  2  12:19  10 
  5.  Ráječko  6  3  0  3  14:11  9
  6.  Olomučany  6  3  0  3  9:8  9 
  7.  Lipůvka  6  3  0  3  14:14  9 
  8.  Kotvrdovice  6  2  0  4  8:10  6 
  9.  Sloup  7  1  0  6  5:39  3
  10.  Ostrov  6  0  0  6  5:20  0 

OP dorost, sk. B: Svitávka – Letovice 6:1 
(3:0), Škrabal 2, Záboj, Rozkošný, Kamenic-
ký P., Peterka – Kaderka. Lysice – Cetkovi-
ce 6:0 (3:0), Máslo P. 2, Skoupý, Máslo M., 
Laník, Španěl. Voděrady – V. Opatovice 1:1 
(0:0), Tejkal – Němeček. Lysice – V. Opatovi-
ce 7:3 (3:1), Španěl 3, Fiala, Láník, Máslo M., 
Máslo P. – Němeček, Kouřil, Ille.
  1.  Svitávka  5  5  0  0  26:2  15
  2.  Lysice  5  4  1  0  26:5  13
  3.  Letovice  5  3  0  2  17:13  9 
  4.  Doubravice  4  2  1  1  11:4  7 
  5.  V.Opatovice  6  2  1  3  11:17  7 
  6.  Cetkovice  5  1  0  4  4:18  3
  7.  Vísky  5  1  0  4  4:21  3
  8.  Voděrady  5  0  1  4  3:22  1 

KP žáci: Blansko – Kyjov 0:0, st. a 3:0 
(2:0), Zmeko 2, Blažek ml. Boskovice – M. 
Krumlov 1:2 (1:1), Dyčka, st. a 4:1 (1:1), Zá-
vodný 3, Ferugová. 

I. třída žáci: Boskovice B – Bučovice 0:3 
st. a 8:1, Tichý 4, David, Henek, Pokorný, 
vlastní, ml. Slatina – Letovice 2:1, Zemánek, 
st. a 0:5, Ducháčková 2, Andrle, Bezděk, Bu-
riánek, ml.

OP Žáci, sk. A: Sloup – Černá Hora 3:3 
(1:3), Furch 2, Broušek – Bawihung 2, Ko-
lář. Lipovec – Ráječko 3:0 (3:0), Škvařil, 
Pořízek, Formánek. Jedovnice – Adamov 
0:3 (0:2), Šmahel, Mužík, Kalina. Lipůvka 
– Vavřinec 0:0 (0:0). Rájec-Jestřebí – Čer-
ná Hora 4:1 (2:0), Dvořák 2, Kunc, Dobeš 
– Kolář K., ČK: Pleskač (Č.H.). Sloup – Rá-
ječko 2:3 (0:2), Furch 2 – Jabůrek 2, Staněk. 
Lipovec – Vavřinec 2:0 (1:0), Čtvrtníček, 
Šíbl. Jedovnice – Lipůvka 2:1 (1:0), Res 2 
– Strážnický.
  1.  Rájec-Jestřebí  6  6  0  0  57:7  18 
  2.  Lipovec  7  5  1  1  23:8  16
  3.  Rudice  7  5  0  2  29:15  15 
  4.  Ráječko  7  4  1  2  29:19  13 
  5.  Sloup  8  4  1  3  30:21  13
  6.  Č.Hora  8  2  3  3  17:17  9 
  7.  Adamov  7  2  2  3  14:13  8 
  8.  Vavřinec  7  2  1  4  6:12  7 
  9.  Lipůvka  7  2  1  4  9:20  7 
  10.  Jedovnice  7  2  0  5  11:31  6 
  11.  Kotvrdovice  7  0  0  7  4:66  0 

OP žáci, sk. B: Olešnice – Cetkovice 
2:6 (1:2), Svoboda 2 – Kubín M., Marek T. 
2, Pospíšil T., Sychra T. Knínice – Kunštát 
0:0. Lysice – Doubravice 2:0 (1:0), Baláč, 
Zeman. Svitávka – Drnovice 0:0. Vísky 
– V. Opatovice 0:8 (0:6), Sedlář, Kaderka 
3, Křenovský, Ille. Olešnice – Kunštát 1:4 
(1:3), Kovář M. – nehl.
  1.  Voděrady  7  6  1  0  17:0  19 
  2.  Kunštát  7  5  2  0  24:4  17
  3.  Knínice  7  5  1  1  13:5  16 
  4.  V.Opatovice  8  4  3  1  26:5  15 
  5.  Olešnice  8  4  0  4  20:16  12
  6.  Svitávka  7  3  2  2  7:6  11
  7.  Cetkovice  7  3  1  3  25:18  10 
  8.  Drnovice  7  2  2  3  8:10  8
  9.  Lysice  7  1  0  6  4:20  3
  10.  Vísky  8  1  0  7  7:45  3 
  11.  Doubravice  7  0  0  7  1:23  0 

OP mladší žáci: Blansko B – Kunštát 6:2 
(3:2), Prudil, Přikryl 2, Ševčík, Moravec – 
Čechová, Staněk. Rájec-Jestřebí – Boskovice 
C 3:3 (0:3), Šamalík, Burgr, Műller – Havel-
ka, Štěrba, Kotrhonz. Olomučany – Vysočany 
3:2 (2:0), Beránek 2, Žáček – Žáček, vlastní.
  1.  Blansko B  7  6  1  0  72:6  19
  2.  Kunštát  7  5  0  2  47:13  15 
  3.  Boskovice C  5  2  2  1  18:21  8 
  4.  Rájec-Jestřebí  7  2  1  4  25:22  7 
  5.  Olomučany  6  1  0  5  8:49  3
  6.  Vysočany  6  1  0  5  9:68  3 

OP přípravka, sk. A: Blansko – Olomu-
čany 25:0 (7:0), Souček, Ševčík 6, Němec 
5, Műller, Doležel 3, Farník, Bartoš. Je-
dovnice – Vavřinec 10:2 (6:2), Mlčoušek 3, 

Buchta 3, Otýpka, Kučera D. 2 – Moravec 
O., Nečas D. Rudice – Lipovec 1:0 (0:0), 
Matuška.
  1.  Blansko  6  6  0  0  123:2  18
  2.  Lipovec  7  5  0  2  27:19  15 
  3.  Jedovnice  6  3  1  2  30:35  10 
  4.  Rudice  6  3  1  2  16:27  10
  5.  Olomučany  7  1  0  6  15:70  3 
  6.  Vavřinec  6  0  0  6  11:69  0

OP přípravka, sk. B: Lipůvka – Ráječko 
3:1 (2:1), Formánek, Bureš Jan, Prudký – 
Šindelář. Černá Hora – Blansko B 6:0 (3:0), 
Frýdek, Beran 2, Dankovský, Fojt P.
  1.  Č.Hora  6  5  0  1  33:3  15
  2.  Rájec-Jestřebí  5  5  0  0  26:2  15 
  3.  Blansko B  5  2  0  3  6:16  6
  4.  Lipůvka  6  2  0  4  8:22  6
  5.  Ráječko  6  0  0  6  4:34  0 

OP přípravka, sk. C: Olešnice – Drnovi-
ce 1:0 (0:0), Janíček. Boskovice C – Bosko-
vice A nehl.
  1.  Boskovice A  4  4  0  0  37:2  12 
  2.  Drnovice  6  4  0  2  35:7  12
  3.  Olešnice  6  3  0  3  8:24  9
  4.  Kunštát  5  1  1  3  11:31  4 
  5.  Boskovice C  5  0  1  4  5:32  1 

OP přípravka, sk. D: Svitávka – Letovi-
ce 2:4 (1:0), Jeřábková, Loubal – Pokorný 4, 
Boskovice D – Boskovice B nehl.
  1.  Knínice  5  4  0  1  34:9  12 
  2.  Boskovice B  4  4  0  0  14:5  12 
  3.  Letovice  5  2  1  2  12:13  7
  4.  Svitávka  6  1  0  5  11:29  3 
  5.  Boskovice D  4  0  1  3  4:19  1

Divize ženy: Holešov – Kunštát 5:0 
(3:0). Šternberk – Ráječko 4:0 (3:0). Kos-
telec – Drnovice 1:2 (1:0), Dvořáková, Liz-
nová. Brodek – Boskovice 0:5 (0:5), Černá 
3, Braunšlégrová 2. Kotvrdovice – Lažany 
2:1 (1:1), Prausová, Čtvrtníčková – Nedvě-
dová. 

přespolní běh
Okresní přebor ZŠ v Lysicích

Družstva mladší žákyně: 1. G. Blansko, 
2. Letovice, 3. Boskovice, nám. 9. května. 
Mladší žáci: 1. G. Blansko, 2. Kunštát, 
3. Blansko, Dvorská. Starší žákyně: 1. G. 
Blansko, 2. Lysice, 3. Letovice. Starší žáci: 
1. Blansko, Salmova, 2. Lysice, 3. Kunštát.  

Jednotlivci, mladší žákyně: 1. Šafářo-
vá (nám. 9. května), 2. Fialová (Dvorská), 
3. Formánková K. (G. Blansko). Mladší 
žáci: 1. Brázda (Rájec), 2. Klinkovský (G. 
Blansko), 3. Pavlů (nám. 9. května). Starší 
žákyně: 1. Klepalová, 2. Klinkovské (obě 
G. Blansko), 3. Hlavoňová (Lysice). Starší 
žáci: 1. Kudláček (Lysice), 2. Sedlák (Jedov-
nice), 3. Hruška (Kunštát).  (bh)

Kunštát hos   republikový Kunštát hos   republikový 
šampionát v sálové cyklis  cešampionát v sálové cyklis  ce
Kunštát - To nejlepší z kolové a krasojízdy si mohou v sobotu 23. říj-

na vychutnat návštěvníci sportovní haly v Kunštátě, kde se koná mi-
strovství České republiky v sálové cyklis  ce. „Představí se kompletní 
domácí špička, pro kterou to bude jeden z posledních vrcholů před 
listopadovým mistrovstvím světa v Německu. Velkým lákadlem pro di-
váky by měla být účast svitávecké dvojice Radim Hasoň a Jiři Hrdlička, 
která bude bojovat o svůj další domácí  tul i o nominaci na světový 
šampionát,“ zve jeden z pořadatelů a trenér momentálně nejlepší čes-
ké dvojice v kolové Miloš S  bor. 

Zahájení akce proběhne v 11 hodin, postupně až do 18 hodin se bu-
dou střídat kolová a krasojízda. „Hasoň a Hrdlička se v semifi nále na 
dva zápasy utkají s dvojicí Start VD Plzeň Hynek Štěrba a Pavel Kydlíček 
(12.15 a 13.45 hod.). V případě nerozhodného bodového zisku následu-
jí čtyřmetrové údery. Věřím tomu, že i když jsme v poslední době neměli 
úplně přesvědčivé výsledky, kluci zapnou, dostanou se do fi nále a získají 
zlato,“ přeje si S  bor. Ve druhém semifi nále na sebe narazí další borci ze 
Svitávky Radim Lepka a Pavel Loskot, soupeřem jim bude Favorit Brno 
2 Pavel Šmíd a Petr Skoták (11.55 a 13.15 hod.). Zápas o 3. místo je na 
programu v 15.25 a 16.50 hod., fi nále v 15.45 a v 17.28 hod. 

Co se týká krasojízdy diváci se mohou těšit na vystoupení jed-
notlivců, dvojic i družstev. K vrcholům budou patřit bezesporu jízdy 
dvojice Andrea Petříčková a Iva Valešová, Tomáše Rozbořila a Nicole 
Frýbortové.  (pš)

Trutnov, Blansko - Blanenské plavání zaznamenalo o víkendu dva vý-
razné výsledky.

V sobotu se na Velké ceně Trutnova podařilo nejlepšímu blanenskému 
plavci Dominiku Špačkovi překonat český rekord dvanáctiletého žactva na 
trati 50 m prsa. Časem 35,17 přepsal čtyři roky starý rekord, který měl 
hodnotu 35,32.

V neděli se v blanenském bazénu uskutečnil již šestý ročník Memori-
álu Jaroslava Starého, který každoročně pořádá rodina Jaroslava Starého, 
zakladatele blanenského plavání. Zúčastnilo se ho 90 plavců z 8 oddílů. 
I tentokrát se soutěžilo v kraulovém trojboji o sadu šesti pohárů v jednot-
livých kategoriích. Plavec s nejvyšší bodovou hodnotou za disciplíny 50, 
100 a 200 m kraul získal největší pohár pro absolutního vítěze. V mužích 
se tímto absolutním vítězem stal blanenský Jan Vencel a v ženách Anna 
Tlamková z Boskovic. V ostatních kategoriích získali poháry domácí plavci 
Hana Kopřivová, Dominik Špaček a Michal Vencel. Pouze jediný pohár si 
odvezla do Brna plavkyně Krokodýlu Brno Barbora Tesařová. (vv)

V Blansku se rozdávaly poháryV Blansku se rozdávaly poháry

Pavel Šmerda

Drnovice - Zkuste si tipnout, kte-
rý sport je v současné době mezi ve-
řejností nejpopulárnější. Myslíte si, 
že je to fotbal? Ale kdeže. Tak snad 
hokej? Samá voda. Určitě basketbal. 
Díky skvělému úspěchu českých re-
prezentantek na nedávném mistrov-
ství světa v České republice se o něj 
začali zajímat i ti, pro které je jinak 
sport španělskou vesnicí. Všichni 
věří, že výsledek, který udělala par-
ta kolem Hany Horákové, Evy Ví-
tečkové, Petry Kulichové a dalších 
se odrazí v zájmu především mladé 
generace o tento nádherný sport. 

Blýskat na lepší časy se začíná 
v tomto směru v Drnovicích. Na 
basketbalové mapě našeho regionu 
tak pomalu mizí další bílé místo. Od 
začátku letošního roku totiž vznikl 
basketbalový oddíl také v této vís-
ce u Lysic. Prsty v tom má bývalý 
šéftrenér mládeže BBK Brno, který 
se v minulosti věnoval basketbalu 
i v Blansku, Pavel Němec. 

„V Drnovicích jsem pracoval, 
tak jsem si říkal, proč tady nezkusit 
vtáhnout mladé do basketu. Požádal 
jsem pana starostu, ředitele školy 
a zástupce Sokola, aby mi pomohli 
s náborovou akcí. Přihlásilo se asi 
patnáct zájemců, převážně holek. 
Což docela chápu, protože kluci 
mají na dědině fotbal, hasiče, ale 
pro děvčata toho zase až tak moc 
není,“ uvedl Němec, kterému s tré-
nováním začali pomáhat i dvě ma-
minky, bývalé basketbalistky. 

Mladí basketbalisté a basketba-
listky trénují od února jednou týd-
ně. „Určitě se budeme chtít dostat 
do sokolovny od nové sezony ale-
spoň dvakrát týdně. Co se týká tré-
ninku, učíme se základy, nacviču-

jeme individuální činnost, driblink, 
přihrávky, rozvoj pohybové kultury. 
U toho bych se zastavil, protože 
tohle mi přineslo docela zklamání. 
Myslel jsem si, že děti na vesnici 
jsou na tom v tomhle směru lépe 
než ty městské, ale čekalo mě velké 
vystřízlivění. Například udělat ko-
trmelec, což jsme před dvaceti lety 
považovali za naprosto normální, je 
pro některé občas problém,“ divil se 
trenér. 

Podle jeho slov chce se svými 
svěřenci co nejdříve začít hrát něja-
kou soutěž. „Trénink je jedna věc, 
ale hru, zápasy, to nic nenahradí. 
Samozřejmě se musíme připravit 
na to, že ze začátku budeme třeba 
i hodně prohrávat. Ale to znám, to 
jsem zažil. Vývoj nejde přeskočil. 
Pamatuji si, jak jsme kdysi s hol-
kama v Brně první rok prohrávali 
o sto bodů, druhý rok jsme už hráli 
vyrovnané zápasy a třetí rok jsme 
byli mistři republiky. Samozřejmě 
nejde srovnávat Brno a Drnovice, 
ale uvádím to jako příklad,“ doplnil 
Němec, který počítá s tím, že při-
hlášení do soutěže s sebou přinese 
i určité fi nanční náklady. „Dresy, 
rozhodčí, míče, to všechno musíme 
zaplatit. Narovinu. Je třeba počítat 
s tím, že se na fi nancování budou 
muset podílet i rodiče,“ vzkazuje 
s tím, že ho mrzí, že se nepodařilo 
založit basketbalový oddíl také při 
Základní škole v Lysicích. „Snaha 
byla, ale zájem byl velmi malý. Bo-
hužel. Každopádně bych chtěl tou-
to cestou pozvat všechny zájemce 
o basketbal k nám do Drnovic, kde 
trénujeme každé pondělí a čtvrtek 
od 17 hodin,“ dodal. 

Bližší informace na telefonním 
čísle 733 299 281 nebo na e-mailu 
panbasket@seznam.cz.

V Drnovicích vzniká tradiceV Drnovicích vzniká tradice
Dominik Špaček.  Foto Věra VencelováDominik Špaček.  Foto Věra Vencelová

Prvními dvěma koly odstartoval 
letošní krajský hokejový přebor. 
Zatímco v prvních utkáních se Bos-
kovicím i Blansku podařilo zvítězit, 
ve druhých byl jejich soupeř lepší.

SK Minerva Boskovice – HC 
TJ Šternberk 4:3 (3:1, 0:1, 1:1), 
Tesař 2, Holý, Šlapanský. 

První utkání boskovických ho-
kejistů dopadlo na výbornou. Před 
návštěvou téměř 200 diváků, kte-
ří poprvé v sezoně ocenili nové 
tribuny, se ale o vítězství domácí 
strachovali do poslední chvíle, zá-
věrečnou poweplay hosté nevyužili. 
Trenér domácích Emil Ludíkovský 
po zápase kladně hodnotil výkon 
svého týmu proti soupeři, který ješ-
tě nedávno hrál vyšší soutěž. 

HC Dynamiters Blansko – 
HC Brumov-Bylnice 5:4 (3:1, 1:1, 
1:2), Mezník, Kuběna, Rozmahel, 
Němec, Frantel. 

Výhra byla příjemným startem 
do soutěže. Jak řekl trenér Antonín 
Veselý, soupeř jeho celek patrně 
podcenil. 

Uherský Ostroh - HC Minerva 
Boskovice 4:3 sn. 

Boskovičtí si po utkání stěžo-
vali na nepřízeň rozhodčích. „Ve 
druhé třetině jsme byli osm minut 
ve třech. Přitom jsme nehráli nijak 
tvrdě. A ještě nám neuznali regulér-
ní gól,“ řekl po zápase trenér Emil 
Ludíkovský. Hosté šli do vedení, 
domácí dokázali otočit, Boskovi-
ce znovu srovnaly, ale Ostroh opět 
kontroval. „Vyrovnat se nám poda-
řilo dvě a půl minuty před koncem. 
Samostatné nájezdy, to už je lote-
rie,“ dodal Ludíkovský. 

Uherský Brod – Blansko 3:2 
(3:0, 0:1, 0:1), nehl. 

O výsledku rozhodla první třeti-
na. Po ní se obraz hry vyrovnal, ale 
na bodový zisk už hosté nedosáhli. 
 (pš, bh, jo)
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Akce. Příjemné překvapení čekalo na návštěvníky veřejného brusle-
ní v Boskovicích. Společně s bývalým olympionikem, cyklistou Jozefem 
Regecem, to  ž dorazil také olympijský vítěz z Nagana, hokejista Jiří 
Šlégr. Není divu, že oba byli i dlouho po skončení akce v zaje   lovců 
autogramů.  Foto Pavel Šmerda
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Možný nástup: listopad 2010
Místo výkonu práce: Boskovice

V pøípadì Vašeho zájmu:
i

.
Navštivte Náborové centrum Tesco, ul. Chrudichromská 7 (naproti hasicské zbrojnic ), Boskovice
K dispozici jsme Vám každý pracovní den 8:00 – 16:30 hod

Máte zájem
si pøivydìlat?

Požadavky:
trestní bezúhonnost     
spolehlivost 
flexibilita                                
komunikativnost

Tesco Stores ÈR a.s. nabízí 
možnost pøivýdìlku 
formou dohody 
o pracovní èinnosti!

Nabízíme Vám práci na pozicích:

Výše uvedené pozice doporuèujeme mimo jiné:
Studentùm, rodièùm na mateøské nebo rodièovské dovolené, aktivním seniorùm 
a tìm, kteøí si chtìjí pøivydìlat pøi stávajícím zamìstnání.

Prodavaè/ka
Pokladní
Noèní doplòovaè/ka zboží

Nabízíme prostory k pronájmu 
v našem hypermarketu TESCO. 

Pro více informací volejte p. Krupkovou 

tel. 602 624 322.
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LARIX 
– zahradnické 

a sadovnické služby s. r. o. 
Sadová 2355/96
678 01 Blansko 

Od roku 1996 zahradnická firma 
s nejširší nabídkou služeb v regionu.

Nabízí odborné služby:
- realizace zahrad a sadovnických úprav na klí
- komplexní pé i o trávníky, živé ploty, ke e a stromy
- dodávky a výsadby vzrostlých strom , arboristika
- kácení d evin ve ztížených podmínkách s bezp. garancemi
- likvidace v tví a d evní hmoty drcením, odstran ní pa ez
- realizace okrasných vodních ploch a biobazén

Ostatní služby:
- zemní práce AVANT (podkop, lžíce, vidle, p dní fréza)
- autodoprava AVIA JNK kontejnerová, pronájmy kontejner
- demolice a vyklízecí práce se zajišt ním uložení odpad
- dovozy písk , drtí, beton , stavebních materiál  atd.

Další innosti:
- dodávky a montáže sokl , oplocení, branek a bran
- rozvody el. energie v zahradách, instalace osv tlovacích t les
- realizace automatických zavlažovacích systém
- zajišt ní vrt  a následná realizace reten ních nádob
- drenáže - odvodn ní rodinných a bytových dom
- dlážd né plochy, mlatové cesty, betonové konstrukce

Pro obce, sportovní kluby a další instituce:
- pravidelná pé e o zele  a vegeta ní prvky
- likvidace invazivních rostlin, obnova krajiny
- prodej zna kové zahradní, lesní a komunální techniky
- kompletní servis techniky (pro partnery operativní p ístup)
- pro partnery bezplatné oborové konzultace a poradenství
- pé e o mobiliá , úklid ploch, úklid psích exkrement

Prodej a servis:
V naší prodejn  nabízíme široký sortiment lesní a zahradní techniky, 
zahrádká ských pot eb a agrochemikálií. Dále sezónní prodej 
ovocných a okrasných d evin, substrát , mul ovací št pky a ka írk .

Prodejna 
Tel.: 516 410 980
        736 484 972
prodejna@larix-blansko.cz

KONTAKTY:
Realizace 
Tel.: 516 417 323
        603 534 624
www.vseprozahrady.cz
zahrady@larix-blansko.cz
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