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Region - Většina obyvatel oresu 
si letos připlatí za vodu. Například 
domácnostem ve členských obcích 
okresního svazku vodovodů a kana-
lizací se cena vodného a stočného 
dohromady zvýší o necelou koru-
nu. Někde ale zůstává stejná.

Svazkové vodné s DPH činí 
44,39 korun a stočné 46,38 korun. 
Dohromady tak domácnosti platí 
90,77 korun, což je o asi osmde-
sát halířů více než minulý rok. Na 
mírném zdražení se podepsaly pře-
devším investice do vodohospo-
dářské infrastruktury v minulých 
letech, které byly spojeny s dotace-
mi z Evropské unie.

„V našem regionu je často použí-
vána mylná informace, že nejdražší 
vodu mají obce ve svazku. Skuteč-
nost je jiná. Na okrese Blansko je 
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Opatovická borovice se uchází o titul 
Evropský strom roku 2014

Velké Opatovice - Tuto neděli 
se rozjede hlasování v letošním 
ročníku soutěže Evropský strom 
roku. Za Českou republiku se 
do kontinentálního kola dostala 
Opatovická borovice, která se 
stala národním Stromem roku 
2014.

Anketu pořádá Nadace Part-
nerství. Spolu s Opatovickou 
borovicí se v evropském kole 
utká dalších třináct stromů z růz-
ných koutů starého světadílu. 

Nejvíce za vodu zaplatí 
ve Sloupu, Šošůvce 
a Lhotě Rapotině

„Naše borovice bude hrdě 
reprezentovat Českou republi-
ku vedle takových gigantů jako 
je třeba Velký dub z Sherwo-
odského lesa z Anglie, ve kte-
rém se ukrýval slavný Robin 
Hood se svou družinou,“ upřes-
nil Dalibor Badal, který Opa-
tovickou borovici do národ-
ního kola soutěže přihlásil. 
Hlasování v evropském kole 
 začne prvního února a potr-
vá do konce měsíce. Svůj hlas 
mohou lidé dát online na adrese 
www.treeoftheyear.org. 

„Hlasování je zdarma. Z každé 
e-mailové adresy se bude moct 
hlasovat pouze jednou. Výsled-
ky budou na webových strán-

kách oznámeny už 1. března. 
Slavnostní vyhlášení pak pro-
běhne 22. dubna v Evropském 
parlamentu v Bruselu,“ podotkl 
Dalibor Badal.

V loňském kole evropské 
ankety zvítězil tisíciletý jilm, 
který roste v bulharském měs-
tě Sliven. Lidé z celé země mu 
poslali kole sedmasedmdesáti 
tisíc hlasů.

„Věřím, že se ani ta naše boro-
vice z Moravy v Evropě neztratí 
a budou pro ni lidé hlasovat,“ 
dodal Dalibor Badal.

Opatovická borovice roste 
v zámeckém parku ve Velkých 
Opatovicích. 

 Pokračování na str. 4

Nová kanalizace
Stavba čistírny 
a kanalizace ve 
Vysočanech se 
blíží do inále.

Více na straně 3

Petice neuspěla
Blanenští radní 
odpověděli na 
petici proti 
stavbě bytovek na 
Písečné.

Více na straně 4

Půlmiliardová zakázka
Opatovická 
šamotka dodá 
tisíce tun 
žáruvzdorných 
cihel do Japonska.

Více na straně 5

Anketa. V Boskovicích proběhlo vyhodnocení ankety o nejlepšího okresního fotbalisty roku 2014. Mezi muži 
vládl David Juran, v ženské kategorii uspěla Romana Čtvrtníčková. Více na str. 8. Foto Bohumil Hlaváček
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Blansko - Policisté vyšetřu-
jí případ zpronevěry v jednom 
z hotelů v Blansku. Dvacetiletý 
zaměstnanec postupně připravil 
fi rmu o desítky tisíc korun. Svého 
chlebodárce přitom okrádal asi 
rok a půl.

Firma na zpronevěru přišla po 
důkladné kontrole účtů a zásob. 
Na mladíka, který způsobil ško-
du sto dvacet tisíc korun, podala 
trestní oznámení.

„Nepoctivec si z pokladny půj-
čoval peníze pro svoji potřebu 
a z podnikových zásob alkohol,“ 
uvedl blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek s tím, že mladíko-
vi teď hrozí až pětileté vězení.

O peníze a zboží ale hostinští 
přicházejí i při krádežích. Napří-
klad na začátku týdne dosud 
neznámý pachatel vykradl jednu 
z blanenských restaurací. Dovnitř 
se dostal pootevřeným ventilač-

ním oknem. „Uvnitř pak z baru 
sebral peníze nastřádané v číš-
nických peněženkách a příruční 
pokladnu. Ukradl navíc celkem 
161 plných cigaretových krabi-
ček,“ přidal podrobnosti policejní 
mluvčí.

Zloděj provozovateli restaura-
ce způsobil škodu asi dvacet tisíc 
korun. Za krádež spáchanou vlou-
páním může jít až na dva roky do 
vězení.  (moj)

Mladík okrádal zaměstnavatele, 
přišel si na desetitisíce korun

Nejlepšími fotbalisty okresu 
jsou Juran a Čtvrtníčková

několik obcí, které mají ceny vod-
ného nebo stočného i cenu celko-
vou vyšší než je cena ve svazku,“ 
podotkla mluvčí Vodárenské akci-
ové společnosti Iva Šebková.

Nejvíce si letos do peněženky 
sáhnou lidé ve Sloupu a v Šošův-
ce. Za metr krychlový pitné vody 
domácnosti zaplatí stejně jako ve 
svazku. U vodného je ale situace 
horší. Za kubík vydají asi 61 korun. 

Vyšší cenu si vyžádaly podmín-
ky evropské dotace, kterou obce 
dostaly na stavby nové kanalizace 
a čistírny odpadních vod. „U stoč-
ného narážíme na předem stanove-
né podmínky, které byly základem 
přidělené dotace. Finanční analýza 
stanovuje pro rok 2015 navýšení 
ceny stočného v rozpětí od pěti 
do skoro sedmnácti procent. Roz-
hodnutím jednak zastupitelstva 
obce a také v rámci Svazku Sloup 
- Šošůvka byla zvolena ta nejnižší 

možná varianta,“ vysvětlil v obec-
ním zpravodaji starosta Šošůvky 
Stanislav Šindelka (ČSSD). 

Podobně jako ve Sloupu a v Šo-
šůvce jsou na tom i obyvatelé Lhoty 
Rapotiny. Tam platí vodné ve stej-
né výši jako ve svazkových obcích, 
stočné se jim ale navyšuje kvůli 
stavbě nové kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Za metr krychlový 
tam lidé zaplatí 60,55 korun. 

Vyšší vodné ale mají i v nečlen-
ských obcích svazku. Například 
ve Vysočanech obyvatelé za kubík 
vydají necelých 50 korun. „Bereme 
vodu z Velkých Opatovic a nákla-
dy na její přečerpávání až k nám 
jsou vyšší,“ podotkl tamní starosta 
Josef Ovad (KDU-ČSL). Lidem ve 
Vysočanech od letošního roku při-
bude povinnost platit ještě stočné. 
V obci se dokončuje nová kanaliza-
ce a čistírna odpadních vod.

 Pokračování na str. 4

Rekonstrukci areálu bývalé 
střední školy může bránit 

záplavové území
Velké Opatovice - Ve Velkých Opatovicích stále řeší, co s areálem 

bývalé střední školy, který město získalo po přestěhování učiliště do 
Letovic. V současné době se již podařilo najít uplatnění pro někte-
ré budovy. Případné rekonstrukci ale může bránit fakt, že areál leží 
v záplavové oblasti.

„Objevil se jeden zásadní problém, který se v současné době snažíme 
řešit. Protože oblast je v záplavovém území, takže na případnou rekon-
strukci vlastně nemáme šanci získat dotace. Snažíme se proto zjistit, 
jaká opatření by se musela udělat, abychom mohli na dotace dosáh-
nout. Žádáme o stanovisko Ministerstvo pro místní rozvoj a uvidíme, 
co dál,“ vysvětlil opatovický starosta Jiří Bělehrádek (KDU-ČSL).

 Pokračování na straně 5

U Olešnice 
leží hranice 

mezi Moravou 
a Čechami

Olešnice - Dvě nové dopravní 
informativní značky na Olešnic-
ku ukazují, kde prochází his-
torická hranice mezi Moravou 
a Čechami. U silnic je nechalo 
osadit sdružení Moravská národ-
ní obec, které připomíná tradice, 
historii a kulturu Moravy.

Hnědé dopravní značky stojí 
mezi Olešnicí a nedalekým Trpí-
nem, který už leží v Pardubic-
kém kraji, a mezi Kněževsí a její 
místní částí Jobova Lhota. Zají-
mavostí je, že Kněževes je his-
toricky moravskou obcí, zatímco 
osada Jobova Lhota patřila do 
Čech a dnes je jedinou českou 
vesnicí na území Jihomoravské-
ho kraje.

Na značkách je vyobrazena 
moravská orlice - znak Moravy 
a pod ní nápis Historická hranice 
Moravy. 

„Hlavním cílem je vyznačení 
historické zemské hranice mezi 
Moravou a Čechami. Tato incia-
tiva sdružuje především ty obča-
ny, kteří věří v historické hod-
noty našich zemí. Cílem našeho 
snažení je seznámit veřejnost 
a především mládež s tématikou 
zachování a propagace našich 
unikátních historických hodnot 
pro národopisnou a turistickou 
činnost,“ vysvětlil člen sdružení 
Ondřej Mlejnek s tím, že další 
značky se brzy objeví i na jiných 
hraničních místech.

 Pokračování na str. 4
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Cetkovice - V dubnu začne 
v Cetkovicích největší investiční 
akce letošního roku. Vedení obce 
se pustí do snížení energetic-
ké náročnosti objektu mateřské 
školy. 

Práce přijdou na 4,6 milionu 
korun, z čehož zhruba 3,3 mili-
onu korun pokryje dotace z Ope-
račního programu Životní pro-
středí. Stavba má být hotova do 
poloviny roku.

„V současné době již máme 
vybraného zhotovitele. Praco-
vat se začne prvního dubna. Na 
budově mateřské školy dojde ke 
kompletnímu zateplení vnějšího 
pláště, to znamená stěn i střechy 
a také výměně rozvodů teplé užit-
kové vody a tepelných rozvodů 
včetně výměny zdroje vytápění. 

K vytápění bude použito tepelné 
plynové čerpadlo, které v naší 
obci i v okolí bude ojedinělé,“ 
popsal starosta Cetkovic Petr 
Horák (BEZPP). 

Celým tímto opatřením obec 
plánuje snížit spotřebu energie 
na vytápění minimálně o třicet 
procent. „Školka se stavěla na 
začátku sedmdesátých let, je to 
skeletová stavba pavilonového 
typu. Z dotace jsme v minulosti 
vyměnili okna, což byl základ. 

Ceny energií ale stoupaly tak 
prudce, že jsme museli přistoupit 
k celkovému zateplení. V rámci 
něho jsme rozhodli i o výměně 
vytápění,“ popsal starosta.

Práce na mateřince v Cetko-
vicích budou probíhat za plné-
ho provozu. V případě zateplení 
vnějšího pláště nedojde k omeze-
ní výuky. Do vnitřní části projek-
tu se dělníci pustí až po skončení 
topné sezóny.

„V kotelně budou práce pro-

bíhat i během výuky. Samotné 
rozvody ale budeme měnit až 
o prázdninách, v horším případě 
poslední měsíc před nimi. Chce-
me tak co možná nejméně ome-
zit provoz školky,“ doplnil Petr 
Horák.

Do školských zařízení v Cet-
kovicích investovali i v minulém 
roce. Vedení obce přistoupilo 
k opravám základní školy i mate-
řinky. Šlo především o opravu 
fasády základní školy, která bude 
dokončena letos. V mateřské 
škole se dočkaly rekonstrukce 
umyvárny, toalety, části kana-
lizace a rozvody vody. Mimo 
to se dělníci věnovali i kuchyni 
a chodbám. Opravovaly se i pří-
stupové cesty včetně chodníku. 
V tomto případě získala obec 
dotaci dvě stě tisíc z Jihomorav-
ského kraje.

V Cetkovicích zateplí 
budovu mateřské školy

LHOTA RAPOTINA - Auto skončilo v poli. Nehoda osobního 
auta u Lhoty Rapotiny si v pátek krátce před polednem vyžádala zásah 
profesionálních hasičů z Boskovic. Osobní vůz vyjel nedaleko obce do 
pole, nehoda se obešla bez zranění. Hasiči pomohli s vyproštěním auta 
a zaměřili se i na úklid vozovky. Foto Radim Hruška

REGION - Jeli se zbytkovým alkoholem. Přes víkend se policisté 
v blanenském okrese setkali hned se čtyřmi případy, kdy šoféři neodhad-
li dobu potřebnou pro své úplné vystřízlivění. Pozitivní výsledek decho-
vé zkoušky nepřevyšující tři desetiny promile, který je pro zbytkový 
alkohol v dechu charakteristický, tak zaznamenaly hlídky při kontrolách 
v Blansku, Rájci-Jestřebí i Kotvrdovicích. Všichni provinilci byli muži v 
rozmezí od pětadvaceti do pětapadesáti let a u žádného z nich množství 
vypitého alkoholu nijak zvlášť nepřevyšovalo společensky uznávanou 
normu. Stačilo tak usednout za volant o pár okamžiků později a nedosta-
li by se do křížku se zákonem. Řidičům mohou v obdobných situacích 
s odhadem střízlivění alespoň orientačně napomoci nejrůznější webové 
alkohol kalkulátory.

DOLNÍ LHOTA - Tankoval zdarma. Dvě Tatry 815 zaparkované od 
soboty do pondělí v Dolní Lhotě upoutaly pozornost zatím neznámého 
zloděje pohonných hmot. Ten z nádrží odstavených náklaďáků, po uvol-
nění odvzdušňovacích šroubů, odčerpal celkem dvě stě osmdesát litrů 
motorové nafty. Společnosti, která vozidla vlastní a provozuje, vznikla 
škoda lehce převyšující osm tisíc korun. Zloděj si tak možná několikrát 
doplní nádrž svého automobilu zdarma, nicméně po dopadení mu za krá-
dež spáchanou vloupáním hrozí až dva roky strávené ve vězení.

SKALICE - Mladík jel bez řidičáku. Blanenští policisté kontrolova-
li ve Skalici nad Svitavou jedenadvacetiletého mladíka řídícího Renault 
Megane. Původní podezření, že je opilý či pod vlivem drog, vyvráti-
lo provedení příslušných zkoušek. Vzápětí však vyvstal jiný problém. 
Mladík totiž nebyl schopen policistům předložit svůj řidičský průkaz. 
Následně se zjistilo, že jeho šoférské oprávnění je blokováno. Prostě-
jovský soud mu totiž v posledních dvou letech již třikrát zakázal řídit 
motorová vozidla. Usednout za volant tak mohl nejdříve v říjnu 2017. 
Ignorací verdiktů soudu a nedodržováním vyměřených zákazů se tak 
mladý troufalec dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhod-
nutí. Aktuálně mu v souvislosti s jeho jednáním hrozí až dvouletý trest 
odnětí svobody.

BOSKOVICE - Onanoval mezi bytovkami. Svým choutkám nedo-
kázal odolat šestnáctiletý mladík v Boskovicích. Krátce před devátou 
večer se rozhodl, že bude veřejně onanovat u bytovek mezi ulicemi 
Komenského a Slovákova. Případ se stal 14. ledna. Městská policie 
o něm informovala až nyní. Strážníky na mladíka upozornil telefonát. 
Během pár minut byli na místě, kde u dětského hřiště zadrželi podezře-
lého.

„Jednalo se o mladého muže v tmavé mikině s kapucí zakrývající jeho 
hlavu, který měl zasunutu svoji ruku ve volných teplácích a dráždil si 
rukou své přirození. Tuto osobu následně identifi kovala i žena, za kterou 
tento mladík šel a povykoval na ni, aby se na něho koukala,“ popsal 
ředitel boskovické městské policie David Krátký. Šestnáctiletý exhibi-
cionista skončil na policejní služebně. Teď mu hrozí pokuta, návštěva 
u kurátora pro mládež a u psychologa.  (hrr, moj)

P ...
...
V pět
už nebývaj žádný rohlíky
A je to smutnej pohled
do těch prázdnejch korýtek,
jak si ty drobky povídají

o tom,
že život bejval takovej nějakej 
čerstvější.

Na co seš pyšnej, světe?
Že seš bio?
Že seš fair trade?
Že seš celozrnej?

Já jsem sprostá
Tlustá
Závis  vá
Nenasytná

ŽENA
a chci rohlíky
v pět!
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Soukromá řádková 

inzerce je ZDARMA 

s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@

zrcadlo.net.

Podnikatelská 

inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.

Více na 

www.zrcadlo.net

Adamov - Už více jak pět let 
aktivit má za sebou adamovský 
městský klub mládeže. A vede 
si skutečně dobře. My jsme se 
přišli podívat do klubu odpo-
ledne, kdy tam právě probíhala 
akce spojená se soutěží o nejlepší 
bramborák. Využili jsme chvilky, 
kdy se strouhaly brambory, lou-
pal česnek a kořenilo se a solilo, 
a požádali jsme o rozhovor pra-
covníka klubu Víta Pernicu.

Z jakého popudu vznikl tento 
klub?

V Adamově už působila Zla-
tá zastávka, tedy nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, která 
vznikla pod záštitou blanenské 
charity. Ale tehdy byla určena 
spíše dospívajícím. O založení 
městského klubu na druhém 
adamovském kopci se velkou 
měrou zasloužil místostarosta Jiří 
Němec. Nápad podpořily peníze 
z evropské dotace, díky kterým 
byly přebudovány a vybaveny 
prostory bývalé kotelny, kde dnes 
působíme.

Jaké aktivity dnes dětem 
nabízíte?

Možností je opravdu hodně. 
I když dnes mnohé děti dáva-
jí přednost spíše jiným aktivi-

tám než sportu, mají tu možnost 
zahrát si fl oorbal, stolní tenis, šip-
ky nebo také pétanque. K dispo-
zici je i kulečníkový stůl a stolní 
fotbálek. Máme tu i počítače, dět-
ský koutek pro nejmenší... I když 
naše zařízení nese název klub 
mládeže, jsme tu pro všechny, 
od maminek s dětmi po seniory. 
Navíc tu máme například i kopír-
ku, která slouží veřejnosti a je 
poměrně hojně využívána. 

Provozní doba je prakticky 
celodenní. Kolik lidí si denně 
najde do klubu cestu?

Klub je otevřen denně mimo 

víkendy, svátky a pondělní 
dopoledne. V ostatní dny máme 
otevřeno dopoledne od 9 do 12 
hodin a odpoledne od 13 až do 19 
hodin. V průměru denně přichází 
kolem třiceti lidí. Někdy je jich 
třeba padesát, jindy méně. Podle 
programové nabídky. Podle poča-
sí a podobně. Je zde ten zdravý 
základ, který chodí dlouhodobě 
a pravidelně. K němu se občas 
připojí někdo nový a buď také 
zůstane, nebo nevydrží...

A jaké je věkové složení náv-
štěvníků?

Prakticky od miminek po jejich 
babičky a dědečky a celá škála 
mezi tím. Ale jednoduše řečeno 
dopoledne chodí převážně seni-
oři, věkový průměr je asi kolem 
šedesáti let. Využívají především 
pétangue, šipky, ti akčnější stolní 
tenis. Rodiče s dětmi mohou přijít 
kdykoliv, ale klub je jim vyhrazen 
především ve čtvrtek, společně tu 
cvičí a hrají si. Odpoledne chodí 
školáci a starší děti či mládež. 
Většinou si dělají program podle 
svého, my tady působíme spíše 
jako dozor nebo pomoc. 

Adamovský zpravodaj zve 
pravidelně na vaše akce a ty 
jsou opravdu pestré...

Máme výhodu v tom, že pro-
voz klubu podporuje město. Práce 
tady mne i kolegyni Vlastu Vol-
gemutovou moc baví, proto jsme 
se rozhodli každý týden pořádat 
nějakou větší akci pro všechny. 
V prosinci se opravdu vydařila 
například mikulášská nabídka, 
kdy přišla stovka dětí nebo pouš-
tění balónků s vánočním přáním. 
K obloze jich vzlétlo asi sto 
sedmdesát a ani to nestačilo. To 
je příklad akce s náročnou a dlou-
hou přípravou, ale s rychlým prů-
během...

S velkou odezvou se setkává 
pravidelná drakiáda, pohádkový 
les, chytly se akce jako rozlouče-
ní se školou a po dvou měsících 
rozloučení s prázdninami s účastí 
kolem dvou set lidí. K ním využí-
váme nejen prostor klubu, ale 
i okolní hřiště na ulici Ronovské 
nebo na Jilemnického ulici. Pravi-
delně pořádáme turnaje – hrajeme 
vybíjenou, stolní fotbálek, šipky, 
pétangue nebo třeba fl oorbal 
a další. Oblíbené jsou i dílničky 
– pracovali jsme s knofl íky, s kaš-
tany, nechyběla vánoční dílna. 
Především dívkám byla určena 
akce Den krásy s ukázkami líče-
ní a péče o pleť, a tak bych mohl 
pokračovat. V nejbližší době nás 
čeká tradiční masopustní veselí 
s průvodem masek okolními uli-
cemi a programem na hřišti...

Na závěr trochu osobní otáz-
ka. Jak dlouho působíte v klu-
bu?

Jsem tu od jeho začátku. Původ-
ně jsem měl strojírenskou profesi, 
ale pak se mi nabídla tato práce. 
Byl jsem rád, že jsem ji získal a 
nelituji toho, moc mne to baví. 
Celý život se věnuji skautingu, 
využívám tak i svých zkušeností 
z práce s dětmi. Kolegyně Vlasta 
Volgemutová je studentka, tak se 
tady střídáme, abychom vykry-
li provozní hodiny klubu podle 
potřeby.  Marta Antonínová

Klub mládeže slouží batolatům 
s maminkami i babičkám

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

 Foto Marta Antonínová Foto Marta Antonínová

Požár. Profesionální hasiči z Boskovic, Kunštátu a Blanska a dobrovolní hasiči z Jasinova a Letovic vyjeli v pátek 23. ledna po jednadvacáté hodině k 
požáru stodoly do Jasinova. Neobydlený objekt určený k demolici byl v době příjezdu jednotek silně zakouřený a hasiči proto zasahovali v dýchacích 
přístrojích. K hašení objektu použili dva C proudy. V objektu byla uskladněna sláma a seno, kterou hasiči vynesli ven a objekt odvětrali. Po závěrečné 
kontrole požářiště termokamerou se jednotky vrá  ly zpět na základny. Jednou z nejpravděpodobnějších vyšetřovacích verzí příčiny vzniku požáru je 
nedbalostní jednání. (hrr) Foto HZS JmK a SDH Letovice

Celým tímto opatřením chceme snížit 

spotřebu energie na vytápění školky 

o minimálně třicet procent. 

 Petr Horák, starosta Cetkovic



A   : Grand Canyon - 
zážitek na celý život!

Je sobota 17. května a my 
vstáváme brzy, protože nás čeká 
nejen více než pě  setkilomet-
rový přejezd do městečka Page, 
ale zhruba uprostřed cesty jeden 
z vrcholů našeho putování – 
Grand Canyon. 

A všichni máme zaplacený let, 
který je rezervovaný na přesný čas 
a musíme ho proto dodržet. Také 
ještě upřesňuji, že za  mco přejez-
dem z Los Angeles do Laughlinu 
jsme přejeli ze státu Kalifornie do 
státu Nevada, dnes se posuneme 
do státu Arizona. To naznaču-
je, že opět můžeme čekat horký 
den. Dnes navíc ale fouká dost 
silný vítr, takže si průvodci pro 
jistotu ověřují, že nejsou zrušeny 
lety. Jsou ubezpečeni, že lety by 
se zrušily jen v případě přírodní 
katastrofy, silné bouře a blesků 
a hromů. U nás bychom řekli, že 
jen kdyby padaly trakaře. Vzhle-
dem k tomu, že se startuje každou 
hodinu (letadla, helikoptéry ještě 
častěji) po celý den, každý zrušený 
den by byla citelná fi nanční ztráta. 
A tak se létá.

Ráno to ještě netuším, ale kdy-
bych byl Fran  škem Koudelkou ze 
známé české komedie, určitě bych 
měl dnes v kondiciogramu křížek.

Jako obvykle vyrážíme obě auta 
současně a i na dálnici se držíme 
na dohled. Zhruba hodinu cesty od 
Grand Canyon Village, kde je naše 
dnešní hlavní zastávka, najednou 
začne naše auto zpomalovat, pře-
hřívá se nám motor. Ještě chvíli 
popojíždíme, ale nakonec musí 
obě posádky zastavit na dálnici u 
krajnice. Pocit to není příjemný, 
kolem nás sviš   auta a jak jsem již 
zmiňoval dříve, americké dálnice 
přece jen nemají stejné paramet-
ry, jako ty naše, takže prostor od 
projíždějících aut je minimální. 
Naše auto nemá chladicí kapa-

linu, tak provizorně doléváme 
vodu z mého kanystříku, který 
jsem si koupil v tom španělském 
supermarketu v Los Angeles (jsem 
vám říkal, že se ta voda bude ješ-
tě hodit). Bohužel, jak jsme vodu 
horem nalili, spodem vytekla na 
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vozovku a v dnešním vedru se 
začala odpařovat. Příčina poruchy 
je tedy známa – někde je špatná 
hadice a tou uniká voda. Co ale 
s  m? Navíc se blíží čas našich 
odletů. Průvodci okamžitě vytváří 
krizový plán – do provozuschop-
ného automobilu nasedá šest lidí, 
kteří mají zaplacený let vrtulníkem 
se startem ve 12.00. Protože musí 
jet sedm lidí, nakonec jsem vybrán 
já, který sice má letět s celou sku-
pinou letadlem ve 13.00, ale spo-
lu s průvodcem se pokusíme na 
le  š   domluvit odklad letu. Místo 
poruchy je naštěs   nedaleko kři-
žovatky – sjezdu z dálnice u města 
Kingman. Hned u sjezdu je benzin-
ka a malý servis. Průvodce vysvět-
luje obsluze, co se nám přihodilo a 
okamžitě vyjíždí na námi popsané 
místo na dálnici odtahovka. My 
pokračujeme do Grand Canyon 
Village na le  ště. K heliportům 
dorážíme asi v 11.50, takže tato 
skupina výpravy svůj start s  há. 
Již jen já a průvodce přejíždíme asi 
půl kilometru na le  ště a zde se 
našemu průvodci podaří dohod-
nout, že já pole  m jediný ve 13.00 

podle plánu a zbytek výpravy 
pole   až ve 14.00. Do odletu sle-
duji přípravu letadel na odlet a 
také poměrně silný vítr. U nás by 
v takovém počasí asi vyhlídkové 
lety nestartovaly. V jednu hodinu 
ale do letadla nastupuje sedmnáct 

turistů a dva pilo  . Oba jsou mladí 
černoši a jak je zvykem, v  pkují: 
„Kolega dnes le   poprvé, budu ho 
učit, tak snad to přežijete“. Smích 
v kabině naznačuje, že jsme to 
všichni pochopili jako standardní 
v  pek průvodců na celém světě. 
Pro mě, jak se za chvíli ukázalo, to 
více než v  p byla skutečnost. Po 
startu le  me v oblouku nad plo-
chou zalesněnou krajinou. Občas 
se zhoupneme při poryvech větru. 
Pak najednou země mizí a před 
námi se otevírá koryto Grand Ca-
nyonu. Je poledne a vlivem horka 
je nad zemí mírný opar, ale přece 
jen se dají pořídit nádherné fotky i 
fi lmové záběry. Střídavě se dívám 
do fotoaparátu a kamery a snažím 
se ustát čím dál častější propady 
letadla. Nevím, který z pilotů řídí, 
ale skoro bych věřil tomu, že ten, 
co le   poprvé. Zhruba od polo-
viny letu se mně dělá špatně a 
snad poprvé v životě využívám v 
letadle papírový pytlík. Letěl jsem 
už dopravními letadly, balonem, 
ultralightem, dokonce i Čmelákem, 
ale takto špatně mně ještě nebylo. 
Přestávám dokumentovat, dívám 
se už jen do kabiny a modlím se, 
aby už let skončil. Těch zbývajících 
dvacet minut bylo nekonečných. A 
když se daří, tak se daří! Díky sil-
nému větru se nám první přistání 
nedaří a z přistávací dráhy jdeme 
opět nahoru a děláme ještě jeden 
oblouk. Naštěs   se to napodruhé 
již podařilo a já konečně vystupu-
ji na pevnou zem. Mé útrapy ale 
nekončí, na le  š   je shodou okol-
nos   pánské WC v rekonstrukci a 
pro pány je vyčleněna před vcho-
dem do terminálu pouze jedna 
TOI-TOI buňka. Možná si dokážete 
představit, v jakém je v takovém 
vedru a při takovém provozu 
stavu. Navíc bych se potřeboval 
umýt, ale bez vody to nejde. Nako-
nec si aspoň cucnu vody z fontány 
a pan průvodce mě převáží do 
turis  ckého centra za „vrtulníká-
ři“, kde budeme čekat na ostatní, 
kteří letěli až po mně. I ta troška 
vody jde okamžitě po vystoupení 
na parkoviš   ven, ani nestačím 

dojít na WC. Vcházím do turis  c-
kého centra, kde je kromě všeho 
jiného i restaurace a můj nos oka-
mžitě nasává všechna připravo-
vaná jídla. Pokud jste někdy zažili 
situaci, kterou popisuji, dokážete 
si představit, co to udělá s vaším 
na vodě plovoucím žaludkem. Na 
WC se nakonec dávám trochu do 
pořádku, jedna paní z výpravy 
mně dává Kinedryl a já se modlím, 
abych přežil zbývající část cesty 
autem. To, že bych druhý den ráno 
absolvoval další zaplacený let nad 
Lake Powel, považuji za naprosto 
vyloučené a domlouvám se s prů-
vodcem, že by letěl místo mě.

Za hodinu přijíždí zbytek naší 
výpravy a v něm jeden člověk ješ-
tě zelenější, než já. Tomu bylo zle 
hned od startu a celkem spotřebo-
val čtyři pytlíky. 

Mně za tu hodinu již trochu 
otrnulo a další čtyři zastávky na 
pozemních vyhlídkách na Grand 

Canyon již absolvuji celkem v poho-
dě (Kinedryl asi zapracoval). Přece 
jen si tak nakonec mohu vychutnat 
nádheru a impozantnost Grand Ca-
nyonu, který vytváří řeka Colorado 
již asi pět až šest milionů let (co to 
je milion let, že?) Geologická vrstva 
na dně kaňonu je 2 miliardy let sta-
rá a na povrchu plošiny se nachází 
vrstva stará 230 miliónu let. Vel-
ký kaňon je téměř 446 kilometrů 
dlouhý, se šířkou od 500 metrů do 
29 kilometrů. Největší hloubka je 
okolo 1 600 metrů. My jsme tedy 
jen v jeho jedné nepatrné čás  , 
ale to vůbec nevadí. Na poslední 
vyhlídce je dokonce malá kamen-
ná rozhledna, kterou samozřejmě 
využíváme a vidíme kaňon opět 
z jiného nadhledu.

Nakonec tedy vše dobře 
dopadlo. Ještě dlužím vysvětle-
ní, jak dopadlo naše porouchané 
auto - dříve, než k němu dorazila 
námi povolaná odtahovka, přije-
li policisté, které zavolal některý 
z řidičů projíždějících kolem nás. 

Auto odtáhli do servisu u dálnice, 
kde opraváři objevili špatně upev-
něnou hadici při poslední opravě 
auta, takže oprava byla jednodu-
chá. Nasazení hadice, její řádné 
upevnění a posádka mohla pokra-
čovat dále, takže ostatní členové 
naší výpravy s  hli start ve 14.00.

Do cílového města Page v Ari-
zoně dojíždíme už za tmy a jako 
obvykle vyrážíme „za potravou“, 
tedy sehnat něco k snědku. 
Vyrážím i já, to znamená, že už 
mám zase chuť na jídlo. 

Jestli jsem příš   den ráno znovu 
letěl? Zkuste si  pnout. Výsledek 
se dozvíte v příš  m pokračování.

Každopádně dnešní let nad 
Grand Canyonem byl pro mě celo-
životní zážitek!

Text a foto: Jaroslav Parma
Více na www.zrcadlo.net

M  Z

Vysočany - Stavba čistírny 
odpadních vod a kanalizace ve 
Vysočanech se blíží do finále. 
V obci už je položena většina 
kanalizačního potrubí. Čistírna 
se chystá na zkušení provoz.

Rozsáhlá stavba začala ke 
konci roku 2013. Nejhorší už 
teď mají obyvatelé Vysočan za 
sebou. Výkopové práce a poklád-
ka potrubí je z velké části dokon-
čená. 

„Devadesát procent z necelých 
jedenácti kilometrů kanalizace už 
máme položených v zemi. Čistír-
na odpadních vod je připravená 
na zkušení provoz,“ informoval 
starosta Vysočan Josef Ovad 
(KDU-ČSL). 
Čistírna odpadních vod je 

umístěna v místní čísti Housko 
v bývalém kamenolomu, kde je 
nejnižší bod v obci. Na čističce 
v současné době ještě probíhají 

Čistírna ve Vysočanech se 
zkušebně rozjede už v březnu

prověrky technologií. Zkušeb-
ní provoz, který začne druhého 
března, potrvá zhruba rok. 

Na nový systém čištění odpad-
ních vod v obci už se začínají při-
pojovat vysočanské domácnosti. 
V e d e n í 
obce pro 
ně při-
p r a v i l o 
motivační 
program. 
Po připo-
jení jim 
v y p l a t í 
příspěvek 
dva tisíce korun, které lidé vyna-
ložili na vybudování domovní 
přípojky. 

„Je to kompenzační příspěvek. 
Lidem nabízíme i pomoc při hle-
dání fi rmy, která přípojku vybu-
duje. Věřím, že do konce roku 
se drtivá většina domácností na 
kanalizaci připojí,“ podotkl vyso-
čanský starosta.

Vybudování nové kanalizace 
a čistírny odpadních vod ve Vyso-
čanech přijde na asi osmdesát 
milionů korun. Sedmdesát mili-
onů činí evropská dotace, zbytek 
pokryje dotace od Jihomoravské-

ho kraje 
a obec 
ze svého 
rozpočtu. 
I n v e s -
t o r e m 
stavby je 
S v a z e k 
D r a h a n -
sko a oko-

lí. Provozovatele obec vybere 
v koncesním řízení.

Vysočany leží na východním 
okraji blanenského okresu, na 
hranicích s Olomouckým krajem. 
Obec vznikla v roce 1964 spoje-
ním dříve samostatných vesnic 
Molenburk a Housko. Ve Vyso-
čanech žije kolem osmi stovek 
obyvatel. Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Jedovnický 
Vlastimil hraje 
dál. Připravuje 

reprízy
Jedovnice - Divadelní spolek 

Vlastimil uvedl na začátku letoš-
ní sezony premiéru autorského 
představení s názvem Ve škole 
je bomba! Zájem diváků je vel-
ký, proto už soubor stanovil další 
termíny repríz. 

Hrát se bude v neděli 8. a 22. 
března se začátkem v 17 hodin 
a v neděli 12. dubna začne před-
stavení už v 15 hodin. Vše se 
odehraje v kinosálu jedovnické-
ho kulturního domu. Předprodej 
vstupenek byl už zahájen v pro-
dejně Květiny Jaroslav Zelinka 
Jedovnice.

Představení trvá asi sto čtyři-
cet minut a má jednu čtvrthodi-
novou přestávku. Jeho zápletky 
se točí okolo gymnázia. Podílejí 
se na nich žáci, učitelé, ředitel, 
významný sponzor školy i další 
postavy. Před diváky je rozehrána 
série gagů a fórů, někdy i poměr-
ně silného kalibru... Divadelníci 
ale návštěvníkům vzkazují: Divá-
kům nehrozí žádné život ohrožu-
jící nebezpečí.  (ama)

Devadesát procent 
z necelých jedenácti 
kilometrů kanalizace 

už máme položených v zemi. 
 Josef Ovad, starosta Vysočan
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Blansko - Blanenští radní už 
odpověděli na petici proti stavbě 
nových bytovek v ulic Nad Čer-
tovkou na sídlišti Písečná. K ní se 
připojily necelé čtyři stovky lidí. 
Podle zástupců petičního výboru 
radnice všechny námitky smetla 
ze stolu.

Odpověď blanenských rad-
ních v několika bodech odmítá 
všechny připomínky a požadavky 
z petice. Na otázku, jak se radni-
ce s námitkami vypořádala, Klára 
Kučerová za organizátory podpi-
sové akce odpověděla:

„Záleží na tom, jak defi nuje-
me slovo vypořádat. I smetení ze 
stolu je svým způsobem vypořá-
dáním.“

Petice poukazovala na údaj-
ně negativní dopady stavby na 
život na Písečné. Bytovky mají 
například zhoršit dopravní situaci 
a ubrat rekreační a odpočinkové 
zóny. Petenti také připomněli na 
nedostatky parkovacích míst, 
zeleně nebo dětských hřišť.

Město zase argumentuje tím, 
že stavba nových bytových domů 
je v souladu s územním plánem 
a už několikrát se bez připomínek 
projednávala. Naposled stavbu 
schválili loni v prosinci blanenští 
zastupitelé, kteří souhlasili s pro-
nájmem a po kolaudaci i násled-
ným prodejem pozemků.

Radní v Blansku odmítli 
připomínky v petici

„Město schválilo výstavbu 
domů a jejich prodej s cílem 
zastavit území, které je pro tento 
účel defi nováno územním plánem. 
Motivací tohoto kroku je zajištění 
bydlení pro občany, kteří z růz-
ných důvodů tento způsob prefe-
rují nebo jim z různých důvodů 
vyhovuje,“ píše se v odpovědi na 
petici. 

Pro organizátory petice tím-

to protesty proti stavbě bytovek 
nekončí. Své námitky a připomín-
ky chtějí uplatnit v rámci územní-
ho řízení.

„Námitky, těch máme hodně, 
případné odvolávání, zřejmě teď 
budeme asi dost intenzivně komu-
nikovat se stavebním úřadem, ale 
na to jsme byli od začátku připra-
veni,“ dodala Klára Kučerová.

Tři bytovky v ulici Nad Čertov-

kou na sídlišti Písečná v Blansku 
plánuje postavit společnost Hopa 
Group. V té první vznikne jeden-
advacet bytů v šesti nadzemních 
podlažích o velikostech od 1+kk 
až po 4+kk. 

Dohromady chce fi rma postup-
ně postavit asi stovku bytových 
jednotek. Projekt teď má před 
sebou územní řízení a pak řízení 
o stavebním povolení.

Sídliště Písečná v Blansku. Foto Michal ZábojSídliště Písečná v Blansku. Foto Michal Záboj
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Zvěř a lednové počasí

Měsíc leden se pomalu chýlí ke svému konci. Namísto sněhem pokry-
té přírody, tak jak ji známe z Ladových obrázků, tak je všude jen samé 
bláto, holé pole a po sněhu ani památky. I teploty jsou spíše typické 
pro předjaří. Pro vyznavače zimních sportů je to tragédie, ale zvěři toto 
počasí vyhovuje. Snáze se dostává k potravě, nemusí se těžce prohrabá-
vat přes sněhovou pokrývku, nebo přes zmrzlou zem a tím vynakládat 
potřebnou energii z tukových zásob pro přečkání zimy. Samozřejmě, že 
pokud by ještě nastala tuhá zima, jsou myslivci připraveni zvěři pomo-
ci. V krmných zařízeních je připravena dostatečná zásoba jadrného 
a objemového krmiva na přikrmování zvěře.  Jaroslav Zelený,

 jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko

Opatovická borovice se 
uchází o titul...

Pokračování ze str. 1
Její stáří se odhaduje na asi dvě stě padesát let. Tato borovice čer-

ná rakouská je unikátní především svým vzhledem. Připomíná sed-
mihlavého draka. Pověst mluví o tom, že se jedná o zakletého draka, 
se kterým bojoval svatý Jiří, jemuž je zasvěcený místní kostel. Podle 
pamětníků se borovici říkalo Julinka, protože pod ní na bílé lavičce 
sedávala hraběnka Julie Herbersteinová, poslední majitelka opatovic-
kého panství, pravnučka druhé manželky Napoleona Bonaparta.

V národním kole ankety Strom roku 2014 Opatovická borovice zís-
kala přes čtyřiadvacet tisíc hlasů a suverénně zvítězila. V roce 2012 
český titul získala lípa z Novodvorské aleje u Blanska.  (moj)

Obec Újezd u Boskovic
nabízí pronájem nebytových prostor

(POHOSTINSTVÍ) v obci Újezd u Boskovic.

Možný pronájem od 1. 4. 2015. Kontakt na tel.: 
602 889 371, nebo na e-mail: odehnal.mir@seznam.cz.

INZERCE

Blansko - Blanenští fotbalisté 
se zřejmě dočkají hřiště s umělou 
trávou. Radnice je chce vybudo-
vat v areálu ASK na Sportovním 
ostrově. Kromě nového povrchu je 
v plánu také rekonstrukce zázemí.

Před několika roky se uvažova-
lo, že by umělou trávu dostal plac 
u hřiště v Údolní ulici. Z toho ale 
nakonec sešlo, protože se nepo-

dařilo získat dotaci. Teď vedení 
města přichází s návrhem umělý 
povrch položit na škvárovém hři-
šti na Sportovním ostrově.

„Umělou trávu by tak využívali 
nejenom blanenští fotbalisté všech 
věkových kategorií, ale sloužila 
by i regionálně. Na Sportovním 
ostrově je k dispozici ubytování, 
jsou tam i další sportoviště a oddí-

ly odjinud by vše mohly využívat 
k soustředěním,“ vysvětlil bla-
nenský místostarosta Jiří Crha 
(ODS).

Kromě umělé trávy město plá-
nuje vybudovat nové osvětlení 
hřiště a zrekonstruovat tribunu a 
kabiny. „Zažádali jsme o dotaci 
na ministerstvu školství. Je možné 
získat až sedmdesát procent nákla-

dů,“ podotkl Crha s tím, že nový 
povrch včetně opravy zázemí fot-
balového hřiště přijde na asi šest-
náct milionů korun.

O dotaci na umělou trávu pro 
fotbalisty žádají i Boskovice. Měs-
to chce vyměnit povrch a osvětlení 
na současném hřišti v areálu Čer-
vená zahrada. Vše má přijít na asi 
sedm milionů korun.  (moj)

Další vyznamenání pro 
nestora ČSBS

Válečný veterán, Ing. Stanislav Doležal, člen partyzánské skupiny „III. 
úderná rota Skalička“ velitele Genserka, obdržel od Krajského vojenského 
velitelství Ostrava v sobotu 24. ledna 2015 v Brně Líšni nové vyznamená-
ní - Záslužnou medaili KVV.

Bratr inženýr Doležal je nejstarším žijícím členem boskovického Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu. Letos v březnu oslaví rovných deva-
desát pět let. Jako lesník a absolvent akademie v Hranicích měl možnost 
za republiky i za protektorátu pracovat v lesích Blanenska, Boskovicka, 
i Drahanské vysočiny. To skýtalo možnost kontaktů s odbojem a party-
zánským hnutím, a bratr Doležal této možnosti přes veškerá rizika plně 
využil. III. úderná rota spolupracovala s dalšími partyzánskými skupinami 
na Blanensku a Boskovicku, jako byly Juraj, Jermak, Národní hnutí za 
osvobození vlasti a domácí odbojáři.

Po těchto skupinách šlo neustále brněnské, tišnovské a letovické gesta-
po, kterému se však i přes těžké ztráty padlých a zatčených odbojářů a 
partyzánů nikdy nezdařilo tyto skupiny zlikvidovat a zlomit. Skupiny způ-
sobily od roku 1944 až do konce války wehrmachtu a říši fašistických 
skopčáků nenahraditelné ztráty na technice i proviantu destrukcemi skla-
dišť a vlaků. Přesný historický pohled na činnost těchto skupin vyvrací 
moderní módní lži o tom, že „partyzáni vylezli z lesů v pětačtyřicátém“. 
To tvrdili pouze ignoranti, jako jistý bývalý politik...

Po osvobození Ing. Doležal dále pracoval ve svém oboru a stal se čle-
nem Svazu protifašistických bojovníků za organizaci jedovnických odbo-
jářů. Dnes je stále ještě aktivním čestným členem výboru boskovické 
organizace odbojář. Na záslužnou odbojářskou činnost bratra Doležala 
i na jeho práci pro republiku nezapomínají ani orgány státu a kraje. Byl již 
mnohokrát vyznamenán a byl často i v Praze na setkáních odbojářů. Napo-
sledy ocenil zásluhy bratra Doležala - spolu s dalšími veterány z našeho 
kraje, sestrou Abrahámovou, Štoudkovou, br. Löffelmannem, - pan JUDr.
Michal Hašek, krajský hejtman Jihomoravského kraje. Udělil mu zlatou 
Záslužnou medaili JmK.

Nyní se bratr Doležal dočkal vysokého uznání od výsadkářů a skupiny 
vojenských aktivních záloh v Brně-Líšni. Tam proběhl pietní akt na počest 
velitele paravýsadku skupiny WOLFRAM Josefa Otiska, líšeňského rodá-
ka. Přes mrazivý nečas se do Líšně sjelo několik autobusů z Ostravy a 
Olomouce,aby uctilo památku J. Otiska a dalších líšenských letců, bojují-
cích v Anglii proti nacistům II. říše. S bratrem Doležalem byl vyznamenán 
i  člen ČSOL Brno JUDr. Jan Kux, za péči o válečné veterány našeho kraje 
a za šíření legionářských tradic. Armáda si našich odbojářů vysoce váží. 
Dokázala to opět v Brně-Líšni.

 Dr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda ČSBS Boskovice
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Stanislav Doležal - druhý zleva. Stanislav Doležal - druhý zleva. 

Umělá tráva bude na Sportovním ostrově

Boskovice - Ve středu 21. led-
na se v boskovickém Zámeckém 
skleníku konal již osmý boskovic-
ký Open Mic. Původní místo dění, 
hudební klub Sklepy, již podruhé 
vystřídalo pódium Zámecké-
ho skleníku, které se proměnilo 
v jeviště s komorním hledištěm 
se stolovou úpravou a pohodl-
ným gaučem, se čtyřiceti místy. 
Návštěvníci ovšem tuto kapacitu 
překročili, což pořadatele vede 
k mírným úpravám hlediště pro 
následující Open Mic a samozřej-
mě také k velké radosti pořádání 
tohoto folkově založeného setká-
ní písničkářů.

Na Open Micu vystoupil ama-
térský vinař a bluesman Marek 
Čmelík z Kyjova se svou vlast-
ní tvorbou, pak si návštěvníci 
vychutnali spoustu coververzí 
soulových skladeb a spirituálů 
v podání norského hosta, kouzel-
né Heidi Johansen, kterou dopro-
vodili přátelé Mája a Dominik 
Kratochvílovi spolu s „nečeka-
ným“ hostem boskovickým man-
dolinistou Martinem Krajíčkem 
a večer zakončil zpívající kuchař 
Yannko z Jedovnic ve stylovém 
převleku. 

Záměr Open Micu se nemění. 
Bez ohledu na žánrové zařazení, 

věk a zkušenosti iniciovat setkání 
těch, kteří písně dělají, a těch, kte-
ří písně rádi poslouchají. Setkání 
neformální, ryze folkové v onom 
mertovském smyslu slova. 

Pro písničkáře je Open Mic 
skvělá možnost odzkoušet si nové 
nebo málo hrané věci mezi svými, 
pro posluchače pak výjimečná 
příležitost slyšet jinde neslyšené a 
být přítomen neobvyklým hudeb-
ním spojením. Role účinkujících 
a posluchačů se ovšem během 
večera plynule přelévají, protože 
poslouchat je stejně důležité jako 
zpívat.

Znáte-li ve svém okolí méně či 

více zkušené autory, hudebníky, 
zpívající básníky a jim podobné 
zjevy, nenechávejte si Open Mic 
pro sebe, pošlete jim odkaz nebo 
je příště vezměte s sebou. 

Příští Open Mic se koná 
18. února a vystoupí na něm 
Alibaba - blues-folk (Olomouc), 
Hanka Linhartová - folk (Bos-
kovice) a Melda & Milda - folk 
(Boskovice). 

Zájemci se mohou přihlásit na 
adrese petr.meluzin@seznam.
cz, nebo na místě osobně u Petra 
Meluzína, nejlépe před začátkem 
pořadu.  Ivo Legner, 

 dramaturg KZMB

Open Mic opět pobavil posluchače

 Foto Ivo Legner Foto Ivo Legner

 Foto Ivo Legner Foto Ivo Legner

U Olešnice leží hranice mezi 
Moravou a Čechami

Pokračování ze str. 1
Historická hranice mezi Moravou a Čechami se mnohde shoduje 

s hlavním evropským rozvodím. Na západ směřují vodní toky do Čech 
a dále do Severního moře, východním směrem pak na Moravu a dále do 
Černého moře. 

„Zemská hranice oddělovala po staletí Čechy od Moravy, tedy Morav-
ské markrabství od Českého království v novější době Moravskou, resp. 
Moravskoslezskou zemi od České země. Po zrušení zemského zřízení 
v lednu 1949 se význam hranice značně rozmělnil, avšak četné hraniční 
kameny tam dodnes stojí coby mystické postavy střežící již téměř zapo-
menutou hranici,“ dodal Mlejnek.  (moj)

Nejvíce za vodu zaplatí ve Sloupu...
Pokračování ze str. 1
Na opačném konci v žebříčku cen jsou města a obce, které ne-

jsou členy okresního svazku vodovodů a kanalizací. Nejméně zaplatí 
domácnosti v Lysicích. Vodné a stočné tam činí necelých 57 korun. 
Nižší ceny mají třeba i v Rájci-Jestřebí, v Olešnici nebo ve Velkých 
Opatovicích. Tam vlastní vodovody i kanalizaci město. Pronajímá je 
ale Vodárenské akciové společnosti, která je provozuje a zajišťuje 
veškeré potřebné opravy a stará se o běžnou agendu. „Na začátku 
roku se vždy domlouváme na ceně vody. Pro letošní rok jsme zdražo-
vali o devadesát haléřů. Lidé tedy zaplatí dohromady za vodné i stoč-
né 60,90 korun bez daně,“ uvedl starosta Velkých Opatovic Jiří Běle-
hrádek (KDU-ČSL) s tím, že u vodného se cena nepatrně snížila, 
u stočného naopak vzrostla.
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Rekonstrukci areálu bývalé střední 
školy může bránit záplavové území

Tomáš Kožoušek: Do Japonska vyrobíme 
na 1 900 druhů žáruvzdorných tvarovek

R  H

Velké Opato-
vice - V opato-
vické fi rmě P-D 
Refractories CZ 
už začali praco-
vat na své zatím 
největší zakáz-
ce v historii. 
V následujících čtrnácti měsících 
fi rma dodá žárovyzdívky na dvě 
koksárenské baterie japonské 
ocelárně Nippon Steel. 

To představuje téměř jedenatři-
cet tisíc tun žáruvzdorných tvaro-
vek v hodnotě kolem devatenácti 
milionů euro. První dodávka se 
začne expedovat z Velkých Opa-
tovic do japonského města Kimit-
su už v dubnu letošního roku. 
Více v rozhovoru pro Zrcadlo 
upřesnil předseda představenstva 
P-D Refractories Tomáš Kožou-
šek.

Jak se vám podařilo tak vel-
ký kontrakt získat, a jak dlouho 
trvala jeho příprava?

Je důležité předeslat, že s japon-
skými oceláři už spolupracujeme 
několik let. V minulosti nás oslo-
vili s tím, že po celém světě shání 
někoho, kdo dokáže vyrobit spe-
ciální kámen - takzvané mřížoví, 
který si naprojektovali do svých 

staveb a nebyli schopní ho sehnat. 
Tuto výzvu jsme přijali a podařilo 
se nám ho vyrobit. Tím jsme si je 
získali a oni nám začali zadávat 
různé menší zakázky. Až do doby 
než se Nippon Steel rozhodla 
pro stavbu koksárny. Kontrakt se 
začal připravovat v květnu loň-
ského roku. Nyní je podepsaný a 
začali jsme vyrábět. S ohledem na 
velikost zakázky bylo vyjednává-
ní přiměřeně krátké. Expedovat 
první zboží začneme v dubnu, 

první baterie se bude dodávat až 
do začátku srpna a druhá od listo-
padu do února roku 2016.

Co všechno tedy budete vyrá-
bět?

Jedná se o 20 390 tun dinaso-
vých tvarovek, 7 050 tun šamoto-
vých tvarovek a dalších 3 216 tun 
takzvaného mřížoví, což je speci-
fi cký šamotový materiál. Finanční 
objem představuje zhruba devate-
náct milionů eur, co je při dneš-
ním kurzu 530 milionů korun. 
V rámci jedné smlouvy je to naše 
největší zakázka. V minulém roce 
jsme dosáhli obratu 1,135 miliar-
dy korun, jedná se tedy o téměř 
polovinu ročního objemu výroby 
vyjádřeného fi nančně.

Má zakázka nějaká specifi -
ka, co se týče například tvaru 
dodávaných cihel?

Jedná se o 1 907 různých tva-
rů cihel s různými otvory, úko-
sy a jinými komplikacemi. Jak 
jsem již předeslal, naše tvarovky 
budou sloužit na stavbu koksov-
ny, což je vlastně taková obrov-
ská skládačka. Je v ní dlouhá řada 
asi padesát centimetrů širokých a 
čtrnáct metrů hlubokých komor 
oddělených stěnami z našeho 
materiálu. Každá stěna je pro-
tkaná kanály, v nichž se spaluje 

palivo rozžhavující celou stěnu 
a ta svojí plochou tepelně působí 
na uhlí napěchované v komoře 
bez přístupu vzduchu, čímž se 
tímto procesem tzv. karboniza-
ce přeměňuje v koks. Smyslem 
je vypálit koks v požadované 
kvalitě, ale hlavně co možná nej-
levněji, a to znamená eliminovat 
veškeré ztráty energie při vlast-
ním výpalu. Proto se stěny a celá 
konstrukce koksárenské pece 
skládají tak, aby byla maximálně 

efektivní. Z toho vyplývá velké 
množství různých a kompliko-
vaných tvarů. Co je však nej-
důležitější – zprovozněná bate-
rie musí v rozžhaveném stavu 
vydržet pětadvacet až třicet let, 
během nichž proběhne v každé 
komoře nespočetně cyklů pěcho-
vání a výhrabů koksu, a to musí 
stěny pece vydržet.

Všechny tvary se tedy vyrábí 
plně automaticky?

Japonci jsou velmi sofi stiko-
vaní a vymysleli nesmírně obtíž-
né tvary. Asi 185 z nich jsme 
chtěli původně vyrábět ručním 
formováním, ale partneři trva-
li na strojní výrobě. Jednotlivé 
cihly se běžně vyrábějí na vel-
kých hydraulických lisech, a 
poté jdou přes sušárnu do pece. 
Lisují se vertikálně, takže jaký-
koliv nesvislý otvor nebo velký 
úkos může být problém. Řešení 
je takové, že se komplikované 
tvarovky formují ručně, to ale 
Japonci nechtěli, nevěřili tomu, 
že docílíme potřebné pevnosti a 
odolnosti materiálu. Naši kon-
struktéři proto vymysleli způsob, 
jak to na hydraulických lisech 
zalisujeme. Je to trochu složitější, 
ale jde to. Práce není plně auto-
matická, lis se musí ovládat ručně 
s používáním různých lisovacích 
pomůcek, například aby se vytvo-
řil nějaký průduch nebo zlom, 
výřez či výčnělek, lisuje se více-
krát a podobně.

Jak náročná je kontrola hoto-
vých výrobků?

Externí odborná fi rma dělá 
důkladné přejímky, v rámci nichž 
provádíme i předmontáže. Máme 
vybudované ideálně rovné plochy 
velké asi patnáct krát patnáct met-
rů, na kterých se příslušná fi gura, 
například hlava pece nebo část 
stěny, nasucho vyskládá. Už nyní 
víme, že až se budou dělat před-
montáže, tak u toho naši obchod-
ní partneři z Japonska chtějí být. 
Při předmontážích se také nejlépe 
zjistí, jestli jednotlivé díly oprav-
du sedí.

Museli jste v souvislosti se 
zakázkou také přijmout nové 
pracovní síly?

Ano. Postupně jsme nabrali 
sto deset nových pracovníků do 
výroby. V současné době jsme na 
konečném počtu s tím, že u nás 
pracuje 750 zaměstnanců. Záro-
veň jsme také rozšířili výrobu, 
což znamená, že jsme tam, kde 
nebyl, zavedli třísměnný provoz. 

A vybavení...
Kromě personální otázky jsme 

museli řešit také nutné investice, 
protože naše výrobní kapacita je 
z velké míry daná i strojovým 
vybavením. Ve výrobně forem 
ve Svitavách jsme proto muse-
li přistavět část haly a pořídit 
nové strojní vybavení, pro Novou 
šamotku jsou na cestě z Itálie dva 
nové lisy. Také jsme zastřešovali 

skladovací a expediční plochy ve 
Svitavách i ve Velkých Opatovi-
cích. 

Jedná se o obří kontrakt, 
jak bude probíhat doprava 
výrobků z Velkých Opatovic do 
Japonska?

Přeprava našich výrobků po 
celé zeměkouli, to není pro nás 
nic neobvyklého, export do všech 
světadílů představuje osmdesát 
procent prodeje. Z Velkých Opa-
tovic poputuje zboží v kontejne-
rech po železnici do přístavu v 
Německu, kde se přeloží na lodě 
a zbytek cesty urazí po vodě. 
Cesta do Japonska lodní dopra-
vou přitom trvá minimálně pět až 
šest týdnů. Japonské Kimitsu je 
u vody, takže se materiál dostane 

lodí až téměř na stavbu. Počítáme 
paradoxně i s tím, že určitá malá 
část, asi sedmdesát tun, se bude 
kvůli logistice a dodržení tempa 
stavby na místo dopravovat letec-
ky.

Má obchodování s japonským 
partnerem nějaká specifi ka?

Dá se říci, že Japonci jsou 
 prvotřídní partner z hlediska spo-
lehlivosti. Je všeobecně známo, 
že vás v ničem takzvaně nepodra-
zí. Na druhou stranu jsou jednání 
s nimi složitá, všechno se neustále 
probírá a ladí se detaily. Jakmile se 
ale dopracujete k nějakému závě-
ru a proběhne dohoda, tak můžete 
být klidný v tom, že to tak bude 
platit. Japonci nám při posledním 
setkání představili dlouholetý 
program obnovy koksárenství ve 
své zemi, tato zakázka by nám 
tedy mohla otevřít dveře na tento 
náročný, ale lukrativní trh možná 
na další dvě desetiletí.

Společnost P-D Refracto-
ries CZ vyrábí šamotové, 
vysoce hlinité, dinasové a izo-
lační kameny, žáruvzdorné 
jíly a ostřiva, akumulační 
magnetit, komínové vložky, 
žáruvzdorné malty, tmely 
a betony. Výrobky jsou určeny 
pro tepelná zařízení, koksové, 
vysoké a sklářské pece, hliní-
kárny, cementárny a vápenky 
a další průmyslové obory. P-D 
Refractories CZ patří do nad-
národní skupiny P-D Group. 
Téměř osmdesát procent své 
produkce vyváží do zhru-
ba pětačtyřiceti zemí. Podle 
odhadů by fi rma letos měla 
vykázat obrat zhruba jednu 
a čtvrt miliardy korun.

 Foto archiv Foto archiv

 Foto archiv  Foto archiv 

 Foto archiv Foto archiv

Velké Opatovice - Turisté se 
příští víkend vydají na tradiční 
pochod Opatovské šmajd. Pro 
letošní jubilejní dvacátý ročník 
pořadatelé připravili nové trasy 
a několik dalších novinek. 

Setkání turistů ve Velkých 
Opatovicích zahájí už v pátek 
6. února pochod Okolím Opato-

vic – Oldův memoriál. Start na 
trasy od dvou do patnácti kilo-
metrů bude průběžný od dva-
nácti do osmnácti hodin z místní 
sokolovny. 

„Nejkratší trasy jsou určené 
pro děti. Po cestě pro ně máme 
připravené soutěže a samozřejmě 
i odměny,“ uvedl za pořadatele z 

Klubu českých turistů Malá Haná 
Dušan Machourek. 

V pátek ve dvacet hodin pak 
odstartuje Malohanácká stovka. 
Hlavní pochody dvacátého Opa-
tovského šmajdu přijdou na řadu 
v sobotu 7. února.

„Letos k jubileu máme nové 
trasy. Vracíme se do míst, kudy 

jsme začali chodit první roční-
ky. Lidé se tak dostanou znovu 
na Pohoru nebo do Jaroměřic,“ 
podotkl Machourek s tím, že 
pěší mohou volit trasy od šesti 
do padesáti kilometrů. 

Start se odehraje na dvou mís-
tech. Ze sokolovny ve Velkých 
Opatovicích se bude vycházet od 

šesti do jedenácti hodin, z bufetu 
na vlakovém nádraží v Letovi-
cích od šesti do půl deváté. 

V cíli Opatovského šmajdu 
v sokolovně na všechny účastní-
ky čeká kovová medaile, vystou-
pení country kapely Kázeň 
a občerstvení. 

V sobotu pořadatelé navíc 

pokřtí nový Turistický záznam-
ník Malá Haná. „Pokud s ním 
turista projde všechny obce mik-
roregionu a získá razítko nebo 
jiný záznam, že tam byl, dostane 
kovový odznak s motivem mik-
roregionu,“ dodal za pořadatele 
z Klubu českých turistů Malá 
Haná Dušan Machourek.  (moj)

Turisté vyrazí příští víkend na Opatovské šmajd už podvacáté

Vycházka. Turisté z Minervy a Klubu českých turistů Boskovice v sobotu 
zahájili rok turis  ckou vycházkou. Přes 45 účastníků se ve Velkých Opa-
tovicích zastavilo u Stromu roku 2014 - raritně větvené borovice, která je 
dominantou zámeckého parku. Velkým zážitkem byla návštěva moderní 
stavby a expozice Moravského kartografi ckého centra, které je unikátem 
města i celého kraje. Bylo vybudováno na místě jižního křídla velkoopa-
tovického zámku, které v r. 1973 vyhořelo. Expozice se zabývá vývojem 
kartografi ckého zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do 
současnos  . Ústředním exponátem je obří reliéfní (plas  cká) mapa his-
torických zemí Moravy a Slezska z přelomu 19. a 20. stole  . Turisté se 
dozvěděli o historii vzniku expozice, která je spojena i s jejich městem. Za 
krásného počasí vycházka pokračovala přes Opatovické hradisko, Velkou 
Roudku a Kamennou svatbu do cílových Letovic. (jo) Foto Ivo Malach

Pokračování ze str. 1
Do rozsáhlého areálu směřo-

valy v uplynulých dnech také 
kroky zastupitelů města, kteří 
se na místě seznámili se situací. 
„Nutných investic je celá řada. 
Areál udržujeme tak, aby nedo-
cházelo k jeho poškozování, ale 
momentálně do něho z vlastních 
fi nančních prostředků nemůžeme 
nijak výrazně investovat,“ uvedl 
starosta. 

V bývalé střední škole už 
nyní funguje turistická ubytov-
na a vývařovna. Do budoucna by 
mohly v komplexu vzniknout tak-
zvané startovací byty pro klienty 
opatovického sociálního zařízení 
Paprsek. Konkrétně se jedná o čty-
ři pokoje pro zhruba osm klientů.

V nejbližší době chce vedení 
města investovat prostředky do 
tamní tělocvičny, kterou začínají 

postupně využívat mladí stolní 
tenisté, fotbalisté i hasiči. „Řeší-
me drobné opravy. V první řadě 

chceme rekonstruovat osvětlení, 
které už nevyhovuje současným 
normám. Během prvního polo-
letí letošního roku také chceme 
hradit náklady na provoz, pro-
tože chceme, aby byla tělocvična 
využívaná,“ doplnil starosta Jiří 
Bělehrádek.

Původní část komplexu byla 
postavena v roce 1962 jako 
domov mládeže, který byl kon-
cem dvacátého století zrekonstru-
ován a přestavěn na soubor budov 
užívaný jako střední odborná ško-
la a učiliště s kompletním příslu-
šenstvím (jídelna, kuchyně, tělo-
cvična, domov mládeže, kotelna, 
atd.). V areálu jsou v současné 
době čtyři tří až čtyřpatrové 
objekty.  (hrr)

 Foto www.mapy.cz Foto www.mapy.cz



Dny vědy na boskovickém 
gymnáziu mění svoji podobu
V říjnu 2013 začal na boskovickém gymnáziu projekt Podpora přírodovědného a technického vzdě-

lávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006, na kterém se podílí i šes-
tice úzce spolupracujících základních škol ZŠ Boskovice, ZŠ Černá Hora, ZŠ Letovice, ZŠ Protivanov, 
ZŠ Sloup a ZŠ Velké Opatovice. Nedílnou součástí aktivit, konaných pod hlavičkou projektu, jsou tzv. 
Dny vědy, ve kterých se více věnujeme oborům biologie, fyziky a chemie a víceoborovému semináři. 
V loňském roce měly Dny vědy podobu přednášek a seminářů vedených spíše externími odborníky 
z vysokých škol a praxe. Od začátku letošního školního roku jsme se rozhodli aktivity rozšířit. Nabídli 
jsme žákům spolupracujících základních škol možnost více využívat nově zrekonstruovanou chemic-
kou laboratoř a hlavně zakoupenou moderní měřicí techniku do chemie, biologie a fyziky a vyzkoušet 
si prakticky zákonitosti a pravidla, která se naučili v kmenových hodinách přírodovědných předmětů. 
Doposud této nabídky nejvíce využívají žáci ze ZŠ Letovice, ZŠ Boskovice – Zelená a ZŠ Černá Hora. 
Jak vyplývá ze zpětných vazeb, které od účastníků seminářů získáváme, jsou žáci velmi spokojeni 
a nadšeni z možností sami si vyzkoušet pokusy a ověřit si tak své teoretické znalosti. Ukazuje se, že 
nezměrné úsilí, které projektu věnují nejen vyučující přírodovědných předmětů a vedení gymnázia, 
ale i učitelé spolupracujících základních škol, nese svoje ovoce a aktivně pomáhá žákům zejména 
8. a 9. ročníků zábavně pronikat do tajů obtížnějších přírodovědných oborů.

  6 ŠKOLY

Základní škola Boskovice, 
okres Blansko

nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice

Název projektu: Rozvíjení matema  ky a přírodovědných 
oborů na ZŠ Boskovice

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0047

Od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015 realizovala Základní škola Boskovice, okres Blansko 
projekt, jehož zaměřením bylo další vzdělávání pedagogů, tvorba výukových 
materiálů, organizace matema  ckých soutěží a zlepšení vybavení školy pomůckami, 
především v oblas   přírodních věd.

V roce 2014 proběhy závěrečné projektové ak  vity, např. ak  vita pro žáky 6. tříd 
„Matema  ka v terénu“, cyklus přírodovědných seminářů pro pedagogy a srovnávací 
testování SCIO. Pro žáky všech pracovišť bylo zřízeno 10 přírodovědně orientovaných 
kroužků. Ak  vity projektu byly ukončeny závěrečnou konferencí projektu, která 
proběhla 26. 1. 2015.

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

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

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

V pátek 16. ledna se páťákům z boskovické základ-
ní školy v Sušilově ulici splnilo přání - navštívit zápas 
brněnské hokejové Komety. 

Dopředu se nám podařilo zajistit 22 volných lístků 
na sezení do první řady! Hned vedle střídačky hostí. 
Vedení Komety nám však poskytlo nejen vstupenky, 
ale i možnost projet se o obou přestávkách na spe-
ciální rolbě, určené právě pro podobné akce. A jako 
vrchol jsme měli slíbenou návštěvu šatny hráčů a spo-

lečné focení s nimi. Podmínkou bylo vítězství v zápa-
se. Když v první třetině prohrávala Kometa se Slávií 
už 0:2, začaly se sny rozplývat, ale všechno dobře 
dopadlo, a po vítězství 5:2 jsme opravdu setkání s 
hráči zažili. Na rozloučenou ještě každý dostal obtisk 
s komeťáckým logem. Domů jsme přijeli až pozdě 
večer, ale vzhledem k nadšení, které výjezd vyvolal, 
to nikomu nevadilo.  Pavel Nymburský, 

 učitel ZŠ Boskovice, Sušilova

Školáci se vydali na Kometu

Když jsem přišla na svou první 
zkoušku sboru Gymnázia Bos-
kovice Noty, měla jsem smíšené 
pocity. Nevěděla jsem, jestli mám 
být nervózní, nebo se těšit. Sedla 
jsem si tedy mezi ostatní prvačky 
a snažila jsem se zpívat s nimi pís-
ničky, jejichž melodii ani text jsem 
neznala. 

Když se rozezněly všechny hla-
sy, žasla jsem, jak krásně dokáže 
sbor mladých studentů znít. Násle-
dovalo několik zkoušek, které 
sloužily jako trénink na Vánoční 
koncert v Boskovicích, kde jsme 
zpívali latinské Tibilaus, pár čes-
kých koled a nakonec Rybovu Mši 
Vánoční. Pak přišel na řadu samot-
ný den koncertu - 21. prosince. 
První koncert se konal v 15 hodin 
a druhý o dvě hodiny později. 

Když jsme nastupovali a seřadi-
li jsme se, dívala jsem se na publi-
kum, které obsadilo všechna místa 
k sezení a dokonce pár lidí i stálo. 

Jak jsem začala zpívat v Notě

Čekala jsem, jak budou posluchači 
reagovat, jestli se jim koncert bude 
líbit. Zhluboka jsem se nadechla. 
Zpívat se začalo latinskou pís-
ní Tibilaus, následovali koledy 
Antonína Tučapského a nakonec 
přišla řada na všemi očekávanou 
Rybovu Mši Vánoční, která se 
skládala z částí Kirie, Gloria, Gra-

duale, Credo, Offertorium, San-
ctus, Benedictus, Agnus a Závěr. 
Orchestr začal hrát, sólisté začali 
zpívat a nakonec se přidal i samot-
ný sbor. Když dozněla poslední část 
Mše, závěr, posluchači se postavili 
a ozýval se mohutný potlesk. Nako-
nec všichni, i publikum, zazpívali 
koledu Narodil se Kristus Pán. To se 

mi na celém koncertu líbilo nejvíc. 
To, že se zapojili i lidé, kteří si kon-
cert přišli poslechnout. Stejně tak 
probíhal i koncert druhý. Měla jsem 
radost, že vše vyšlo tak, jak jsem si 
představovala. Největší odměnou 
však byl úsměv a potlesk všech lidí 
v publiku.  Iva Šamšulová, 

 I.C, Gymnázium Boskovice

Návštěva školáků 
v brněnské Vidě

V pondělí 19. ledna 
strávili žáci šestého roč-
níku většinu svého vyu-
čování mimo budovu 
školy. Navštívili totiž 
nové expozice zábav-
ního vědeckého parku 
VIDA v Brně.

V bývalém pavilonu 
D na brněnském výsta-
višti na ploše 4 600 met-
rů čtverečních vyrostly 
desítky interaktivních 
exponátů, rozdělených do čtyř tematických sekcí – Planeta, Civilizace, 
Člověk a Mikrosvět. Většina z nich je pohyblivá a funkční, takže si náv-
štěvník může vyzkoušet vše na vlastní kůži. Součástí parku je i labodílna, 
kterou jsme také navštívili. Zde si všichni zájemci mohli vyrobit vlastní 
záložku. V Divadle vědy jsme zase shlédli fyzikální show, zaměřenou na 
přeměny skupenství látek.

Mez nejzajímavější exponáty patřil obří model lidského srdce, obří 
satelit, nebo modely povodní, bouřky či tsunami. Plni zážitků jsme se po 
třech hodinách navraceli do školy a věřím, že řada z nás se do vědeckého 
parku opět brzy vrátí.  Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy
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středa 28. lednastředa 28. ledna

AKCEAKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: 
Region Blansko, jak jej neznáme, přednáší 
Josef Krabička.
Blansko – ZUŠ zámek v 17 hod.: Celoškol-
ní besídka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Birdman.
Boskovice v 19.30 hod. S láskou Rosie.

čtvrtek 29. lednačtvrtek 29. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Gymnázium ve 12 hod.: Den 
otevřených dveří.

Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.: Zápis 
do kurzů plavání, sporťáčku a dalších.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Babovřesky 3.
Boskovice v 17 hod. Velká šestka.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: 
Okno do dvora.
Doubravice v 18 hod. Všiváci.

pátek 30. lednapátek 30. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Dům dě   a mládeže v 8 hod.: 
Pololetní vědecký den.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: (Audio)kni-
ha na pokračování: Jan Werich – Deoduši.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
Základní školy speciální Blansko.

Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: 
Farní ples.
Uhřice – Kulturní dům ve 20 hod.: Obecní 
ples, hraje Pohoda.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Velká šestka. (3D)
Blansko ve 20 hod. Babovřesky 3.
Boskovice v 17 hod. Velká šestka.
Boskovice v 19.30 hod. Babovřesky 3.

sobota 31. lednasobota 31. ledna
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům v 19.41 hod.: 
Skautský ples: PEARL HARBOR – večírek v 
důstojnickém klubu.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 hod.: 
Ples fotbalistů FC Boskovice.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 14. 
Zemědělský ples, hraje Arcus.
Rudka – Hotel ve 20 hod.: 3. Ples Hotelu 
Rudka.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Velká šestka. (3D)
Blansko ve 20 hod. Babovřesky 3.
Boskovice v 17 hod. Velká šestka. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Babovřesky 3.

neděle 1. únoraneděle 1. února
AKCEAKCE

Blansko – Sál Kollárova v 10.30 a 13.30 
hod.: Obři, par  cipační pohádka pro dě   
od tří do sedmi let.
Blansko – Zimní stadion v 16 hod.: Karne-
val na ledě.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 16 
hod.: Mar  n Kratochvíl & Tony Ackerman, 
koncert.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Velká šestka.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Babovřesky 3.
Boskovice v 17 hod. Velká šestka. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Whiplash.

pondělí 2. únorapondělí 2. února
AKCEAKCE

Blansko – Mateřské centrum Paleček 
v 15.30 hod.: Herna s kavárničkou.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Italš   
uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915-
1919, vernisáž výstavy s besedou.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Babovřesky 3.

úterý 3. únoraúterý 3. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Mon-
tessori tvoření pro rodiče s batolaty.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Hodinový manžel.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 28. 1., 6:00 - 8:30, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 19:30 - 

22:00; Čtvrtek 29. 1., 6:00 - 10:00, 12:45 - 14:30, 16:00 - 17:00, 21:00 
- 22:00; Pátek 30. 1., 6:00 - 12:00, 14:00 - 16:30, 21:00 - 22:00; Sobo-
ta 31. 1., 7:30 - 14:30, 15:30 - 21:00; Neděle 1. 2., 7:30 - 17:00.

BOSKOVICE
Středa 28. 1., 6:30 - 8:30, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 

29. 1., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 30. 1., 10:00 
- 16:00, 17:00 - 21:00; Sobota 31. 1., 10:00 - 15:00, 16:00 - 21:00; 
Neděle 1. 2., 9:00 - 20:00.

Brněnského tučňáčka proměnili boskovičtí 
na medaile, blanenští na brambory

P   

V  V

Brno - Každoročně se koncem 
ledna konají v brněnském bazénu 
na Lesné mezinárodní srovnávací 
závody nejmladšího žactva pod 
názvem Brněnský tučňáček. Letos 
přivítala brněnská pětadvacítka 
osmileté až desetileté plavce ze 
třiceti oddílů Čech, Moravy, Slo-
venska a Maďarska. 

Tři talentovaní zástupci z blanen-
ského oddílu Jakub Bartošík, Anna 
Kučerová a Eliška Hlaváčková si 
pod vedením jejich nové trenér-
ky Veroniky Bartošíkové poradili 
s velkou konkurencí celkem dobře. 
Všichni tři se představili na pade-
sátimetrových tratích ve čtyřech 
disciplínách. Sedmkrát se jejich 
výkony vešly do první desítky  Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová

BASKETBAL
OP I: SKB Zlín B - Sokol Bos-

kovice 103:89 (32:26 22:17 30:18 
19:28). Jiskra Kyjov - Sokol Bosko-
vice 44:63 (15:20 13:18 7:8 9:17). 
1.  Husovice A 15  14  1  1100:915  29
2.  Žďár n.S. B 16  10  6  1121:1014  26
3.  Zlín B  15  10  5  1224:1049  25
4.  Boskovice  16  9  7  1246:1125  25
5.  Třebíč  16  9  7  1194:1101  25
6.  Vysočina B 16  8  8  1000:1010  24
7.  Černá Pole 16  8  8  1026:1104  24
8.  Žabovřesky B  16  6  10  995:1068  22
9.  Tesla Brno  15  6  9  934:1000  21
10. Kyjov 16  4  12  953:1103  20
11.  Husovice B  15  4  11  1081:1116  19
12.  Znojmo 14  5  9  775:1044  19

OP starší minižáci: Blansko 
- JBC Brno 36:62 (6:21 16:36 
25:47) a 39:45 (7:2 14:15 26:29).
1.  BŠM Brno  24  22  2  1649:890  46
2.  Vysočina  24  21  3  1692:1039  45
3.  JBC Brno  22  18  4  1441:800  40
4.  Blansko  22  14  8  1117:792  36
5.  Žďár n.S.  24  9  15  1176:1316  33
6.  Podolí  24  8  16  1210:1391  32
7.  Žabovřesky  22  6  16  950:1284  28
8.  Kyjov  20  4  16  815:1004  24
9.  Vinohrady  22  0  22  358:1892  22

STOLNÍ TENIS
1. liga žen: KST GMC Blansko 

- TJ Slavoj Praha 7:3, KST GMC 
Blansko - SKST Děčín 10:0.
1.  Hodonín B 15 13 1 1 0 110:40 42
2.  El Niňo Praha 15 11 4 0 0 103:47 41
3.  Blansko 15 12 1 2 0 105:45 40
4.  Vlašim B 15 8 2 5 0 79:71 33

5.  Bohnice 15 8 1 6 0 82:68 32
6.  Hr. Král. B 15 7 1 7 0 88:62 30
7.  Slavoj Praha 15 6 3 6 0 78:72 30
8.  Dubňany 15 6 2 7 0 67:83 29
9.  Líšeň 15 6 0 9 0 67:83 27
10.  Nusle Praha B 15 3 2 10 0 60:90 23
11.  Děčín 15 1 1 12 1 39:111 17
12.  Ústí n. O. 15 0 0 15 0 22:128 15

2. liga mužů: KST Blansko - 
TTC Siko Orlová B 5:10, KST 
Blansko - TJ Ostrava KST C 
2:10.
1.  Hostinné 15 13 2 0 0 148:64 43
2.  Borová 15 13 1 1 0 147:68 42
3.  Ostrava C 15 11 1 3 0 128:73 38
4.  Havířov C 15 9 2 4 0 122:94 35
5.  Nový Jičín 15 8 0 7 0 122:106 31
6.  Jeseník 15 7 2 6 0 112:113 31
7.  MS Brno C 15 6 0 9 0 109:120 27
8.  Blansko 15 6 0 9 0 89:119 27
9.  Orlová B 15 5 1 9 0 98:112 26
10.  MS Brno B 15 4 1 10 0 87:129 24
11.  Choceň B 15 1 3 11 0 80:142 20
12.  Vracov 15 0 1 14 0 47:149 16

3. liga mužů: MK Řeznovice - 
KST Blansko B 10:2, TTC Sokol 
Znojmo - KST Blansko B 10:3. 
1.  Hustopeče 14 12 0 2 0 131:64 38
2.  Mikulčice 15 11 0 4 0 130:97 37
3.  Znojmo 15 10 2 3 0 137:85 37
4.  Řeznovice 15 8 3 4 0 126:102 34
5.  Žďár n. S. 14 9 1 4 0 124:101 33
6.  Lanžhot 15 7 1 7 0 117:109 30
7.  Hodonín B 15 5 3 7 0 117:131 28
8.  Šarovy 15 5 3 7 0 112:116 28
9.  Tišnov 15 5 2 8 0 105:121 27
10.  Strážnice 15 4 4 7 0 115:120 27
11.  Brno I 15 1 2 12 0 75:145 19
12.  Blansko B 15 1 1 11 2 45:143 16

Letovice - Skutečně těžkého 
soupeře přivítali v sobotu volej-
balisté Letovic. Do jejich haly 
přijel třetí tým soutěže - Loko-
motiva - Ingstav Brno. Domá-

cí celek ale předvedl nesmírně 
bojovný výkon, který mu přinesl 
zasloužené body.

KP mužů: Sokol Letovice - TJ 
Lokomotiva - Ingstav Brno 3:2 

Blanensko a Boskovicko - 
V šestém kole krajského přeboru 
šachistů dokázal celek Lipovce 
vyhrát v Brně a značně posílil 
svoje šance na záchranu v soutěži. 
Naopak tým Adamova doma pro-
hrál s Jundrovem a v tabulce uza-
vírá horní polovinu.

TJ Spartak Adamov - Jezdci 
Jundrov 2:6, Handl - Pisk 0:1, 
Kredl - Buchníček 0,5:0,5, Švehla 
- Fiala 0:1, Masák - Seidl 0,5:0,5, 
Marek - Staněk 0,5:0,5, Píše - 
Růžička 0:1, Mižák - Továrek 0:1, 
Ševčík - Růžička 0,5:0,5.

VSK Universita Brno - Gar-
de Lipovec B 3,5:4,5, Richterová 
- Sekanina 0,5:0,5, Kiša - Habi-
na 0,5:0,5, Jelínek - Holušová 
0,5:0,5, Uhmann - Chládek 0:1, 
Lepov - Fojtík 1:0, Kalendovský 
- Komprda 0,5:0,5, Zerdaloglu - 
Mráz 0,5:0,5, Šebek - Flašar 0:1.

Tetčice - Duras BVK Brno C 
2:6, Kuřim - Veselí nad Moravou 
3,5:4,5, Bystrc Oilers - Lokomoti-
va Brno C 4,5:3,5, GPOA Znojmo 
- MKS Vyškov 3,5:4,5.
 1.  Kuřim 6 5 0 1 27.0 15
 2.  Lok. Brno C 6 4 1 1 28.5 13
 3.  Jundrov 6 4 0 2 28.5 12
 4.  Bystrc  6 3 1 2 26.5 10
 5.  Duras C 6 3 0 3 25.5 9
 6.  Adamov 6 3 0 3 22.5 9
 7.  Vyškov 6 2 1 3 23.0 7
 8.  Veselí 6 2 1 3 22.5 7
 9.  Uni Brno 6 2 1 3 21.5 7
 10.  Tetčice 6 2 0 4 21.5 6
 11.  Lipovec B 6 2 0 4 21.5 6
 12.  Znojmo 6 1 1 4 19.5 4

První porážku utrpěl v pátém 
kole okresního přeboru šachistů 
D - tým Lipovce, když prohrál v 
Lipůvce. I přes prohru nadále vede 

okresní přebor, bodově se na něj 
ale dotáhl B - tým Sloupu.

Boskovice B - Rudice B 3:5, 
Veselý - Crhonek 1:0, Dvořá-
ček - Klinkovský 1:0, Beňovský 
- Nejezchleb 0:1, Kocina - Dvo-
řáček 0:1, Dokoupil - Toulec 0:1, 
Havel - Ševčík 0:1, Jedlička - Klí-
ma 1:0, Derňár - Kunc 0:1.

Jevíčko B - Rovečné 3:5, Zemá-
nek - Libiš 1:0, Bulička - Daniel 
1:0, Hrbata - Řehulka 0,5:0,5, Paří-
zek - Neudert 0:1, Soška - Čermák 
0:1, Vašíček - Dvořák 0:1, Kozelek 
- Peša 0:1, Borýsek - Petr 0,5:0,5.

Sloup B - Adamov B 5,5:2,5, 
Pokladník - Tichý 1:0, Helebrand 
- Trmač 0,5:0,5, Němec - Bednář 
1:0, Sedlák - Wiezner 0:1, Baláž 
- Dvořák 0,5:0,5, Mikulášek P. - 
Ležák 1:0, Procházka - Masáková 
1:0, Mikulášek J. - Mikuš 0,5:0,5.

Lipůvka - Lipovec D 5:3, 
Kaderka - Ševčík D. 0,5:0,5, Fia-
la - Nečas 1:0, Slezák - Ševčík 
M. 0,5:0,5, Kovář - Ševčík L. 1:0, 
Sapák - Ševčík Josef 1:0, Poláček 
- Longhin 0:1, Bílek - Šíbl 1:0, 
Poláček - Ševčík Jiří 0:1.
1. Lipovec D 5 3 1 1  22.0 10
2. Sloup B 5 3 1 0  20.5 10
3. Rudice B 5 3 0 1  19.0 9
4. Adamov B 5  2 2 1 21.0 8
5. Boskovice B  5  2 1 2 21.5 7
6. Rovečné 5 2 0 2 15.0 6
7. Lipůvka 5 2 0 2  13.5 6
8. Jedovnice 5 0 1 3 12.5 1
9. Jevíčko B 5  0 0 5 15.0 0

Šesté kolo se hraje 1. února 
a střetnou se v něm Adamov B 
- Lipůvka, Rovečné - Sloup B, 
Rudice B - Jevíčko B, Jedovnice 
- Boskovice B.  (les)

Na Džbánku se boskovičtí 
plavci neztratili

Hustopeče -
Třetí lednová 
sobota patřila 
již 22. ročníku 
Hustopečského 
džbánku. Hlav-
ním závodem 
byly tradičně 
prsařské tratě 
a to 100 a 50 
metrů, v pěta-
dvacetimetro-
vém bazénu se 
sešli plavci ze 
sedmi oddílů 
plavání Jižní 
Moravy.

V disciplíně 50 metrů prsa v kategorii desetiletých žaček zvítězila Bar-
bora Kassaiová a na 100 metrů prsa v kategorii mladších žáků Jakub 
Beneš. Ke zlaté medaili jim oběma právem náležel keramický džbánek 
– symbol tohoto závodu.

Celkem si Boskovice odvezly z Hustopečí 24 cenných kovů a mnozí 
plavci zaplavali své osobní rekordy. Na nejvyšší zlatou příčku dosáh-
li i Zuzka Vorlová, Adéla Šmídová, Natálka Horáková, Filip Tlamka, 
Martin Kopáček a Jáchym Ryšávka. Na stupně vítězů dosáhli ještě Filip 
Horák a Anička Bednářová.

Dařilo se také chlapecké štafetě 4×50 m PZ, která po bojovném výko-
nu obsadila druhé místo.  (les)

KOPANÁ
29. 1., 18 h hřiště Boskovice, 

Chlumec nad Cidlinou - Kunštát. 
31. 1., 13:30 h Blansko - Ráječko, 
14 h Boskovice - Chlumec nad 
Cidlinou, přípravná kopaná. 

KUŽELKY
31. 1., 10 h KK Blansko - SKK 

Náchod, 1. liga žen. 12:45 h KK 
Blansko - KK Vyškov, 2. liga 

mužů. 15:30 h KK Blansko B - TJ 
Sokol Mistřín, 3. liga mužů. 

ŠACHY
1. 2., 10 h ŠK Garde Lipovec B - 

ŠK Tetčice, KP. Adamov B - Lipův-
ka, Rovečné - Sloup B, Rudice B - 
Jevíčko B, Jedovnice - Boskovice B.

VOLEJBAL
31. 1., 10 + 14 h Boskovice - 

Nový Jičín, liga kadetek.

Blansko odložilo další zápas
Blansko - Sobotní utkání 20. kola Krajské hokejové ligy Jižní Mora-

vy a Zlína Blansko - Uherský Brod bylo odloženo. „Onemocnělo nám 
naráz osm hráčů, k tomu máme dva zraněné, neměli bychom to s kým 
odehrát,“ řekl trenér blanenských hokejistů Zdeněk Grünwald. Dohrávat 
se bude v neděli 22. února v 17 hodin. O pět dní později, tedy v pátek 
27. února v 18 hodin se bude dohrávat zápas 18. kola Blansko - Bosko-
vice. Na tato utkání mají fanoušci vstup volný.  (les)

P  
Prodám palivové dřevo tel.: 

608 065 337.
Koupím les, paseku, pozemek 

v okolí Blanska, Boskovic tel.: 
776 578 209.

Prodám maso z divočáka tel.: 
608 065 337.

Koupím dřevo na topení, na 
pořez, i v lese na stojato. Nabíd-
něte. Tel.: 776 578 209.

Ř  
Hledám lektora pro výuku ang-

ličtiny - konverzace. Nemusí být 
„učitel“, podmínkou je absolvo-
vaný pobyt v zahraničí. 2 x týdně, 
1 - 2 hodiny. Lokalita Boskovicko. 
Tel.: 603 718 483.

Koupím knihu pro děti, ,,Bir-
libán“, vydanou v roce 1959, za 
cenou, kterou si řeknete. Mobil: 
737 452 965.

Prodám manželskou dřevěnou 
postel - borovice, součástí noční 
stolky, pevný, pružný ortopedický 
rošt, lůžko šířka 180 x 200 cen-
timetrů. Velice pěkná, zachova-
lá. Cena komplet 5 000 Kč. Tel.: 
725 719 917.

Koupím dům v Boskovi-
cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Okresní přebor vede Lipovec

Volejbalisté Letovic vydřeli body

(23, -23, -23, 26, -13) a 3:2 (14, 
19, -18, -18, 11).

Ve dvou pětisetových bitvách 
došlo k dělbě bodů. V prvním utkání 
byly koncovky setů velice vyrovna-
né, štěstí se nakonec usmálo na hos-
ty. Ve druhém zápase se role obrátily 
a vítězství slavily Letovice.
1.  Šlapanice 24 20 4 0 0 72:15 68
2.  Žabovřesky  24 18 1 1 4 63:23 57
3.  Ingstav 24 14 3 3 4 59:38 51
4.  Znojmo 24 14 1 2 7 52:38 46
5.  Vyškov 24 12 2 3 7 52:36 43
6. Brno - jih 23 6 2 3 12 38:51 25
7.  Letovice 24 4 3 3 14 33:58 21
8.  Tišnov 24 5 2 1 16 29:58 20
9.  Holubice B 24 3 2 4 15 29:63 17
10.  Šlapanice B 23 1 2 2 18 18:65  9

Sedmého února se letovičtí 
volejbalisté pokusí o překvapení 
na hřišti vedoucích Šlapanic.

KP juniorek: TJ Sokol Jehnice 
- TJ Minerva Boskovice 0:3 (-19, 
-19, -20) a 0:3 (-19, -15, -20).
 1.  Boskovice 20 17 1 1 1 57:9 54
2.  Předklášteří 22 14 4 2 2 60:25 52
3.  Bzenec 22 11 2 3 6 46:37 40
4.  Újezd u Brna  22 9 4 1 8  46:38 36
5.  Vyškov B 18 7 6 0 5 41:29 33
6.  Jehnice 20 9 0 0 11 31:38 27
7.  Břeclav 18 7 0 4 7 33:34 25
8.  Kuřim 20 6 0 3 11 27:45 21
9.  Husovice 20 2 1 3 14 17:54 11
10.  DDM Brno 22 2 0 1 19 13:62 5

Sedmého února hraje v Bosko-
vicích celek Kuřimi.  (les)

padesátičlenného startovního pole. 
Dokonce ve třech případech byly 
medaile na spadnutí. Jakub Barto-
šík zaostal na padesátce kraul za 
bronzovou příčkou pouze o jednu 
desetinu vteřiny, tedy řečeno pla-
veckou terminologií „o dohmat“. 
Anna Kučerová si doplavala pro 
bramborovou medaili v disciplí-
nách padesát metrů kraul a motý-
lek. Oba úspěšní plavci závodili 
v kategorii desetiletých. 

Výborně si ovšem vedlo dvanác-
tičlenné boskovické družstvo. To si 
totiž vezlo domů úctyhodných šest 
medailí. Jednu zlatou (25 motýlek) 
a dvě stříbrné (25 prsa a kraul) 
vybojoval velký boskovický talent 
teprve osmiletý Jáchym Ryšávka. 
Bronz a dvě stříbra získali Bosko-
vičtí plaváčci ve štafetách.

K   

Z  

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA 

www.zrcadlo.net
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SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
A SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR

Místo výkonu práce: Velké Opatovice a Svitavy

Požadujeme: 
 • dobrá orientace v oblasti IT - znalost HW a SW problematiky
 • základní znalost a konfi gurace počítačových sítí, orientace v této oblasti
 schopnost zajišťovat správu lokálních počítačových sítí, serverové a datové infrastruktury• 
 znalost systémů MS Windows, Linux na úrovni administrátora• 
 znalost MS Windows server 2003,2008,2012, databázový server SQL 2005 až 2012, •   
 správa a tvorba dotazů, výhoda znalost programování SQL a Java
 znalost kancelářského SW MS Offi ce• 
 správu koncových pracovních stanic a periferií různého druhu včetně zaškolení uživatelů• 
 schopnost spravovat přidělené SW aplikace a procesy v rámci celé společnosti•  
 s• polehlivost, svědomitost, časová fl exibilita, manuální zručnost
 organizační schopnosti, tvůrčí myšlení, schopnost dobré komunikace s dodavateli IT• 
 schopnost analýzy a řešení SW i HW problémů•  
 • provádění drobných oprav, seřizování a údržby VT včetně řešení havarijních situací
 řidičský průkaz sk. B - řízení osobního automobilu
 požadované vzdělání – vysokoškolské-zaměření Informační technologie• 
 jazyky - angličtina-komunikativní úroveň, němčina–vítána alespoň pasivní znalost• 
 praxe v oboru na obdobné pozici vítána• 

Nabízíme:   
práci ve stabilní nadnárodní společnosti• 
profesní růst ve zkušeném kolektivu• 
spoluúčast na rozvoji IT společnosti• 
fi remní benefi ty-telefon, notebook, prodloužená dovolená, atd.• 
pružná pracovní doba• 
mzda dle kvalifi kace 20 000 - 40 000 Kč/měs. s možností dalšího růstu• 

Termín nástupu: 1. 4. 2015 nebo dle dohody

Zájemci, hlaste se do 6. 2. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-
mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909,  krejcirova@mslz.cz

nebo nebo pí Drahomíry Růžičkové, personalistky tel.: 461 579 140, 
602 485 836,  ruzickova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

INZERCE

ESP A ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE, TEMPOMAT S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI, 
EL. OVLÁDANÁ PŘEDNÍ OKNA, EL. NASTAVITELNÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA, LED DENNÍ SVÍCENÍ

www.renault.cz  

RENAULT BEZ ČEKÁNÍ SE ZIMNÍMI PNEUMATIKAMI 
RENAULT CLIO GRANDTOUR OD XXX XXX Kč
RENAULTBEZCEKANI.CZ

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 889, WWW.DEALER.CZ

ZÍSKÁTE ZIMNÍ PNEUMATIKY · 5 LET ZÁRUKA
Uvedené ceny platí na vybrané skladové vozy od xx. xx. do xx. xx. 2015 při fi nancování Renault Finance a se zvýhodněním při výkupu starého vozu. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Akční nabídka 
4 zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při uzavření kupní smlouvy od 1. 1. do 28. 2. 2015 na vybrané skladové vozy a při fi nancování vozu prostřednictvím Renault Finance. Nabídka je pouze informativní a není závaznou 
nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Clio Grandtour: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise 
CO

2
 90–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
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Okresní běžecká 
liga už zná termíny

Blanensko a Boskovicko - Letoš-
ní ročník Okresní běžecké ligy má 
29 závodů. Prvním závodem je již 
tradičně Ráječkovská desítka, ligu 
uzavírá Hraběnčino běhání.

Běhy OBL: 1. So 7. 2., 11:15 h 
Ráječkovská desítka, 2. So 11. 4., 
10:30 h Hořická osmička, 3. Ne 19. 
4., 14:30 h Skalická desítka, 4. Pá 24. 
4., 17 h Blansko - Jarní pětka na drá-
ze, 5. Pá 1. 5., 15:20 h Boskovické 
běhy, 6. Pá 5. 5., 11:20 h Běh Černou 
Horou, 7. Út 12. 5., 17:30 h Sloup - 
Hraběnka (Hraběnka Cup), 8. Út 19. 
5., 17:30 h Skalní mlýn – Macocha 
(Hraběnka Cup), 9. Út 26. 5., 17:30 h 
Ráječko - Hraběnka (Hraběnka Cup), 
10. Ne 31. 5., 16 h Ostrov u Macochy 
- Šamalíkova míle, 11. So 6. 6., 11 h 
Doubravice, Svitava kros, 12. So 13. 
6., 11 h Veselice - Lesempolem, 13. Ne 28. 6., 10 h Sloupská lesní pat-
náctka, 14. Út 30. 6., 14 h Blansko - Lomnice (MUM), 15. So 11. 7., 18 h 
Skalní mlýn - Desítka Moravským krasem, 16. So 18. 7., 10 h Nemojanská 
devítka, 17. So 29. 8., 15 h Vísecká destítka, 18. So 29. 8., 16 h Blansko - 
Půlmaraton Moravským krasem, 19. Út 1. 9., 17:30 h Ráječko – Hraběnka 
(Hraběnka Cup), 20. Út 8. 9., 17:30 h Skalní mlýn - Macocha (Hraběnka 
Cup), 21. So 12. 9., 15 h Blanenská desítka, 22. Út 15. 9., 17:30 h Sloup 
- Hraběnka (Hraběnka Cup), 23. So 19. 9., 15 h Sloup - Běh Moravským 
krasem, 24. Pá 25. 9., 16:30 h Blansko - Podzimní desítka na dráze, 25. So 
3. 10., 11 h Kunštátská desítka, 26. So 11. 10., 14 h Rudice - Běh kolem 
Klostermannovy studánky, 27. So 17. 10., 11 h Hořická rokle, 28. So 5. 
12., 11:15 h Mikulášský běh Okrouhlá, 29. So 27. 12., 11 h Petrovice - 
Hraběnčino běhání.

Vítězství z loňského ročníku obhajují Vojtěch Grün (AC Okrouhlá) 
a Zdeňka Komárková (Olešnice).  (les)

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák
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Boskovice - Z rukou trenéra 
Františka Komňackého převzal 
v pátek ocenění Fotbalista roku 
2014 brankář FK Blansko David 
Juran.

Dovol mi srdečnou gratulaci, 
myslím, že si titul za uplynulý 
rok opravdu zasloužíš…

Děkuji. Přiznávám, že jsem to po 
zveřejnění nominované jedenáctky 
nečekal.

Koho bys ty viděl na prvním 
místě?

Těžká otázka, nevím. Rozhodli 
to odborníci, asi věděli proč.

Po dlouhé době vyhrál gólman. 
Co to znamená?

Těžko říct. Já se ale opravdu 
necítím jednoznačně jako brankář. 
Hrozně rád hraju v útoku, řekl jsem 
to i moderátorovi. Vpředu jsem hrál 
třeba v mladším dorostu a dokázal 
jsem dát za dvacet minut pět gólů. 
Ve starším i z pozice gólmana, 
když jsem šel na roh. Myslím, že 
mám docela dobré předpoklady na 
to i dávat branky.

Znamená to, že bys byl scho-
pen pověsit na hřebík své řemes-
lo, v němž jsi již něco dokázal a 
šel dopředu?

To snad asi ne. Škoda, že už 
nemáme béčko, tam bych si třeba 
rád šel do útoku zahrát. Jinak to 
neplánuju.

Jak hodnotíš dosavadní pří-
pravu pod staronovým trenérem 
Michalem Kuglerem?

Má výhodu, že většinu hráčů zná. 
Ví, co od nás může čekat. Nasa-
dil laťku hodně vysoko. Makáme 
dost, ale dá se to zvládnout, i když 
trénujeme každý den. Je to dost 
časově náročné, ale speciálně mně 
to nevadí. Co dělat doma, když se 
může trénovat… Máme dobrou 
partu, těšíme se na sebe. Chodí nás 
hodně.

Co nové posily?
Trénuje s námi třeba Luboš 

Chloupek z Kunštátu, jeden stoper 
z Bystrce na zkoušku.

Plánuješ v nejbližší době změ-
nu dresu, kdyby přišla nabídka 
z vyšší soutěže?

Žádná nepřišla, soustředím se na 

jaro v Blansku. Chci podávat kva-
litní výkony.

A dál?
Opakuji, chci se teď soustře-

dit na jaro, udělat maximum pro 
záchranu divize. Uvidíme po prv-
ních kolech.

Co chybí momentálnímu bla-
nenskému týmu?

Stabilní zdraví. Na podzim jsme 
měli neustále zraněné hráče, to bylo 
poznat. Těšíme se na posilu v oso-
bě Radima Bubeníčka, on je velká 
osobnost bude cítit nejen v kabině, 
ale i na hřišti.

Jaké máš osobní přání?
Hlavně to zdraví, aby drželo 

a dařilo se nám jako mančaftu. A tře-
ba dát i nějaký gól, klidně z penalty, 
myslím, že bych si troufnul.

Na trůn pro nejlepšího 
fotbalistu okresu usedl 

David Juran

Výsledky ankety
Blanensko a Boskovicko - V pátek 23. ledna pro-

běhl v boskovickém Skleníku slavnostní večer u pří-
ležitosti vyhlášení nejlepších fotbalistů blanenského 
okresu za rok 2014.

Ankety se zúčastnilo 17 okresních klubů a probíhala 

tentokrát jednokolově. Fotbalovým králem se stal po 
zásluze David Juran, brankář FK Blansko, který je 
hvězdou nejen v domácím klubu, ale v loňském roce 
přivedl k postupu také výběr Jihomoravského kraje.

Fotbalista roku
1. David Juran (FK Blansko), 2. Martin Fadrný (FC 

Boskovice), 3. Martin Sehnal (Olympia Ráječko), 4. 
Antonín Preč (FK Kunštát), 5. David Müller (FK 
Blansko), 6. Jakub Tenora (Olympia Ráječko), 7. Jan 
Matuška (Rudice), 8. Miroslav Jelínek (Sokol Boři-
tov), 9. Marek Pernica (Vilémovice), 10. Jan Gromský 
(SK Jedovnice), 11. Ondřej Václavek (hráč FC Bos-
kovice).

Žena roku - Romana Čtvrtníčková (Rakovec Kot-
vrdovice), Dorostenec roku - Radek Keprt (FK Blan-
sko), Žák roku - Radim Ševčík (Rájec, střídavý start 
FK Blansko), Hráč přípravky - František Čejka (FC 
Boskovice), Trenér roku - Antonín Mazal (Sokol Čer-
ná Hora), Rozhodčí roku - Jakub Hlubinka. Osobnost 
roku - síň slávy - in memoriam Jiří Opletal, ocenění 
převzal syn Jiří Opletal.  (les) Antonín Mazal a Jiří Crha.  Foto Bohumil HlaváčekAntonín Mazal a Jiří Crha.  Foto Bohumil Hlaváček Žák roku.  Foto Bohumil HlaváčekŽák roku.  Foto Bohumil HlaváčekHráč přípravky.  Foto Bohumil HlaváčekHráč přípravky.  Foto Bohumil Hlaváček

Fotbalista roku.  Foto Bohumil HlaváčekFotbalista roku.  Foto Bohumil Hlaváček


	zrc01B
	zrc02
	zrc03B
	zrc04
	zrc05
	zrc06B
	zrc07
	zrc08B

