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 Foto Martin Jelínek

Rozdělí dotace 
do sportu

BOSKOVICE - Boskovičtí radní se 
zabývali dotacemi sportovním klu-
bům ve městě na základě vyhláše-
ného dotačního programu Sport a 
tělovýchovné aktivity na rok 2018. 
Celkem bylo podáno šestnáct žá-
dostí. 

„Nově podaly žádost Billiard 
Hockey Club (šprtec), který se vy-
členil z Orla Boskovice a KK Velen 
Boskovice (kuželky). SKMB Bosko-
vice rozšířil svoji činnost o oddíl 
Všesportík (přípravka hokeje),“ 
uvedl mluvčí boskovické radnice Ja-
roslav Parma.

Schválené objemy dotací v roz-
počtu města pro rok 2018:

I. pilíř – na nájemné sportovním 
organizacím, které provozují svoji 
činnost na sportovištích v majetku 
města Boskovice 2,878 milionů ko-
run.

II. pilíř – na nájemné a energie 
sportovním organizacím, které pro-
vozují svoji činnost na sportoviš-
tích, které nejsou v majetku města 
537 tisíc korun.

III. pilíř – na činnost (provozní 
náklady) sportovním soutěžním 
mládežnickým organizacím 700 ti-
síc korun.

„V I. pilíři došlo ke zvýšení poža-
davků ze strany klubů na nájemné 
oproti schválenému rozpočtu 2018 
o 245 360 Kč. Ve II. pilíři došlo ke 
zvýšení požadavků ze strany klubů 
na nájemné na ostatních sportoviš-
tích a energie oproti schválenému 
rozpočtu 2018 o 152 201 Kč,“ dopl-
nil Parma s tím, že radní doporučili 
zastupitelům navýšit částku v prv-
ním i ve druhém pilíři v každém o 
100 tisíc korun.  (hrr)
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Odběry krve budou nově 
probíhat na jednom místě

BLANSKO - Od pondělí 12. února 
budou pacienti ambulancí blanen-
ské nemocnice využívat Centrální 
odběr krve. 

Provoz bude probíhat v odběro-
vé místnosti oddělení klinických 
laboratoří ve všední dny 6.30 do 9 
hodin. Důvodem a přínosem vzni-
ku centrální odběrové místnosti je 
koncentrace rizikové činnosti sou-
visející s manipulací s biologickým 
materiálem z ambulancí do jedno-
ho místa.

Do odběrové místnosti Centrální-
ho odběru krve budou v rámci prv-
ní etapy směrováni pacienti plicní 
ambulance I a II, neurologické am-
bulance I a II, kardiologické am-
bulance, alergologické ambulance, 
chirurgické ambulance (plánované 
odběry), ortopedické ambulance, 
ambulance ORL a rehabilitace.

V další etapě se počítá se zapoje-
ním ambulancí gastroenterologie, 
kožní, interní, diabetologie a endo-
krinologie.

„Odběr krve je proveden přímo 
v místnosti vedle laboratoře, čímž 
se zabrání případnému znehodno-
cení vzorků v důsledku časové pro-
dlevy související s pobytem krve v 

ambulanci a časovou ztrátou při 
transportu do laboratoře,“ popsala 
mluvčí blanenské nemocnice Kate-
řina Ostrá.

Nemocnice také očekává úsporu 
mzdových nákladů, snížení zásob 
odběrového materiálu a snížení ná-
kladů připadajících na zajištění hy-
gienicko-epidemiologického reži-
mu pracovišť v riziku biologického 

činitele. „Odběrová místnost je před 
nedávnem již nově zrekonstruová-
na, historicky se v ní provádějící 
odběry kapilární krve diabetikům, 
náklady související s rozšířením 
odběrů o odběr žilní krve tak bu-
dou minimální,“ doplnila Kateřina 
Ostrá.  Radim Hruška
 Ilustrační foto 
 Nemocnice Blansko

Hokejisté Boskovic porazili 
na domácím ledě Kroměříž

Falešná 
kontrolorka 
kradla

LETOVICKO - Na důkladnou kon-
trolu vody a odečtení stavu vodo-
měru prý přišla do rodinného dom-
ku téměř devadesátileté seniorky 
na Letovicku zatím neznámá žena. 
Když všechno pečlivě prověřila, 
sdělila důchodkyni, že má přepla-
tek tisíc korun. Pak už se odehrál 
obvyklý scénář. 

„Falešná úřednice potřebovala 
rozměnit pětitisícovku. Seniorka 
ochotně nabídla pomoc, zároveň 
však ukázala, kde má odložené 
úspory. Pak ji podvodnice odlákala 
ještě k další kontrole do koupelny 
a snadno všechny úspory odcizila. 
Škoda je nejméně čtyřicet tisíc ko-
run,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

Kam za 
sportem

HOKEJ
10. 2., 18 h Blansko - Rosice.
KOPANÁ
10. 2., 10 h Boskovice - Prostě-

jov U 19. 12 h Blansko - Hranice.
KUŽELKY
10. 2., 10 h Blansko - Rosice, 

1. liga žen.
ŠACHY
11. 2., 10 h Lipovec - Hustopeče, 

2. liga. Boskovice - Lipůvka, Blansko 
- Rudice, KP 2.

BOSKOVICE - Devatenácté kolo 
Krajské ligy hokejistů přivedlo do 
Boskovic celek Kroměříže, tým 
Blanska měl v tomto kole volno.

SKMB Boskovice - HK Kromě-
říž 2:1pp (0:0, 1:0, 0:1, 1:0), 27. 
Šebek, 61. Bednář - 43. Gazda.

Domácí nastoupili v kompletní 
sestavě, hosté přijeli jen se čtyřmi 
obránci a bez střelce Murína.

Hrál se velice rychlý hokej, hosté 
působili lepším dojmem, ale velké 
šance Vaňka a Zavřela zlikvidoval 
skvělý Chvátal v domácí brance. 
Na druhé straně brankář Svoboda 
chytil šance Skácela a Špoka, na 
bezbrankovém stavu nic nezmě-
nila ani dvojnásobná přesilovka 
hostů.

Ve druhé třetině byla hra velice 

vyrovnaná, domácí celek se ve 27. 
minutě dostal do vedení, když Še-
bek protlačil puk za záda Svobody. 
V největší šanci hostů trefil Sedlář 
břevno domácí branky.

Úvod závěrečné třetiny patřil 
hostům, ve 43. minutě Gazda po 
vyjetí z rohu překonal Chvátala a 
vyrovnal. V 55. minutě viděli domá-
cí fanoušci krásné gesto fair-play. 
Boskovický Šebek vstřelil bran-
ku, hosté protestovali, že branka 
byla dosažena po přihrávce rukou, 
hlavní rozhodčí ale branku uznal. 
Odvolal ji až pokyn boskovického 
kapitána Bednáře, který přihrávku 
rukou potvrdil. V poslední minutě 
mohl změnit nerozhodný stav hos-
tující Jergl, ale jeho samostatnou 
akci znovu kryl Chvátal.

Prodloužení trvalo necelou mi-

nutu, v 61. minutě využil přesilov-
ku Bednář a domácí si tak připsali 
dva body.

Další výsledky: Velká Bíteš - 
Uherský Brod 3:2 pp, Rosice - Velké 
Meziříčí 4:8, Břeclav - Uherské Hra-
diště 9:2.
 1.  Velké Meziříčí 17 12 4 1 109:53 42
 2.  Boskovice 17 11 4 2 97:57 41
 3.  Velká Bíteš  17 8 5 4 80:74 31
 4.  Uherský Ostroh  16 9 2 5 90:62 30
 5.  Uničov  16 8 3 5 88:65 29
 6.  Kroměříž  17 6 5 6 64:70 25
 7.  Uherský Brod  16 6 4 6 69:70 22
 8.  Břeclav  18 6 2 10 82:89 22
 9.  Uherské Hradiště  17 6 1 10 67:83 19
 10.  Blansko  17 2 3 12 50:103 11
 11.  Rosice  16 1 1 14 55:125 4

Ve dvacátém kole hostí Blansko 
celek Rosic, Boskovice hrají v Uni-
čově.  Lubomír Slezák

Zloděje zlákal 
automat

LETOVICE - Hodně hladový mu-
sel asi být zatím neznámý pachatel, 
který se ve výrobní hale letovické 
firmy v noci vloupal do prodejního 
automatu. Po poničení skleněné vý-
plně přístroje odcizil nemalé množ-
ství nápojů a jídla. Škoda je nejmé-
ně pět tisíc korun.  (hrr)

Starostové iniciovali projekt 
výsadby stromů v kraji

REGION - Klub zastupitelů JMK 
Starostové pro Jižní Moravu inicio-
val podporu Jihomoravského kraje 
na výsadbu ovocných stromů. 

Celkem se zapojilo jednadvacet 
obcí a měst na jižní Moravě s po-
čtem bezmála jednoho tisíce strom-
ků a částkou téměř jednoho milionu 
korun. 

V první etapě byly osloveny pře-
devším regiony s ovocnářskou tra-
dicí, kde dochází k vymírání starých 
ovocných stromů v krajině. Jedná se 
o regiony Boskovicka, Blanenska 
a Tišnovska. Poté se kraj obrátil 
také na obce napříč regionem, kte-
ré mají dlouholetou zkušenost s 
výsadbou a pěstováním ovocných 
stromů. Jedná se o pilotní projekt 
Jihomoravského kraje. Jeho zámě-
rem je podpořit výsadbu ovocných 
stromů, zejména jabloní, švestek, 
třešní, hrušní a ořešáků, na pozem-
cích obcí.

„Z dlouhodobého hlediska je ze-
leň účinnější k zadržení vody v kra-
jině než vodní plochy. K vybudování 
vodních ploch většinou obce nedis-

ponují pozemky ve svém vlastnic-
tví, nehledě na skutečnost, že jejich 
vybudování je také finančně, časově 
a administrativně velmi náročné. 
Pokud se prokáže, že zájem o péči 
o krajinu v okolí obcí prostřednic-
tvím výsadby dřevin bude trvalý, 
rozšíříme projekt na území celého 
kraje,“ vysvětlil předseda Výboru 
pro regionální rozvoj JMK a ini-
ciátor projektu Radomír Pavlíček 
(STAN).

Předpokládaná výše finanční 
podpory na jeden vysazovaný ovoc-
ný strom činí 1 100 korun a zahrnu-
je mimo pořízení sazenic ovocných 
stromů také zakoupení potřebného 
úvazného materiálu, dopravu, od-
borné poradenství a následnou péči 
o vysázené stromy.

Pro letošní rok se počítá s pokra-
čováním tohoto projektu, jedná se 
o navázání spolupráce s odbornými 
garanty v rámci metodiky a vytipo-
vání oblastí a odrůd (např. MENDE-
LU) a snahou je také podpořit zájem 
široké veřejností rozvíjet povědomí 
o toto dědictví.  Jakub Krainer

Kuželkáři 
Blanska získali 
velmi cenné 
tři body

BLANSKO - Kuželkáři Blanska 
bojují o záchranu ve druhé lize a 
v sobotu vybojovali v domácím pro-
středí velice cenné body.

KK Blansko - SK Kuželky Dub-
ňany 7:1 (3341:3218).

FLEK J. - Ševela 2,5:1,5 (629:604), 
Plšek - Kratochvíla 4:0 (567:533), 
Kolařík - Harca 2:2 (531:543), Ha-
víř - Šerák 4:0 (565:501), Honc - 
Dostál 2:2 (534:531), Flek R. - Ry-
bárský 2:2 (515:506).
 1.  Dačice  14  13 1 0  84,0:28,0 27
 2.  Vyškov  14  13 0 1  82,0:30,0 26
 3.  Chvalíkovice 14 9 2 3  67,0:45,0 20
 4.  Vracov  14 8 1 5  68,0:44,0 17
 5.  Přerov  14 8 0 6  65,0:47,0 16
 6.  Husovice B  14 8 0 6  56,5:55,5 16
 7.  MS Brno  14 5 2 7  47,5:64,5 12
 8.  Dubňany  14 5 0 9  44,0:68,0 10
 9.  Prostějov  14 4 0 10  45,0:67,0 8
 10.  Blansko  14 3 1  10  46,0:66,0 7
 11.  Hlubina  14 3 1  10  42,0:70,0 7
 12.  Opava  14 1 0  13  25,0:87,0 2

V příštím kole hraje Blansko v so-
botu 10. února v Dačicích.  (les)

REGION - V sobotu se v Neza-
myslicích hrálo semifinále Českého 
poháru v kolové, ze sedmičlenného 
startovního pole tři nejlepší dvojice 
postoupili do finále. Svoje zastou-
pení zde měla i Svitávka, v barvách 
MO Svitávka 23 nastoupili Jiří Hr-
dlička ml. a Roman Staněk.

A byla to právě tato dvojice, která 
jako jediná prošla celým turnajem 
bez porážky a do finále postoupila 
z prvního místa.

Z výsledků: MO Svitávka 23 - 
Sokol Šitbořice 6:3, - Zlín-Prštné 
4 4:2, - Pankrác Praha 5:4, - Neza-
myslice 2 9:0, - Nezamyslice 1 5:2, 
- Start Plzeň 2 8:3, - Chrastava 1 9:2.

Svitáveckou dvojici doprovodili 
z tohoto turnaje do finále páry Petr 
Přikryl/Martin Přikryl (Nezamysli-
ce1) a Miroslav Starý/Marek Topo-
lář (Šitbořice 1).

Finálový turnaj se hraje 3. března 
v Plzni. (les)

Hrdlička se Staňkem 
postoupili do finále

Boskovičtí reprezentanti ve 
stolním hokeji vyhráli turnaj

BOSKOVICE, BRNO - Čtrnáct 
hráčů v dresech BHK Ice Qeen Bos-
kovice nastoupilo v sobotu 27. Led-
na na prvním ze čtyř velkých turna-
jů ve šprtci, který se tentokrát hrál 
v brněnském hotelu Gregor.

Devadesát devět hráčů z celé re-
publiky hrálo novým systémem, 
výhra za tři body remíza za bod. 
A i díky tomu se hráči více snažili 
o výhru a cenné body.

Vítězem turnaje se stal bosko-
vický Vít Vondál (šest výher, jedna 
remíza), druhý skončil domácí Ja-
roslav Frankl (Dragons Modřice) a 
třetí Petr Henych (BHC Most). 

Další dva reprezentanti Boskovic 

Jakub David a Bob Feruga se podě-
lili o čtvrté a páté místo, na čtrnác-
tém místě se umístila Petra Zajíčko-
vá, která se současně stala nejlepší 
ženou turnaje.

Mezi ostřílenými boskovickými 
hráči, kteří pravidelně slaví své 
úspěchy na turnajích, byly i mladé 
naděje, které v utkáních získaly dal-
ší zkušenosti.  (les), foto archiv

Žena naletěla 
podvodníkovi

LETOVICKO - Zklamáním skončil 
zájem čtyřiadvacetileté ženy z Leto-
vicka o elektronický klavír, který si 
vyhlédla na zahraničním interneto-
vém portále. Žena nakonec po do-
hodě s prodávajícím do zahraniční 
banky odeslala více než dvě stě eur. 

„Ten potom přestal komuniko-
vat. Nástroj neodeslal a ani peníze 
nevrátil. Škoda je skoro šest tisíc 
korun,“ doplnil policejní mluvčí Bo-
humil Malášek.  (hrr)

Z kina zmizela 
příruční 
pokladna

BLANSKO - Za kulturním zážit-
kem určitě nevyrazil do blanenské-
ho kina zatím neznámý pachatel. 
Pohotově využil skutečnosti, že po-
kladní si na chvíli odskočila z míst-
nosti, kterou nezajistila. Pohodlně 
se tak dostal k příruční pokladně 
a tuto odcizil. Byla v ní vcelku za-
jímavá hotovost. Škoda je více než 
dvacet tisíc korun.  (hrr)

Zloděje ve 
Vranové 
vystrašil alarm

REGION - Nepovedený lup si při-
psal zatím neznámý zloděj ve Vra-
nové. Chtěl se vloupat do rodinného 
domu, ale nepočítal s instalovaným 
alarmem.

„V obci Vranová se vyplatil de-
větačtyřicetiletému majiteli rodin-
ného domku instalovaný alarm. Ve 
chvíli, kdy si zloděj násilím otevřel 
balkónové dveře, spustilo se vý-
stražné zařízení. To pachatele vy-
strašilo natolik, že okamžitě z místa 
činu zmizel,“ přidal podrobnosti 
případu policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

I přesto, že pachatel nic neukradl, 
způsobil majiteli domu skoro dva-
cetitisícovou škodu. 

V Blansku možná stejný pachatel 
zamířil do příbytku čtyřiasedmde-
sátileté ženy. Překonal plot a ná-
sledně poničil okno. 

„Při prohledávání domu poničil 
navíc několik dveří. Nic ale neod-
cizil. Škoda je více než deset tisíc 
korun,“ doplnil policejní mluvčí Bo-
humil Malášek.  (hrr)
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Nastal čas rození jehňat, na svět 
přicházejí dvojčata i trojčata
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Řádková inzerce
Vyměním byt 2+1 + doplatek za 

menší domek v Letovicích.
 Tel.: 723 923 087
Koupím tovární malotraktor 

české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-
jem také o koupi zahradního trakto-
ru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850

Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 
Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-
no i k menší rekonstrukci. Platba 
v hotovosti. Prosím bez RK. Za na-
bídky děkuji. 

 Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím 1+1 nebo 2+1 v Blan-
sku. Bez realitní kanceláře. 

 Tel.: 723 830 686
Koupím motocykl SIMSON bez 

TP, Jawa, ČZ, Stadion, Babeta, Pa-
řez, Pionýr, Mustang, vozík PAV, 
Velorex i vrak, Škoda, Tatra, Lada, 
Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné 
automobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Nabídka pracovního 
místa
Hemodialýza Boskovice 
- hedica, s.r.o. přijme do 
pracovního poměru

* ZDRAVOTNÍ SESTRU NA 
ZKRÁCENÝ - POLOVIČNÍ ÚVAZEK
    Požadujeme: 

dokončené SŠ/VŠ vzdělání v oboru 
všeobecná sestra + specializaci ARIP 
(výhledově  navýšení prac. úvazku)

* LÉKAŘE NA CELÝ ÚVAZEK
   Požadujeme: 

odb. způsobilost k výkonu povolání lékaře 
dle zák. č. 95/2004 Sb., obor vnitřní 
lékařství - L1, se zájmem o nefrologii

KONTAKTNÍ OSOBA:  
PhDr. Konečná Lenka, tel.: 606 366 611

NEMOCNICE BLANSKO

Zdravotnický
konaný v pátek 16. 2. 2018 od 20.00 hodin

PETROVICE - V zemědělském 
družstvu Zemspol v Petrovicích, 
které je vlastníkem největšího stá-
da ovcí nejen na Blanensku, ale i na 
celé jižní Moravě, nastal čas rození 
jehňat. Stádo tvoří 180 ovcí, které 
každou sezonu přivedou na svět asi 
sto jehňat. Obvykle jde o dvojčata a 
trojčata. Chovatelé ale již evidují z 
minulých let i paterčata.

Ovce jsou využívány v nadsázce 
řečeno jako přírodní sekačky trávy 
v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Moravský kras. Spásají hlavně Vyky-
dalovu, Macošskou a Vilémovickou 
stráň. Jsou to totiž místa, kam se 
stroje nedostanou a je kvůli vzác-
ným rostlinám nutné, aby byly pra-
videlně udržované. Ovce celkem v 
krasu zatím spásají přibližně čtyři-
cet hektarů luk.

Zemspol v roce 1995 choval zhru-
ba 2000 ovcí. Pak ale šly jejich chovy 
do útlumu v celém Česku, protože 

zájem o ovčí vlnu poklesla a nebyl 
ani o skopové maso. Chov ovcí byl 

obnoven před třinácti lety díky 
dotaci Evropské unie (EU) ve výši 
zhruba 17 milionů korun.

Zemspol chová nenáročný druh 
tzv. ovcí romanovských, které bez 
potíží spasou i náletové dřeviny. 
Odborníci na životní prostředí upo-
zorňují na to, že pastevectví je pro 
krajinu velmi důležité nejen kvůli 
udržování nízkého travního porostu. 
Ovce a kozy totiž svými kopýtky na-
rušují tzv. travní drn a provzdušňují 
jej. Právě to pomáhá k růstu vzác-
ných rostlin.

„Bezesporu ovce do krajiny Mo-
ravského krasu patří a budeme moc 
rádi, pokud bude počet stád v CHKO 
přibývat. Jejich chovatelům jsme 
případně připraveni poradit a po-
moci,“ řekl Zrcadlu vedoucí správy 
chráněné krajinné oblasti Leoš Šte-
�ka.  Text a foto Martin Jelínek
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Blanenské atletky bodovaly na 
mistrovství v ostravské hale

Do obchodu v Újezdu u Kunštátu 
se vloupal uprchlý vězeň

ÚJEZD U KUNŠTÁTU - Obchod se 
smíšeným zbožím v Újezdu u Kun-
štátu se stal terčem zloděje. 

Policistům se ho podařilo zane-
dlouho vypátrat. Byl jím uprchlý 
sedmatřicetiletý vězeň. Nyní už je 
zpět za zdmi kuřimské věznice.

„Do prodejny se pachatel dostal 
po poničení skleněné výplně dveří 
a odnesl si především alkohol a ci-

garety. Všechno za nejméně dvacet 
tisíc korun. Že zloděj se dal hned 
po akci do popíjení, zjistili policisté 
záhy. Nasvědčovaly tomu nedaleko 
odložené rozpité láhve s alkoho-
lem,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.

Při vyšetřování případu na místě 
policisté také zjistili, že v obci ob-
čas pobývá cizí muž. Další zjištění 

už policisty navedlo na horkou sto-
pu. Tím mužem by mohl být vězeň, 
kterému se v listopadu podařilo 
utéct z kuřimské věznice.

Následovala rozsáhlá pátrací 
akce, do níž bylo nasazeno několik 
policejních hlídek, které operovaly 
nejen na Blanensku, ale i například 
v Brně. Policisté záhy slavili úspěch.

„Jedna z hlídek narazila v Kun-

štátu na podnapilého muže, ten se 
při kontrole nakonec ani nemohl 
vymlouvat a vloupání do obcho-
du přiznal. Navíc se po předložení 
dokladů potvrdilo, že zlodějem je 
uprchlý sedmatřicetiletý vězeň. Po 
prošetření případu tedy putoval 
v poutech zpět za mříže kuřimské 
věznice,“ doplnil Malášek.

 Radim Hruška

BLANSKO, OSTRAVA - V pátek 
druhého a v sobotu třetího února 
se v ostravské atletické hale ode-
hrálo Mistrovství Moravy a Slezska 
žáků, dorostu, juniorů a dospělých. 

V pátečním programu se za náš 
klub představily Leona Jandáková, 
Veronika Jakusidisová, Dominika 
Bezdíčková a Pavla Štoudková, kte-
ré vybojovaly pět medailí. 

Všechno začalo ve výškařském 
sektoru, kde Veronika získala dru-
hé místo za výkon 153 cm a Do-
minika skončila na sedmém místě 
výkonem 141 cm. Ve výšce starto-
valo celkem čtyřiadvacet mladších 
žákyň. 

Poté se naše zraky soustředily k 
běhu na 800 m mladších žákyň kde 
startovala Dominika, která si časem 
2:34:00 zajistila druhé místo a za-
běhla osobní výkon na této trati. 

Další soutěže, které jsme obsadi-
li, byl běh na 300 m, kde Veronika v 

osobním rekordu 42:80 suverénně 
vyhrála tuto náročnou atletickou 
disciplínu. Na této trati ji ještě do-
plnila Leona, pro kterou je to pře-
devším sbírání zkušeností. 

Soutěže poté pokračovaly běhy 
starších žákyň kde Pavla na 150 m 
zaběhla osobní výkon v čase 19:15 
a skončila na druhém místě, aby na 
300 m opět v osobním výkonu vy-
hrála časem 40:19.

V sobotu pokračovalo mistrovství 
dospělými kategoriemi, kde starto-
vala v juniorkách na trati 200 m 
Leona Marečková, která doběhla na 
nepopulárním čtvrtém místě v čase 
26:38. 

Na závěr musíme konstatovat že 
mistrovství dopadlo pro naše bar-
vy nad očekávání když do Blanska 
vezeme pět medailí z toho dva mis-
trovské tituly a tři druhá místa. 

Text a foto Martin Bezdíček, 
atletika ASK Blansko  Zleva Veronika Jakusidisová a Dominika Bezdíčková

ŠIPKY
Extraliga - 12. kolo: Hurricane 

Adamov - Bulldogs Hodonín 6:12, 
Frogs Žabčice - Hornets Adamov 
9:10, Šenkýři Brno - Mustang Brno 
B-Němčice 4:14, Vyškov - Kolečko 
Extra Brno 14:4, Šipky Ratíškovi-
ce - Knajp Riders Letovice 6:12.

 1.  Mustang Brno B 11 10 0 0 1 0 136:63 31
 2.  Hornets Adamov 11 8 2 0 0 1 120:80 28
 3.  ŠK Vyškov 11 7 1 0 0 3 106:93 23
 4.  Letovice 11 7 0 0 0 4 111:87 21
 5.  Hurricane Adamov 11 6 0 0 1 4 112:87 19
 6.  Bulldogs Hodonín 11 6 0 0 1 4 109:90 19
 7.  Frogs Žabčice 11 3 2 0 1 5 95:106 14
 8.  Ratíškovice 11 3 1 0 1 6 95:105 12
 9.  Šenkýři Brno 11 1 0 0 2 8 80:120 5

 10.  Kolečko Extra 11 1 1 0 0 9 66:133 5
 11.  Blansko 10 1 0 0 0 9 57:123 3

2. liga C - 14. kolo: Zenit Deštná 
A - Babylon Němčice B 12:6, Bull-
dog Javorek - Vandals Blansko A 
2:16, Alejak Sokec Boskovice - Su-
rikaty Těchov 10:8, Zenit Deštná B 
- Hoteliéři Usobrno A 5:13, Vandals 
Blansko B - Mário Boskovice 8:10.

 1.  Vandals Blansko A 13 12 1 0 0 0 180:55 38
 2.  Hoteliéři Usobrno 13 12 0 0 0 1 167:67 36
 3.  Bistro Stvolová 12 9 1 0 1 1 138:80 30
 4.  Zenit Deštná B 13 8 0 0 2 3 127:109 26
 5.  Zenit Deštná A 13 8 0 0 0 5 120:114 24
 6.  Mário Boskovice A 13 7 1 0 0 5 122:113 23
 7.  Alejak Boskovice 13 6 0 0 0 7 114:120 18
 8.  Vandals Blansko B 13 4 1 0 2 6 113:124 16
 9.  Bulldog Javorek 13 3 1 0 0 9 84:151 11
 10.  Terasa Knínice 13 4 0 0 0 9 105:129 9
 11.  Bystřice n. P. 13 3 0 0 0 10 92:142 9
 12.  Němčice B 13 2 0 0 0 11 71:163 6
 13.  Surikaty Těchov 13 1 0 0 0 12 84:150 3

3. liga C - 15. kolo: Dělníci Blansko - 
Vandals Blansko C 11:7, Popelka Team 
Boskovice - Pivárna Sloup B 10:8, Pi-
várna Sloup A - Tečkaři Blansko 10:9, 
Orli Ráječko - Černí baroni Boskovice 
11:7, Rumíci Krhov - Bikers Sloup 14:4.
 1.  Orli Ráječko 15 13 1 0 1 0 188:84 42
 2.  Dělníci Blansko 15 12 1 0 2 0 179:94 40
 3.  Pivárna Sloup A 15 8 2 0 2 3 153:121 30
 4.  Tečkaři Blansko 15 6 3 0 2 4 145:130 26
 5.  Černí baroni Bce 15 4 2 0 2 7 136:138 18
 6.  Popelka Team Bce 15 6 0 0 0 9 127:143 18
 7.  Bikers Sloup 15 3 2 0 1 9 109:164 14
 8.  Rumíci Krhov 15 4 0 0 1 10 126:145 13
 9.  Vandals Blansko C 15 5 0 0 0 10 106:164 12
 10.  Pivárna Sloup B 15 3 0 0 0 12 92:178 9

3. liga D - 15. kolo: Příšerky Stvolová 
- Hoteliéři Usobrno C 7:11, Triple X Le-
tovice - Haluzáři Cetkovice 6:12, Hoteli-
éři Usobrno B - Meziriver Deštná 0:18.
 1.  Na Středy Rudka 12 11 0 0 0 1 154:62 33
 2.  Usobrno B 13 9 1 0 0 3 125:110 29
 3.  Haluzáři Cetkovice 13 9 0 0 0 4 142:92 27
 4.  Usobrno C 13 6 0 0 0 7 114:120 18
 5.  Triple X Letovice 13 5 0 0 1 7 103:132 16
 6.  Meziriver Deštná 13 4 0 0 0 9 101:133 12
 7.  Příšerky Stvolová 13 0 0 0 0 13 72:162 0

Přípravné utkání Boskovice - Svitavy nabídlo fanouškům spoustu šancí na obou stranách, v jejich proměňování 
byli úspěšnější hosté, kteří si odvezli výhru 1:3.  Foto archiv TJ Svitavy

Děti z letovické základní umělecké školy 
předvedly pohádkové představení

LETOVICE - Krásně nalíčené, uče-
sané a oblečené princezny můžeme 
spatřit i v současném světě. Zvláště 
v období tanečních nebo plesů se to 
princeznami na sálech kulturních 
zařízení jenom hemží. A tak přichá-
zí doba, kdy i Popelka na sebe ob-
lékne překrásné šaty a na plese se 
setká se svým princem… 

Onen příběh o sličné chudé dívce, 
zlé maceše a nevlastních sestrách 
znovu ožil, tentokrát v podobě ta-
neční pohádky. Ke konci měsíce led-
na byl představen v kulturním domě 
v Letovicích a návštěva byla opravdu 
veliká. Děti i dospělí se tak mohli za-
poslouchat do pohádkové hudby a 
znovu si prožít Popelčin příběh. 

Na scéně si zatančilo cca 60 dětí 
z tanečního oddělení p. učitelky 
Jany Vinklerové ze ZUŠ Letovice. 
Byla to vskutku nádherná podíva-
ná! Originální zpracování a bezpo-
čet kostýmů, účesů, rekvizit však 
nezastínilo výkon všech účinkují-
cích těmi nejmenšími počínaje a již 
zkušenými tanečnicemi konče. Ho-
loubci, myšky, kočky, víly, kuchaři, 
komorné, dvorní dámy, princezny i 
šašek, který celým příběhem pro-

vází, včetně všech hlavních prota-
gonistů ukázali, že je jejich koníček 
opravdu baví. S velkým úspěchem 
byla pohádka uvedena hned několi-
krát za sebou – pro rodiče a veřej-
nost, pro kamarády z mateřských a 
základních škol. 

Roztančené jeviště je důkazem, 
že šikovní mladí umělci chtějí a 
umějí dávat radost nejenom sami 
sobě, ale i ostatním, mají-li dobré 
vedení, zázemí a podporu. Šikovná 
paní učitelka je totiž podstatnou 
podmínkou, obzvlášť když sama 
vytvořila všechny choreografie, 
kostýmy, dějovou linii, všechny tan-
ce s dětmi nacvičila a celé velkolepé 
dílo dala dohromady, včetně orga-
nizace celého představení. Za to si 
zaslouží obdiv a velký dík. 

Nelze než použít ono okřídlené: 
Kdo umí, umí. Klobouk dolů před 
všemi, kteří pracují s dětmi a do-
kážou vytvořit jakékoli obohacující 
dílo. Taneční oddělení ZUŠ s tím má 
už nějakou zkušenost, protože tahle 
pohádka nebyla jejich první. A tak 
nám nezbývá než věřit, že nebyla 
ani představením posledním. 

Sluší se všem popřát hodně elá-

nu, radosti z tance a chuti do nové 
práce ve druhém pololetí školního 

roku! Na další pohádku se již nedo-
čkavě těšíme…  Irena Čepová

V neděli vyjížděli hasiči k dopravní nehodě u Jedovnic směrem na Křtiny. Osobní auto tam skončilo na střeše mimo vozovku. Nehoda se obešla bez zra-
nění. Hasiči provedli protipožární opratření a řídili kyvadlově provoz.  Foto SDH Jedovnice
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úterý 6. února

AKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Řez ovocných plodin, před-
náška.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Promítání: Argentina – puto-
vání od pamp k Andám.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Valentýnská taneční zábava 
(nejen) pro seniory.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Paměť a její možnosti, 
zábavné trénování paměti.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Dukátová 
skála.
Blansko ve 20 hod. Nit z přízraků.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 
Špindl.

středa 7. února
AKCE

Blansko – Knihovna v 10 až 15 
hod.: Jarní prázdniny v knihovně.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: 
Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. 
Prof. UO – Germáni v pohybu. Vpád 
Svébů do Čech a středního Poduna-
jí, přednáška.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Dukátová 
skála.
Blansko ve 20 hod. Nit z přízraků.
Boskovice v 17 hod. Špindl.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Na konci světa.
čtvrtek 8. února

AKCE
Adamov – MKS v 17.15 hod.: Co no-
vého víme o cukrovce?, přednáška.
Blansko – Knihovna v 10 až 15 
hod.: Jarní prázdniny v knihovně.
Blansko – Kavárna Archa v 18 hod.: 
Přednáška o křesťanství.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců, 
na programu beseda s hasiči.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Špindl.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.
Doubravice v 18 hod. Čára.

pátek 9. února
AKCE

Blansko – Knihovna v 10 až 15 
hod.: Jarní prázdniny v knihovně.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Vý-
stava Moniky Valouškové, vernisáž.

kalendář akcí
Blansko – Restaurace Dělnický 
dům v 19 hod.: Taneční večer – sku-
pina Pohledy s Kamilou Hudcovou.
Blansko – Muzikograf ve 20 hod.: 
February + tryo.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: 
Ples dobrovolných hasičů okrsku 
Blansko.
Boskovice – Sokolovna v 15.30 
hod.: Velký dětský karneval se 
Šášou Viktorem.
Boskovice – Zámecký skleník 
v 19.30 hod.: Improvizační zápas 
Lísky vs. Bizoni.
Černá Hora – Zámeček v 18 hod.: 
Pochování basy.
Křtiny – Zámek v 19 hod.: Ochot-
nické divadlo: Teď ne! aneb Na to-
hle teď není ta pravá chvíle.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Malohanácká stovka, turistic-
ký pochod.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 
20 hod.: Třešničkový večírek.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Špindl.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Největší showman.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17, 20 a 22.30 hod. 
Padesát odstínů svobody.
Šebetov v 19.30 hod. Barry Seal: 
Nebeský gauner.

sobota 10. února
AKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Rybářský bál.
Borotín – Hospoda Stará škola v 10 
hod.: Masopus, zahájení průvodu 
masek.
Bořitov – Sokolovna ve 20 hod.: 14. 
Myslivecký ples.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
9. Sokolský ples.
Bukovinka – Obec v 8 hod.: Maso-
pustní průvod masek.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples ZŠ Cetkovice.
Doubravice – Kulturní dům ve 12 
hod.: Pochování basy.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ostatková zábava.
Kladoruby – Klubovna v 11 hod.: 
Masopust.
Krasová – Obec v 10.30 hod.: Maso-
pustní průvod.
Křtiny – Městys v 10 hod.: Ostat-
kový průvod masek se zvaním ob-
čanů.
Křtiny – Hostinec U Farlíků ve 20 
hod.: Maškarní ostatková merenda.
Kunštát – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Šibřinky.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: 
Slavnostní setkání u příležitosti 45. 
výročí založení Velkého dechového 
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Město Blansko má další kulturní 
památku pomník „Zborováka“

BLANSKO - Město Blansko má 
novou kulturní památku. Stal se 
jím pomník s názvem Hrdinům od 
Zborova. Za kulturní památku jej 
prohlásilo Ministerstvo kultury ČR 
na žádost města Blanska. Pomník 
„Zborováka“, jak jej nazývají místní, 
se nachází od roku 1947 v měst-
ském parku u nábřeží řeky Svitavy 
při ulici Svatopluka Čecha.

Autorem 177 cm vysoké litinové 
plastiky ruského legionáře z roku 
1933 je sochař Karel Babka (1880–
1953), přímý účastník bitvy u 
Zborova v řadách vznikající česko-
slovenské armády a výrazný před-
stavitel okruhu tzv. legionářských 
výtvarníků. Postava vojáka odhod-
laně vykročeného k boji v charak-
teristické výstroji ruské „carské“ 
armády byla odlita v místních bla-
nenských železárnách, a to ve třech 
známých exemplářích. 

Následkem pohnutých událostí 
druhé světové války se do součas-
nosti dochovala však pouze litinová 

blanenská plastika. První bronzo-
vá plastika, určená pro Roztylské 
náměstí v Praze–Spořilově, byla v 
roce 1940 roztavena, druhá, pro ha-
ličský Osovec, byla s největší prav-
děpodobností rovněž zničena. 

Socha byla v blanenských žele-
zárnách v roce 1933, za okupace 
uschována a po osvobození umís-
těna v sále sokolovny. Na dnešním 
místě byl pomník odhalen 13. čer-
vence 1947 na počest 30. výročí 
bitvy u Zborova. V rámci oslav 90. 
výročí bitvy roce 2007 byl na sochu 
legionáře doinstalován tzv. tulejový 
bodák. 

Výrazným prvkem blanenského 
pomníku, jehož socha zároveň upo-
míná na pokračování zdejší slavné 
tradice výroby umělecké litiny ve 
20. století, je také dobový archi-
tektonizovaný podstavec působivě 
kombinující hladké plochy leštěné 
žuly s masivními hrubě opracova-
nými bosami. 

 (hrr, zpr), foto Město Blansko

orchestru Základní umělecké školy 
Letovice, v 17 hodin zahájení kon-
certu.
Lipovec – Sokolovna v 16 hod.: 14. 
Košt slivovice.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Mi-
mořádně otevřená oranžerie s kve-
toucími kaméliemi.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: „Mafiánský“ ples Spolku přá-
tel piva Olešnice.
Rájec-Jestřebí – Kulturní středisko 
ve 20 hod.: Skautský bál Středisko 
Světla Boskovice.
Ráječko – Stará škola v 10 hod.: 
Masopustní průvod.
Senetářov – Obec v 9.30 hod.: Ma-
sopust.
Skočova Lhota – Obec v 10 hod.: 
Masopustní průvod.
Spešov – Obecní dům ve 20 hod.: 
Ostatková zábava.
Světlá – Obecní úřad ve 14 hod.: 
Masopustní průvod.
Šebrov – Obec ve 12.30 hod.: Ostat-
ky.
Uhřice – Točna v 9 hod.: Průvod 
masek obcí.
Vanovice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Obecní ples. 
Velké Opatovice – Sokolovna v 6 
až 11 hod.: Opatovské šmajd, dal-
ší ročník tradičního turistického 
průvodu.
Velké Opatovice – RC Motýlek v 18 
hod.: Přednáška na téma odpoči-
nek.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 
20 hod.: Zahrádkářský večírek.
Vranová – Kulturní dům ve 20 hod.: 
17. Fotbalový ples.
Závist – Obecní úřad ve 14.30 hod.: 
Masopust.
Žďár – Dělnický dům v 10.30 hod.: 
Masopust.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Sněhová krá-
lovna: Tajemství ohně a ledu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.

neděle 11. února
AKCE

Blansko – Kino v 10 hod.: Michal 
Nesvadba | Michal je kvítko.
Blansko – Katolický dům ve 14 
hod.: Dětský karneval.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 16 hod.: Všechno lítá, co má (i 
nemá) peří, vernisáž výstavy.
Jedovnice – Kulturní dům v 17 
hod.: 10 000 km jižní Afrikou, be-
seda.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Mi-
mořádně otevřená oranžerie s kve-
toucími kaméliemi.
Sloup – Kulturní dům v 15 hod.: 
Dětský karneval.
Spešov – Obec ve 13 hod.: Průvod 
masek.
Velké Opatovice – Orlovna v 15 
hod.: Beseda s Marcelou Ledeckou 
s názvem Fatima známá a neznámá.

KINA
Blansko v 15 hod. Sněhová králov-
na: Tajemství ohně a ledu.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.
pondělí 12. února
AKCE

Adamov - Salonek MKS na Ptačině 
ve 14.30 hod.: Zábavné soutěžní od-
poledne pro seniory: „KDO SI HRA-
JE – NEZLOBÍ“.
Blansko - Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy v 16 
hod.: Mýty o manželství, beseda.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.
Kunštát – Divadelní sál základní 
školy v 18 hod.: Přednáška – Aus-
trálie.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Prezident 
Blaník.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.

REGION - Rada Jihomoravského 
kraje na svém jednání 29. ledna 
2018 vyhlásila soutěž Nejlépe opra-
vená kulturní památka Jihomorav-
ského kraje v roce 2017. Vlastníci 
oceněných staveb získají na jejich 
renovaci až 100 tisíc korun. O no-
minovaném i vítězi rozhodne širo-
ká veřejnost.

Cílem soutěže je motivovat vlast-
níky památek. „Jižní Moravu na-
vštěvují každoročně statisíce tu-
ristů. Prostřednictvím této soutěže 
chceme podpořit a zviditelnit opra-
vené kulturní památky a pomoct 
jejich vlastníkům při jejich obnově,“ 
uvedl radní Tomáš Soukal.

Do soutěže mohou být navrženy 
památky, u nichž k celkové obnově 
nebo k obnově ucelené části došlo 
v roce 2017. Návrhy může podávat 
kterýkoliv občan, k nominaci bude 
též vyzvána odborná veřejnost a 
starostové obcí, na jejichž území 
se památky nacházejí. Účastníkem 
soutěže se stane vlastník navrže-
ného objektu. Písemný návrh lze 
zaslat na Krajský úřad Jihomorav-
ského kraje, odbor kultury a památ-
kové péče, Žerotínovo nám. 3, 601 
82 Brno, nebo e-mailovou zprávou 

na adresu kynclova.petra@kr-jiho-
moravsky.cz. Uzávěrka přihlášek 
do soutěže je 18. února 2018, hla-
sování prostřednictvím SMS zpráv 
proběhne od 12. března do 6. dub-
na 2018, výsledky soutěže budou 
vyhlášeny v květnu 2018. 

Fotografie vybraných památek a 
doprovázející popisné texty budou 
uveřejněny na webových stránkách 
Jihomoravského kraje www.kr-ji-
homoravsky.cz. Hlasování proběh-
ne formou SMS, přičemž z jednoho 
telefonního čísla může být zaslán 
pouze jeden hlas. Na webové strán-
ce soutěže bude umístěn jednodu-
chý návod, jak při hlasování postu-
povat. Dle počtu obdržených hlasů 
se stanoví konečné pořadí a přidělí 
ceny.

Soutěží se ve třech kategoriích. 
První jsou velké stavby - hrady, 
zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze 
či hospodářské dvory. Druhou pak 
díla výtvarného umění (obrazy, 
sochy, nástěnné malby…), při je-
jichž obnově se uplatňuje metoda 
restaurování. Třetí kategorii tvoří 
drobné stavby. 

Monika Brindzáková, 
tisková mluvčí hejtmana JmK

Jak staré příběhy pronikají do 
těch současných

Nakolik se příběhy z antiky a bible odráží v textech současných evrop-
ských a amerických autorů? Kolik narážek na řeckou mytologii najdete v 
severské krimi? Mohu číst Da Vinciho kód, když nevím, co to je evangelium? 
Toto a mnoho dalšího osvětlí v sérii čtyř přednášek Mgr. Pavla Hrdinová.

1. března proběhne první z přednášek a bude na téma Řecká mytologie 
(Homér versus Fulghum).

V rámci celého bloku přednášek doporučujeme přečíst nebo si alespoň 
připomenout tyto knihy:

W. Shakespeare – Romeo a Julie (nebo Zamilovaný Shakespeare – film)
G. B. Shaw – Pygmalion (nebo My Fair Lady – film)
Robert Fulghum – Už hořela, když jsem si do ní lehal
Dan Brown – Da Vinciho kód (Šifra mistra Leonarda)
Arne Dahl – Evropské Blues
Jiří Žáček – Ptákoviny
další termíny
22. března - Řecké drama (Aristofanes versus Žáček)
12. dubna - Římská poezie (Ovidius versus Shakespeare a Shaw)
10. května - Biblické příběhy (a Fulghum, Brown, Čapek a další)

Netypická výstava
Trochu netypická výstava autorky obrazů Mgr. Moniky  Valouškové bude 

určitě příjemným kulturním zážitkem pro všechny, kteří mají rádi umění.
Na výstavě si můžete prohlédnout různé techniky kresby nebo malby. 

Velmi originální jsou její otáčející obrazy, které vypadají při každém poo-
točení pokaždé jinak i přestože se jedná stále o totéž dílo. 

Více k obrazům Vám jistě sdělí sama autorka. Kurátorkou výstavy je 
Mgr. Jana Francová.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 9. února v 18 hodin a díla budou v 
knihovně ke shlédnutí do 28. února letošního roku.

 Lukáš Dlapa, ředitel blanenské knihovny

Radní vyhlásili soutěž Nejlépe 
opravená kulturní památka 
Jihomoravského kraje

Novinky z blanenské knihovny

�ro�ám zbytek �ul� rocku, zabalený. Zateplovali jsme si střechu 
sami, mezi trámy. Nehořlavý.

tl.140 x š.600 x d.1000 mm - 22 balíků tj. 92,4 m2

tl.180 x š.600 x d.1000 mm -    5 balíků tj. 15    m2 

Pokud by se to někomu hodilo, na domluvu volejte 723 238 868.

ZRCADLO ČTE KAŽDÝ TÝDEN 
TÉMĚŘ DVACET TISÍC 

SPOKOJENÝCH ČTENÁŘŮ



 úterý 6. února 2018 ZPRAVODAJSTVÍTýdeník Zrcadlo, strany 6 a 7

Zámecké skleníky v Rájci nad Svitavou jsou plné kvetoucích kamélií
RÁJEC-JESTŘEBÍ - Nechat se 

okouzlit světem zeleně a pestře kve-
toucích kamélií může každý, kdo v 
nadcházejících dnech navštíví zá-
mecké skleníky v Rájci-Jestřebí. 

Jejich chloubou je totiž jedna z 
největších sbírek těchto exotických 
rostlin v Česku a dokonce i ve střed-
ní Evropě. Pohledem na květy bílé, 
růžové, červené, rudé i melírované 
se mohou potěšit zájemci až do kon-
ce března. 

Od 9. do 18. března budou aranž-
má a vazby z kamélií zdobit i zámec-
ké komnaty.

Výstava kamélií je tradičním turi-
stickým lákadlem rájeckého zámku. 
Do jeho skleníku míří za jejich květy 
vždy počátkem roku okolo sedmi ti-
síc a do zámeckých komnat dalších 
pět tisíc návštěvníků.

Základem rájecké kolekce kamé-
lií jsou jejich keře, které dnes měří 
bezmála tři metry. Zahradníci je 
kdysi získali v roce 1973 z Výzkum-
ného ústavu okrasného zahradnictví 
v Průhonicích u Prahy. 

Nyní sbírku tvoří zhruba čtyři sta 
druhů kamélií, přičemž dvě stě pa-
desát z nich vyšlechtili přímo ráječ-
tí zahradníci. Dosud bylo na světě 
vyšlechtěno asi šedesát tisíc druhů 
těchto rostlin. Jejich původním do-
movem je Japonsko. 

Milovníci kamélií díky píli a péči 
rájeckých zahradníků znají napří-
klad jimi vyšlechtěné druhy Jana, 
Věra, Zuzana nebo Hana. Jeden z 
druhů se jmenuje Jan Dvořák a nese 
jméno zahradníka, který současnou 
kolekci založil. 

Vyšlechtit nový druh kamélií trvá 

dlouhá léta. V době květu se takzva-
né prašníky z květu jedné odrůdy 
otřou o prašníky květu druhé od-
růdy. Semena se poté vysadí a čeká 
se. Pokud má zahradník štěstí, po 
zhruba patnácti až dvaceti letech se 
na rostlině objeví květy, které jsou 
trochu jiné než všechny ostatní. Pak 
už stačí jen vybrat nové jméno.

Novinkou mezi vyšlechtěnými ka-
méliemi v Rájci je odrůda Verunka 
pojmenovaná po zahradnici Vero-
nice Hájkové. „Pečovala jsem o tyto 
rostlinky před deseti lety, kdy jsem 
sem nastoupila. Tehdy to byla ještě 
taková miminka,“ prozradila usmě-
vavá zahradnice Zrcadlu.

O kamélie již léta pečuje se svými 
čtyřmi kolegy zahradník Evžen Ko-
pecký. „Za tři roky půjdu do důcho-
du a moc bych si přál, aby se poda-
řilo naše historické skleníky rozšířit 
do původní podoby, a aby se našly 
finance na rozšíření našeho zahrad-
nického týmu. Naše sbírka kamélií si 
bezesporu zaslouží ještě kvalitnější 
prostory. Už je nemáme kam dát,“ 
uvedl.

I když to možná mnozí nevědí, ka-
mélie jsou pojmenovány po slavném 
brněnském rodákovi, přírodovědci, 
lékárníkovi a jezuitovi Jiřím Kame-
lovi (1661-1706). Působil na misii 
ve filipínské Manile, kde zkoumal 
tamní faunu i flóru, sbíral rostliny, 
a především popisoval jejich účinky. 
Ironií osudu je, že Kamel pravděpo-
dobně kamélie nikdy nespatřil. Na 
jeho počest pojmenoval tyto rostliny 
jeho jménem stejně slavný švédský 
botanik Carl Linné. 

 Text a foto Martin Jelínek
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úterý 6. února

AKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Řez ovocných plodin, před-
náška.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Promítání: Argentina – puto-
vání od pamp k Andám.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Valentýnská taneční zábava 
(nejen) pro seniory.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Paměť a její možnosti, 
zábavné trénování paměti.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Dukátová 
skála.
Blansko ve 20 hod. Nit z přízraků.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 
Špindl.

středa 7. února
AKCE

Blansko – Knihovna v 10 až 15 
hod.: Jarní prázdniny v knihovně.
Boskovice – Muzeum v 17 hod.: 
Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. 
Prof. UO – Germáni v pohybu. Vpád 
Svébů do Čech a středního Poduna-
jí, přednáška.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Dukátová 
skála.
Blansko ve 20 hod. Nit z přízraků.
Boskovice v 17 hod. Špindl.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Na konci světa.
čtvrtek 8. února

AKCE
Adamov – MKS v 17.15 hod.: Co no-
vého víme o cukrovce?, přednáška.
Blansko – Knihovna v 10 až 15 
hod.: Jarní prázdniny v knihovně.
Blansko – Kavárna Archa v 18 hod.: 
Přednáška o křesťanství.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Klub mladých důchodců, 
na programu beseda s hasiči.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Špindl.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.
Doubravice v 18 hod. Čára.

pátek 9. února
AKCE

Blansko – Knihovna v 10 až 15 
hod.: Jarní prázdniny v knihovně.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Vý-
stava Moniky Valouškové, vernisáž.

kalendář akcí
Blansko – Restaurace Dělnický 
dům v 19 hod.: Taneční večer – sku-
pina Pohledy s Kamilou Hudcovou.
Blansko – Muzikograf ve 20 hod.: 
February + tryo.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: 
Ples dobrovolných hasičů okrsku 
Blansko.
Boskovice – Sokolovna v 15.30 
hod.: Velký dětský karneval se 
Šášou Viktorem.
Boskovice – Zámecký skleník 
v 19.30 hod.: Improvizační zápas 
Lísky vs. Bizoni.
Černá Hora – Zámeček v 18 hod.: 
Pochování basy.
Křtiny – Zámek v 19 hod.: Ochot-
nické divadlo: Teď ne! aneb Na to-
hle teď není ta pravá chvíle.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Malohanácká stovka, turistic-
ký pochod.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 
20 hod.: Třešničkový večírek.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Špindl.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Největší showman.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17, 20 a 22.30 hod. 
Padesát odstínů svobody.
Šebetov v 19.30 hod. Barry Seal: 
Nebeský gauner.

sobota 10. února
AKCE

Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Rybářský bál.
Borotín – Hospoda Stará škola v 10 
hod.: Masopus, zahájení průvodu 
masek.
Bořitov – Sokolovna ve 20 hod.: 14. 
Myslivecký ples.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
9. Sokolský ples.
Bukovinka – Obec v 8 hod.: Maso-
pustní průvod masek.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples ZŠ Cetkovice.
Doubravice – Kulturní dům ve 12 
hod.: Pochování basy.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ostatková zábava.
Kladoruby – Klubovna v 11 hod.: 
Masopust.
Krasová – Obec v 10.30 hod.: Maso-
pustní průvod.
Křtiny – Městys v 10 hod.: Ostat-
kový průvod masek se zvaním ob-
čanů.
Křtiny – Hostinec U Farlíků ve 20 
hod.: Maškarní ostatková merenda.
Kunštát – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Šibřinky.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: 
Slavnostní setkání u příležitosti 45. 
výročí založení Velkého dechového 
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Město Blansko má další kulturní 
památku pomník „Zborováka“

BLANSKO - Město Blansko má 
novou kulturní památku. Stal se 
jím pomník s názvem Hrdinům od 
Zborova. Za kulturní památku jej 
prohlásilo Ministerstvo kultury ČR 
na žádost města Blanska. Pomník 
„Zborováka“, jak jej nazývají místní, 
se nachází od roku 1947 v měst-
ském parku u nábřeží řeky Svitavy 
při ulici Svatopluka Čecha.

Autorem 177 cm vysoké litinové 
plastiky ruského legionáře z roku 
1933 je sochař Karel Babka (1880–
1953), přímý účastník bitvy u 
Zborova v řadách vznikající česko-
slovenské armády a výrazný před-
stavitel okruhu tzv. legionářských 
výtvarníků. Postava vojáka odhod-
laně vykročeného k boji v charak-
teristické výstroji ruské „carské“ 
armády byla odlita v místních bla-
nenských železárnách, a to ve třech 
známých exemplářích. 

Následkem pohnutých událostí 
druhé světové války se do součas-
nosti dochovala však pouze litinová 

blanenská plastika. První bronzo-
vá plastika, určená pro Roztylské 
náměstí v Praze–Spořilově, byla v 
roce 1940 roztavena, druhá, pro ha-
ličský Osovec, byla s největší prav-
děpodobností rovněž zničena. 

Socha byla v blanenských žele-
zárnách v roce 1933, za okupace 
uschována a po osvobození umís-
těna v sále sokolovny. Na dnešním 
místě byl pomník odhalen 13. čer-
vence 1947 na počest 30. výročí 
bitvy u Zborova. V rámci oslav 90. 
výročí bitvy roce 2007 byl na sochu 
legionáře doinstalován tzv. tulejový 
bodák. 

Výrazným prvkem blanenského 
pomníku, jehož socha zároveň upo-
míná na pokračování zdejší slavné 
tradice výroby umělecké litiny ve 
20. století, je také dobový archi-
tektonizovaný podstavec působivě 
kombinující hladké plochy leštěné 
žuly s masivními hrubě opracova-
nými bosami. 

 (hrr, zpr), foto Město Blansko

orchestru Základní umělecké školy 
Letovice, v 17 hodin zahájení kon-
certu.
Lipovec – Sokolovna v 16 hod.: 14. 
Košt slivovice.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Mi-
mořádně otevřená oranžerie s kve-
toucími kaméliemi.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: „Mafiánský“ ples Spolku přá-
tel piva Olešnice.
Rájec-Jestřebí – Kulturní středisko 
ve 20 hod.: Skautský bál Středisko 
Světla Boskovice.
Ráječko – Stará škola v 10 hod.: 
Masopustní průvod.
Senetářov – Obec v 9.30 hod.: Ma-
sopust.
Skočova Lhota – Obec v 10 hod.: 
Masopustní průvod.
Spešov – Obecní dům ve 20 hod.: 
Ostatková zábava.
Světlá – Obecní úřad ve 14 hod.: 
Masopustní průvod.
Šebrov – Obec ve 12.30 hod.: Ostat-
ky.
Uhřice – Točna v 9 hod.: Průvod 
masek obcí.
Vanovice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Obecní ples. 
Velké Opatovice – Sokolovna v 6 
až 11 hod.: Opatovské šmajd, dal-
ší ročník tradičního turistického 
průvodu.
Velké Opatovice – RC Motýlek v 18 
hod.: Přednáška na téma odpoči-
nek.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 
20 hod.: Zahrádkářský večírek.
Vranová – Kulturní dům ve 20 hod.: 
17. Fotbalový ples.
Závist – Obecní úřad ve 14.30 hod.: 
Masopust.
Žďár – Dělnický dům v 10.30 hod.: 
Masopust.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Sněhová krá-
lovna: Tajemství ohně a ledu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.

neděle 11. února
AKCE

Blansko – Kino v 10 hod.: Michal 
Nesvadba | Michal je kvítko.
Blansko – Katolický dům ve 14 
hod.: Dětský karneval.
Blansko – Galerie města Blanska 
v 16 hod.: Všechno lítá, co má (i 
nemá) peří, vernisáž výstavy.
Jedovnice – Kulturní dům v 17 
hod.: 10 000 km jižní Afrikou, be-
seda.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Mi-
mořádně otevřená oranžerie s kve-
toucími kaméliemi.
Sloup – Kulturní dům v 15 hod.: 
Dětský karneval.
Spešov – Obec ve 13 hod.: Průvod 
masek.
Velké Opatovice – Orlovna v 15 
hod.: Beseda s Marcelou Ledeckou 
s názvem Fatima známá a neznámá.

KINA
Blansko v 15 hod. Sněhová králov-
na: Tajemství ohně a ledu.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.
pondělí 12. února
AKCE

Adamov - Salonek MKS na Ptačině 
ve 14.30 hod.: Zábavné soutěžní od-
poledne pro seniory: „KDO SI HRA-
JE – NEZLOBÍ“.
Blansko - Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy v 16 
hod.: Mýty o manželství, beseda.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.
Kunštát – Divadelní sál základní 
školy v 18 hod.: Přednáška – Aus-
trálie.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Prezident 
Blaník.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.

REGION - Rada Jihomoravského 
kraje na svém jednání 29. ledna 
2018 vyhlásila soutěž Nejlépe opra-
vená kulturní památka Jihomorav-
ského kraje v roce 2017. Vlastníci 
oceněných staveb získají na jejich 
renovaci až 100 tisíc korun. O no-
minovaném i vítězi rozhodne širo-
ká veřejnost.

Cílem soutěže je motivovat vlast-
níky památek. „Jižní Moravu na-
vštěvují každoročně statisíce tu-
ristů. Prostřednictvím této soutěže 
chceme podpořit a zviditelnit opra-
vené kulturní památky a pomoct 
jejich vlastníkům při jejich obnově,“ 
uvedl radní Tomáš Soukal.

Do soutěže mohou být navrženy 
památky, u nichž k celkové obnově 
nebo k obnově ucelené části došlo 
v roce 2017. Návrhy může podávat 
kterýkoliv občan, k nominaci bude 
též vyzvána odborná veřejnost a 
starostové obcí, na jejichž území 
se památky nacházejí. Účastníkem 
soutěže se stane vlastník navrže-
ného objektu. Písemný návrh lze 
zaslat na Krajský úřad Jihomorav-
ského kraje, odbor kultury a památ-
kové péče, Žerotínovo nám. 3, 601 
82 Brno, nebo e-mailovou zprávou 

na adresu kynclova.petra@kr-jiho-
moravsky.cz. Uzávěrka přihlášek 
do soutěže je 18. února 2018, hla-
sování prostřednictvím SMS zpráv 
proběhne od 12. března do 6. dub-
na 2018, výsledky soutěže budou 
vyhlášeny v květnu 2018. 

Fotografie vybraných památek a 
doprovázející popisné texty budou 
uveřejněny na webových stránkách 
Jihomoravského kraje www.kr-ji-
homoravsky.cz. Hlasování proběh-
ne formou SMS, přičemž z jednoho 
telefonního čísla může být zaslán 
pouze jeden hlas. Na webové strán-
ce soutěže bude umístěn jednodu-
chý návod, jak při hlasování postu-
povat. Dle počtu obdržených hlasů 
se stanoví konečné pořadí a přidělí 
ceny.

Soutěží se ve třech kategoriích. 
První jsou velké stavby - hrady, 
zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze 
či hospodářské dvory. Druhou pak 
díla výtvarného umění (obrazy, 
sochy, nástěnné malby…), při je-
jichž obnově se uplatňuje metoda 
restaurování. Třetí kategorii tvoří 
drobné stavby. 

Monika Brindzáková, 
tisková mluvčí hejtmana JmK

Jak staré příběhy pronikají do 
těch současných

Nakolik se příběhy z antiky a bible odráží v textech současných evrop-
ských a amerických autorů? Kolik narážek na řeckou mytologii najdete v 
severské krimi? Mohu číst Da Vinciho kód, když nevím, co to je evangelium? 
Toto a mnoho dalšího osvětlí v sérii čtyř přednášek Mgr. Pavla Hrdinová.

1. března proběhne první z přednášek a bude na téma Řecká mytologie 
(Homér versus Fulghum).

V rámci celého bloku přednášek doporučujeme přečíst nebo si alespoň 
připomenout tyto knihy:

W. Shakespeare – Romeo a Julie (nebo Zamilovaný Shakespeare – film)
G. B. Shaw – Pygmalion (nebo My Fair Lady – film)
Robert Fulghum – Už hořela, když jsem si do ní lehal
Dan Brown – Da Vinciho kód (Šifra mistra Leonarda)
Arne Dahl – Evropské Blues
Jiří Žáček – Ptákoviny
další termíny
22. března - Řecké drama (Aristofanes versus Žáček)
12. dubna - Římská poezie (Ovidius versus Shakespeare a Shaw)
10. května - Biblické příběhy (a Fulghum, Brown, Čapek a další)

Netypická výstava
Trochu netypická výstava autorky obrazů Mgr. Moniky  Valouškové bude 

určitě příjemným kulturním zážitkem pro všechny, kteří mají rádi umění.
Na výstavě si můžete prohlédnout různé techniky kresby nebo malby. 

Velmi originální jsou její otáčející obrazy, které vypadají při každém poo-
točení pokaždé jinak i přestože se jedná stále o totéž dílo. 

Více k obrazům Vám jistě sdělí sama autorka. Kurátorkou výstavy je 
Mgr. Jana Francová.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 9. února v 18 hodin a díla budou v 
knihovně ke shlédnutí do 28. února letošního roku.

 Lukáš Dlapa, ředitel blanenské knihovny

Radní vyhlásili soutěž Nejlépe 
opravená kulturní památka 
Jihomoravského kraje

Novinky z blanenské knihovny

�ro�ám zbytek �ul� rocku, zabalený. Zateplovali jsme si střechu 
sami, mezi trámy. Nehořlavý.

tl.140 x š.600 x d.1000 mm - 22 balíků tj. 92,4 m2

tl.180 x š.600 x d.1000 mm -    5 balíků tj. 15    m2 

Pokud by se to někomu hodilo, na domluvu volejte 723 238 868.

ZRCADLO ČTE KAŽDÝ TÝDEN 
TÉMĚŘ DVACET TISÍC 

SPOKOJENÝCH ČTENÁŘŮ
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Blanenské atletky bodovaly na 
mistrovství v ostravské hale

Do obchodu v Újezdu u Kunštátu 
se vloupal uprchlý vězeň

ÚJEZD U KUNŠTÁTU - Obchod se 
smíšeným zbožím v Újezdu u Kun-
štátu se stal terčem zloděje. 

Policistům se ho podařilo zane-
dlouho vypátrat. Byl jím uprchlý 
sedmatřicetiletý vězeň. Nyní už je 
zpět za zdmi kuřimské věznice.

„Do prodejny se pachatel dostal 
po poničení skleněné výplně dveří 
a odnesl si především alkohol a ci-

garety. Všechno za nejméně dvacet 
tisíc korun. Že zloděj se dal hned 
po akci do popíjení, zjistili policisté 
záhy. Nasvědčovaly tomu nedaleko 
odložené rozpité láhve s alkoho-
lem,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.

Při vyšetřování případu na místě 
policisté také zjistili, že v obci ob-
čas pobývá cizí muž. Další zjištění 

už policisty navedlo na horkou sto-
pu. Tím mužem by mohl být vězeň, 
kterému se v listopadu podařilo 
utéct z kuřimské věznice.

Následovala rozsáhlá pátrací 
akce, do níž bylo nasazeno několik 
policejních hlídek, které operovaly 
nejen na Blanensku, ale i například 
v Brně. Policisté záhy slavili úspěch.

„Jedna z hlídek narazila v Kun-

štátu na podnapilého muže, ten se 
při kontrole nakonec ani nemohl 
vymlouvat a vloupání do obcho-
du přiznal. Navíc se po předložení 
dokladů potvrdilo, že zlodějem je 
uprchlý sedmatřicetiletý vězeň. Po 
prošetření případu tedy putoval 
v poutech zpět za mříže kuřimské 
věznice,“ doplnil Malášek.

 Radim Hruška

BLANSKO, OSTRAVA - V pátek 
druhého a v sobotu třetího února 
se v ostravské atletické hale ode-
hrálo Mistrovství Moravy a Slezska 
žáků, dorostu, juniorů a dospělých. 

V pátečním programu se za náš 
klub představily Leona Jandáková, 
Veronika Jakusidisová, Dominika 
Bezdíčková a Pavla Štoudková, kte-
ré vybojovaly pět medailí. 

Všechno začalo ve výškařském 
sektoru, kde Veronika získala dru-
hé místo za výkon 153 cm a Do-
minika skončila na sedmém místě 
výkonem 141 cm. Ve výšce starto-
valo celkem čtyřiadvacet mladších 
žákyň. 

Poté se naše zraky soustředily k 
běhu na 800 m mladších žákyň kde 
startovala Dominika, která si časem 
2:34:00 zajistila druhé místo a za-
běhla osobní výkon na této trati. 

Další soutěže, které jsme obsadi-
li, byl běh na 300 m, kde Veronika v 

osobním rekordu 42:80 suverénně 
vyhrála tuto náročnou atletickou 
disciplínu. Na této trati ji ještě do-
plnila Leona, pro kterou je to pře-
devším sbírání zkušeností. 

Soutěže poté pokračovaly běhy 
starších žákyň kde Pavla na 150 m 
zaběhla osobní výkon v čase 19:15 
a skončila na druhém místě, aby na 
300 m opět v osobním výkonu vy-
hrála časem 40:19.

V sobotu pokračovalo mistrovství 
dospělými kategoriemi, kde starto-
vala v juniorkách na trati 200 m 
Leona Marečková, která doběhla na 
nepopulárním čtvrtém místě v čase 
26:38. 

Na závěr musíme konstatovat že 
mistrovství dopadlo pro naše bar-
vy nad očekávání když do Blanska 
vezeme pět medailí z toho dva mis-
trovské tituly a tři druhá místa. 

Text a foto Martin Bezdíček, 
atletika ASK Blansko  Zleva Veronika Jakusidisová a Dominika Bezdíčková

ŠIPKY
Extraliga - 12. kolo: Hurricane 

Adamov - Bulldogs Hodonín 6:12, 
Frogs Žabčice - Hornets Adamov 
9:10, Šenkýři Brno - Mustang Brno 
B-Němčice 4:14, Vyškov - Kolečko 
Extra Brno 14:4, Šipky Ratíškovi-
ce - Knajp Riders Letovice 6:12.

 1.  Mustang Brno B 11 10 0 0 1 0 136:63 31
 2.  Hornets Adamov 11 8 2 0 0 1 120:80 28
 3.  ŠK Vyškov 11 7 1 0 0 3 106:93 23
 4.  Letovice 11 7 0 0 0 4 111:87 21
 5.  Hurricane Adamov 11 6 0 0 1 4 112:87 19
 6.  Bulldogs Hodonín 11 6 0 0 1 4 109:90 19
 7.  Frogs Žabčice 11 3 2 0 1 5 95:106 14
 8.  Ratíškovice 11 3 1 0 1 6 95:105 12
 9.  Šenkýři Brno 11 1 0 0 2 8 80:120 5

 10.  Kolečko Extra 11 1 1 0 0 9 66:133 5
 11.  Blansko 10 1 0 0 0 9 57:123 3

2. liga C - 14. kolo: Zenit Deštná 
A - Babylon Němčice B 12:6, Bull-
dog Javorek - Vandals Blansko A 
2:16, Alejak Sokec Boskovice - Su-
rikaty Těchov 10:8, Zenit Deštná B 
- Hoteliéři Usobrno A 5:13, Vandals 
Blansko B - Mário Boskovice 8:10.

 1.  Vandals Blansko A 13 12 1 0 0 0 180:55 38
 2.  Hoteliéři Usobrno 13 12 0 0 0 1 167:67 36
 3.  Bistro Stvolová 12 9 1 0 1 1 138:80 30
 4.  Zenit Deštná B 13 8 0 0 2 3 127:109 26
 5.  Zenit Deštná A 13 8 0 0 0 5 120:114 24
 6.  Mário Boskovice A 13 7 1 0 0 5 122:113 23
 7.  Alejak Boskovice 13 6 0 0 0 7 114:120 18
 8.  Vandals Blansko B 13 4 1 0 2 6 113:124 16
 9.  Bulldog Javorek 13 3 1 0 0 9 84:151 11
 10.  Terasa Knínice 13 4 0 0 0 9 105:129 9
 11.  Bystřice n. P. 13 3 0 0 0 10 92:142 9
 12.  Němčice B 13 2 0 0 0 11 71:163 6
 13.  Surikaty Těchov 13 1 0 0 0 12 84:150 3

3. liga C - 15. kolo: Dělníci Blansko - 
Vandals Blansko C 11:7, Popelka Team 
Boskovice - Pivárna Sloup B 10:8, Pi-
várna Sloup A - Tečkaři Blansko 10:9, 
Orli Ráječko - Černí baroni Boskovice 
11:7, Rumíci Krhov - Bikers Sloup 14:4.
 1.  Orli Ráječko 15 13 1 0 1 0 188:84 42
 2.  Dělníci Blansko 15 12 1 0 2 0 179:94 40
 3.  Pivárna Sloup A 15 8 2 0 2 3 153:121 30
 4.  Tečkaři Blansko 15 6 3 0 2 4 145:130 26
 5.  Černí baroni Bce 15 4 2 0 2 7 136:138 18
 6.  Popelka Team Bce 15 6 0 0 0 9 127:143 18
 7.  Bikers Sloup 15 3 2 0 1 9 109:164 14
 8.  Rumíci Krhov 15 4 0 0 1 10 126:145 13
 9.  Vandals Blansko C 15 5 0 0 0 10 106:164 12
 10.  Pivárna Sloup B 15 3 0 0 0 12 92:178 9

3. liga D - 15. kolo: Příšerky Stvolová 
- Hoteliéři Usobrno C 7:11, Triple X Le-
tovice - Haluzáři Cetkovice 6:12, Hoteli-
éři Usobrno B - Meziriver Deštná 0:18.
 1.  Na Středy Rudka 12 11 0 0 0 1 154:62 33
 2.  Usobrno B 13 9 1 0 0 3 125:110 29
 3.  Haluzáři Cetkovice 13 9 0 0 0 4 142:92 27
 4.  Usobrno C 13 6 0 0 0 7 114:120 18
 5.  Triple X Letovice 13 5 0 0 1 7 103:132 16
 6.  Meziriver Deštná 13 4 0 0 0 9 101:133 12
 7.  Příšerky Stvolová 13 0 0 0 0 13 72:162 0

Přípravné utkání Boskovice - Svitavy nabídlo fanouškům spoustu šancí na obou stranách, v jejich proměňování 
byli úspěšnější hosté, kteří si odvezli výhru 1:3.  Foto archiv TJ Svitavy

Děti z letovické základní umělecké školy 
předvedly pohádkové představení

LETOVICE - Krásně nalíčené, uče-
sané a oblečené princezny můžeme 
spatřit i v současném světě. Zvláště 
v období tanečních nebo plesů se to 
princeznami na sálech kulturních 
zařízení jenom hemží. A tak přichá-
zí doba, kdy i Popelka na sebe ob-
lékne překrásné šaty a na plese se 
setká se svým princem… 

Onen příběh o sličné chudé dívce, 
zlé maceše a nevlastních sestrách 
znovu ožil, tentokrát v podobě ta-
neční pohádky. Ke konci měsíce led-
na byl představen v kulturním domě 
v Letovicích a návštěva byla opravdu 
veliká. Děti i dospělí se tak mohli za-
poslouchat do pohádkové hudby a 
znovu si prožít Popelčin příběh. 

Na scéně si zatančilo cca 60 dětí 
z tanečního oddělení p. učitelky 
Jany Vinklerové ze ZUŠ Letovice. 
Byla to vskutku nádherná podíva-
ná! Originální zpracování a bezpo-
čet kostýmů, účesů, rekvizit však 
nezastínilo výkon všech účinkují-
cích těmi nejmenšími počínaje a již 
zkušenými tanečnicemi konče. Ho-
loubci, myšky, kočky, víly, kuchaři, 
komorné, dvorní dámy, princezny i 
šašek, který celým příběhem pro-

vází, včetně všech hlavních prota-
gonistů ukázali, že je jejich koníček 
opravdu baví. S velkým úspěchem 
byla pohádka uvedena hned několi-
krát za sebou – pro rodiče a veřej-
nost, pro kamarády z mateřských a 
základních škol. 

Roztančené jeviště je důkazem, 
že šikovní mladí umělci chtějí a 
umějí dávat radost nejenom sami 
sobě, ale i ostatním, mají-li dobré 
vedení, zázemí a podporu. Šikovná 
paní učitelka je totiž podstatnou 
podmínkou, obzvlášť když sama 
vytvořila všechny choreografie, 
kostýmy, dějovou linii, všechny tan-
ce s dětmi nacvičila a celé velkolepé 
dílo dala dohromady, včetně orga-
nizace celého představení. Za to si 
zaslouží obdiv a velký dík. 

Nelze než použít ono okřídlené: 
Kdo umí, umí. Klobouk dolů před 
všemi, kteří pracují s dětmi a do-
kážou vytvořit jakékoli obohacující 
dílo. Taneční oddělení ZUŠ s tím má 
už nějakou zkušenost, protože tahle 
pohádka nebyla jejich první. A tak 
nám nezbývá než věřit, že nebyla 
ani představením posledním. 

Sluší se všem popřát hodně elá-

nu, radosti z tance a chuti do nové 
práce ve druhém pololetí školního 

roku! Na další pohádku se již nedo-
čkavě těšíme…  Irena Čepová

V neděli vyjížděli hasiči k dopravní nehodě u Jedovnic směrem na Křtiny. Osobní auto tam skončilo na střeše mimo vozovku. Nehoda se obešla bez zra-
nění. Hasiči provedli protipožární opratření a řídili kyvadlově provoz.  Foto SDH Jedovnice
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Nastal čas rození jehňat, na svět 
přicházejí dvojčata i trojčata
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Řádková inzerce
Vyměním byt 2+1 + doplatek za 

menší domek v Letovicích.
 Tel.: 723 923 087
Koupím tovární malotraktor 

české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-
jem také o koupi zahradního trakto-
ru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850

Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 
Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-
no i k menší rekonstrukci. Platba 
v hotovosti. Prosím bez RK. Za na-
bídky děkuji. 

 Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím 1+1 nebo 2+1 v Blan-
sku. Bez realitní kanceláře. 

 Tel.: 723 830 686
Koupím motocykl SIMSON bez 

TP, Jawa, ČZ, Stadion, Babeta, Pa-
řez, Pionýr, Mustang, vozík PAV, 
Velorex i vrak, Škoda, Tatra, Lada, 
Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné 
automobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Nabídka pracovního 
místa
Hemodialýza Boskovice 
- hedica, s.r.o. přijme do 
pracovního poměru

* ZDRAVOTNÍ SESTRU NA 
ZKRÁCENÝ - POLOVIČNÍ ÚVAZEK
    Požadujeme: 

dokončené SŠ/VŠ vzdělání v oboru 
všeobecná sestra + specializaci ARIP 
(výhledově  navýšení prac. úvazku)

* LÉKAŘE NA CELÝ ÚVAZEK
   Požadujeme: 

odb. způsobilost k výkonu povolání lékaře 
dle zák. č. 95/2004 Sb., obor vnitřní 
lékařství - L1, se zájmem o nefrologii

KONTAKTNÍ OSOBA:  
PhDr. Konečná Lenka, tel.: 606 366 611

NEMOCNICE BLANSKO

Zdravotnický
konaný v pátek 16. 2. 2018 od 20.00 hodin

PETROVICE - V zemědělském 
družstvu Zemspol v Petrovicích, 
které je vlastníkem největšího stá-
da ovcí nejen na Blanensku, ale i na 
celé jižní Moravě, nastal čas rození 
jehňat. Stádo tvoří 180 ovcí, které 
každou sezonu přivedou na svět asi 
sto jehňat. Obvykle jde o dvojčata a 
trojčata. Chovatelé ale již evidují z 
minulých let i paterčata.

Ovce jsou využívány v nadsázce 
řečeno jako přírodní sekačky trávy 
v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Moravský kras. Spásají hlavně Vyky-
dalovu, Macošskou a Vilémovickou 
stráň. Jsou to totiž místa, kam se 
stroje nedostanou a je kvůli vzác-
ným rostlinám nutné, aby byly pra-
videlně udržované. Ovce celkem v 
krasu zatím spásají přibližně čtyři-
cet hektarů luk.

Zemspol v roce 1995 choval zhru-
ba 2000 ovcí. Pak ale šly jejich chovy 
do útlumu v celém Česku, protože 

zájem o ovčí vlnu poklesla a nebyl 
ani o skopové maso. Chov ovcí byl 

obnoven před třinácti lety díky 
dotaci Evropské unie (EU) ve výši 
zhruba 17 milionů korun.

Zemspol chová nenáročný druh 
tzv. ovcí romanovských, které bez 
potíží spasou i náletové dřeviny. 
Odborníci na životní prostředí upo-
zorňují na to, že pastevectví je pro 
krajinu velmi důležité nejen kvůli 
udržování nízkého travního porostu. 
Ovce a kozy totiž svými kopýtky na-
rušují tzv. travní drn a provzdušňují 
jej. Právě to pomáhá k růstu vzác-
ných rostlin.

„Bezesporu ovce do krajiny Mo-
ravského krasu patří a budeme moc 
rádi, pokud bude počet stád v CHKO 
přibývat. Jejich chovatelům jsme 
případně připraveni poradit a po-
moci,“ řekl Zrcadlu vedoucí správy 
chráněné krajinné oblasti Leoš Šte-
�ka.  Text a foto Martin Jelínek
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Odběry krve budou nově 
probíhat na jednom místě

BLANSKO - Od pondělí 12. února 
budou pacienti ambulancí blanen-
ské nemocnice využívat Centrální 
odběr krve. 

Provoz bude probíhat v odběro-
vé místnosti oddělení klinických 
laboratoří ve všední dny 6.30 do 9 
hodin. Důvodem a přínosem vzni-
ku centrální odběrové místnosti je 
koncentrace rizikové činnosti sou-
visející s manipulací s biologickým 
materiálem z ambulancí do jedno-
ho místa.

Do odběrové místnosti Centrální-
ho odběru krve budou v rámci prv-
ní etapy směrováni pacienti plicní 
ambulance I a II, neurologické am-
bulance I a II, kardiologické am-
bulance, alergologické ambulance, 
chirurgické ambulance (plánované 
odběry), ortopedické ambulance, 
ambulance ORL a rehabilitace.

V další etapě se počítá se zapoje-
ním ambulancí gastroenterologie, 
kožní, interní, diabetologie a endo-
krinologie.

„Odběr krve je proveden přímo 
v místnosti vedle laboratoře, čímž 
se zabrání případnému znehodno-
cení vzorků v důsledku časové pro-
dlevy související s pobytem krve v 

ambulanci a časovou ztrátou při 
transportu do laboratoře,“ popsala 
mluvčí blanenské nemocnice Kate-
řina Ostrá.

Nemocnice také očekává úsporu 
mzdových nákladů, snížení zásob 
odběrového materiálu a snížení ná-
kladů připadajících na zajištění hy-
gienicko-epidemiologického reži-
mu pracovišť v riziku biologického 

činitele. „Odběrová místnost je před 
nedávnem již nově zrekonstruová-
na, historicky se v ní provádějící 
odběry kapilární krve diabetikům, 
náklady související s rozšířením 
odběrů o odběr žilní krve tak bu-
dou minimální,“ doplnila Kateřina 
Ostrá.  Radim Hruška
 Ilustrační foto 
 Nemocnice Blansko

Hokejisté Boskovic porazili 
na domácím ledě Kroměříž

Falešná 
kontrolorka 
kradla

LETOVICKO - Na důkladnou kon-
trolu vody a odečtení stavu vodo-
měru prý přišla do rodinného dom-
ku téměř devadesátileté seniorky 
na Letovicku zatím neznámá žena. 
Když všechno pečlivě prověřila, 
sdělila důchodkyni, že má přepla-
tek tisíc korun. Pak už se odehrál 
obvyklý scénář. 

„Falešná úřednice potřebovala 
rozměnit pětitisícovku. Seniorka 
ochotně nabídla pomoc, zároveň 
však ukázala, kde má odložené 
úspory. Pak ji podvodnice odlákala 
ještě k další kontrole do koupelny 
a snadno všechny úspory odcizila. 
Škoda je nejméně čtyřicet tisíc ko-
run,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

Kam za 
sportem

HOKEJ
10. 2., 18 h Blansko - Rosice.
KOPANÁ
10. 2., 10 h Boskovice - Prostě-

jov U 19. 12 h Blansko - Hranice.
KUŽELKY
10. 2., 10 h Blansko - Rosice, 

1. liga žen.
ŠACHY
11. 2., 10 h Lipovec - Hustopeče, 

2. liga. Boskovice - Lipůvka, Blansko 
- Rudice, KP 2.

BOSKOVICE - Devatenácté kolo 
Krajské ligy hokejistů přivedlo do 
Boskovic celek Kroměříže, tým 
Blanska měl v tomto kole volno.

SKMB Boskovice - HK Kromě-
říž 2:1pp (0:0, 1:0, 0:1, 1:0), 27. 
Šebek, 61. Bednář - 43. Gazda.

Domácí nastoupili v kompletní 
sestavě, hosté přijeli jen se čtyřmi 
obránci a bez střelce Murína.

Hrál se velice rychlý hokej, hosté 
působili lepším dojmem, ale velké 
šance Vaňka a Zavřela zlikvidoval 
skvělý Chvátal v domácí brance. 
Na druhé straně brankář Svoboda 
chytil šance Skácela a Špoka, na 
bezbrankovém stavu nic nezmě-
nila ani dvojnásobná přesilovka 
hostů.

Ve druhé třetině byla hra velice 

vyrovnaná, domácí celek se ve 27. 
minutě dostal do vedení, když Še-
bek protlačil puk za záda Svobody. 
V největší šanci hostů trefil Sedlář 
břevno domácí branky.

Úvod závěrečné třetiny patřil 
hostům, ve 43. minutě Gazda po 
vyjetí z rohu překonal Chvátala a 
vyrovnal. V 55. minutě viděli domá-
cí fanoušci krásné gesto fair-play. 
Boskovický Šebek vstřelil bran-
ku, hosté protestovali, že branka 
byla dosažena po přihrávce rukou, 
hlavní rozhodčí ale branku uznal. 
Odvolal ji až pokyn boskovického 
kapitána Bednáře, který přihrávku 
rukou potvrdil. V poslední minutě 
mohl změnit nerozhodný stav hos-
tující Jergl, ale jeho samostatnou 
akci znovu kryl Chvátal.

Prodloužení trvalo necelou mi-

nutu, v 61. minutě využil přesilov-
ku Bednář a domácí si tak připsali 
dva body.

Další výsledky: Velká Bíteš - 
Uherský Brod 3:2 pp, Rosice - Velké 
Meziříčí 4:8, Břeclav - Uherské Hra-
diště 9:2.
 1.  Velké Meziříčí 17 12 4 1 109:53 42
 2.  Boskovice 17 11 4 2 97:57 41
 3.  Velká Bíteš  17 8 5 4 80:74 31
 4.  Uherský Ostroh  16 9 2 5 90:62 30
 5.  Uničov  16 8 3 5 88:65 29
 6.  Kroměříž  17 6 5 6 64:70 25
 7.  Uherský Brod  16 6 4 6 69:70 22
 8.  Břeclav  18 6 2 10 82:89 22
 9.  Uherské Hradiště  17 6 1 10 67:83 19
 10.  Blansko  17 2 3 12 50:103 11
 11.  Rosice  16 1 1 14 55:125 4

Ve dvacátém kole hostí Blansko 
celek Rosic, Boskovice hrají v Uni-
čově.  Lubomír Slezák

Zloděje zlákal 
automat

LETOVICE - Hodně hladový mu-
sel asi být zatím neznámý pachatel, 
který se ve výrobní hale letovické 
firmy v noci vloupal do prodejního 
automatu. Po poničení skleněné vý-
plně přístroje odcizil nemalé množ-
ství nápojů a jídla. Škoda je nejmé-
ně pět tisíc korun.  (hrr)

Starostové iniciovali projekt 
výsadby stromů v kraji

REGION - Klub zastupitelů JMK 
Starostové pro Jižní Moravu inicio-
val podporu Jihomoravského kraje 
na výsadbu ovocných stromů. 

Celkem se zapojilo jednadvacet 
obcí a měst na jižní Moravě s po-
čtem bezmála jednoho tisíce strom-
ků a částkou téměř jednoho milionu 
korun. 

V první etapě byly osloveny pře-
devším regiony s ovocnářskou tra-
dicí, kde dochází k vymírání starých 
ovocných stromů v krajině. Jedná se 
o regiony Boskovicka, Blanenska 
a Tišnovska. Poté se kraj obrátil 
také na obce napříč regionem, kte-
ré mají dlouholetou zkušenost s 
výsadbou a pěstováním ovocných 
stromů. Jedná se o pilotní projekt 
Jihomoravského kraje. Jeho zámě-
rem je podpořit výsadbu ovocných 
stromů, zejména jabloní, švestek, 
třešní, hrušní a ořešáků, na pozem-
cích obcí.

„Z dlouhodobého hlediska je ze-
leň účinnější k zadržení vody v kra-
jině než vodní plochy. K vybudování 
vodních ploch většinou obce nedis-

ponují pozemky ve svém vlastnic-
tví, nehledě na skutečnost, že jejich 
vybudování je také finančně, časově 
a administrativně velmi náročné. 
Pokud se prokáže, že zájem o péči 
o krajinu v okolí obcí prostřednic-
tvím výsadby dřevin bude trvalý, 
rozšíříme projekt na území celého 
kraje,“ vysvětlil předseda Výboru 
pro regionální rozvoj JMK a ini-
ciátor projektu Radomír Pavlíček 
(STAN).

Předpokládaná výše finanční 
podpory na jeden vysazovaný ovoc-
ný strom činí 1 100 korun a zahrnu-
je mimo pořízení sazenic ovocných 
stromů také zakoupení potřebného 
úvazného materiálu, dopravu, od-
borné poradenství a následnou péči 
o vysázené stromy.

Pro letošní rok se počítá s pokra-
čováním tohoto projektu, jedná se 
o navázání spolupráce s odbornými 
garanty v rámci metodiky a vytipo-
vání oblastí a odrůd (např. MENDE-
LU) a snahou je také podpořit zájem 
široké veřejností rozvíjet povědomí 
o toto dědictví.  Jakub Krainer

Kuželkáři 
Blanska získali 
velmi cenné 
tři body

BLANSKO - Kuželkáři Blanska 
bojují o záchranu ve druhé lize a 
v sobotu vybojovali v domácím pro-
středí velice cenné body.

KK Blansko - SK Kuželky Dub-
ňany 7:1 (3341:3218).

FLEK J. - Ševela 2,5:1,5 (629:604), 
Plšek - Kratochvíla 4:0 (567:533), 
Kolařík - Harca 2:2 (531:543), Ha-
víř - Šerák 4:0 (565:501), Honc - 
Dostál 2:2 (534:531), Flek R. - Ry-
bárský 2:2 (515:506).
 1.  Dačice  14  13 1 0  84,0:28,0 27
 2.  Vyškov  14  13 0 1  82,0:30,0 26
 3.  Chvalíkovice 14 9 2 3  67,0:45,0 20
 4.  Vracov  14 8 1 5  68,0:44,0 17
 5.  Přerov  14 8 0 6  65,0:47,0 16
 6.  Husovice B  14 8 0 6  56,5:55,5 16
 7.  MS Brno  14 5 2 7  47,5:64,5 12
 8.  Dubňany  14 5 0 9  44,0:68,0 10
 9.  Prostějov  14 4 0 10  45,0:67,0 8
 10.  Blansko  14 3 1  10  46,0:66,0 7
 11.  Hlubina  14 3 1  10  42,0:70,0 7
 12.  Opava  14 1 0  13  25,0:87,0 2

V příštím kole hraje Blansko v so-
botu 10. února v Dačicích.  (les)

REGION - V sobotu se v Neza-
myslicích hrálo semifinále Českého 
poháru v kolové, ze sedmičlenného 
startovního pole tři nejlepší dvojice 
postoupili do finále. Svoje zastou-
pení zde měla i Svitávka, v barvách 
MO Svitávka 23 nastoupili Jiří Hr-
dlička ml. a Roman Staněk.

A byla to právě tato dvojice, která 
jako jediná prošla celým turnajem 
bez porážky a do finále postoupila 
z prvního místa.

Z výsledků: MO Svitávka 23 - 
Sokol Šitbořice 6:3, - Zlín-Prštné 
4 4:2, - Pankrác Praha 5:4, - Neza-
myslice 2 9:0, - Nezamyslice 1 5:2, 
- Start Plzeň 2 8:3, - Chrastava 1 9:2.

Svitáveckou dvojici doprovodili 
z tohoto turnaje do finále páry Petr 
Přikryl/Martin Přikryl (Nezamysli-
ce1) a Miroslav Starý/Marek Topo-
lář (Šitbořice 1).

Finálový turnaj se hraje 3. března 
v Plzni. (les)

Hrdlička se Staňkem 
postoupili do finále

Boskovičtí reprezentanti ve 
stolním hokeji vyhráli turnaj

BOSKOVICE, BRNO - Čtrnáct 
hráčů v dresech BHK Ice Qeen Bos-
kovice nastoupilo v sobotu 27. Led-
na na prvním ze čtyř velkých turna-
jů ve šprtci, který se tentokrát hrál 
v brněnském hotelu Gregor.

Devadesát devět hráčů z celé re-
publiky hrálo novým systémem, 
výhra za tři body remíza za bod. 
A i díky tomu se hráči více snažili 
o výhru a cenné body.

Vítězem turnaje se stal bosko-
vický Vít Vondál (šest výher, jedna 
remíza), druhý skončil domácí Ja-
roslav Frankl (Dragons Modřice) a 
třetí Petr Henych (BHC Most). 

Další dva reprezentanti Boskovic 

Jakub David a Bob Feruga se podě-
lili o čtvrté a páté místo, na čtrnác-
tém místě se umístila Petra Zajíčko-
vá, která se současně stala nejlepší 
ženou turnaje.

Mezi ostřílenými boskovickými 
hráči, kteří pravidelně slaví své 
úspěchy na turnajích, byly i mladé 
naděje, které v utkáních získaly dal-
ší zkušenosti.  (les), foto archiv

Žena naletěla 
podvodníkovi

LETOVICKO - Zklamáním skončil 
zájem čtyřiadvacetileté ženy z Leto-
vicka o elektronický klavír, který si 
vyhlédla na zahraničním interneto-
vém portále. Žena nakonec po do-
hodě s prodávajícím do zahraniční 
banky odeslala více než dvě stě eur. 

„Ten potom přestal komuniko-
vat. Nástroj neodeslal a ani peníze 
nevrátil. Škoda je skoro šest tisíc 
korun,“ doplnil policejní mluvčí Bo-
humil Malášek.  (hrr)

Z kina zmizela 
příruční 
pokladna

BLANSKO - Za kulturním zážit-
kem určitě nevyrazil do blanenské-
ho kina zatím neznámý pachatel. 
Pohotově využil skutečnosti, že po-
kladní si na chvíli odskočila z míst-
nosti, kterou nezajistila. Pohodlně 
se tak dostal k příruční pokladně 
a tuto odcizil. Byla v ní vcelku za-
jímavá hotovost. Škoda je více než 
dvacet tisíc korun.  (hrr)

Zloděje ve 
Vranové 
vystrašil alarm

REGION - Nepovedený lup si při-
psal zatím neznámý zloděj ve Vra-
nové. Chtěl se vloupat do rodinného 
domu, ale nepočítal s instalovaným 
alarmem.

„V obci Vranová se vyplatil de-
větačtyřicetiletému majiteli rodin-
ného domku instalovaný alarm. Ve 
chvíli, kdy si zloděj násilím otevřel 
balkónové dveře, spustilo se vý-
stražné zařízení. To pachatele vy-
strašilo natolik, že okamžitě z místa 
činu zmizel,“ přidal podrobnosti 
případu policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. 

I přesto, že pachatel nic neukradl, 
způsobil majiteli domu skoro dva-
cetitisícovou škodu. 

V Blansku možná stejný pachatel 
zamířil do příbytku čtyřiasedmde-
sátileté ženy. Překonal plot a ná-
sledně poničil okno. 

„Při prohledávání domu poničil 
navíc několik dveří. Nic ale neod-
cizil. Škoda je více než deset tisíc 
korun,“ doplnil policejní mluvčí Bo-
humil Malášek.  (hrr)
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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

NOVÝ ODBĚR KRVE
čtěte na str. 2

UPRCHLÝ VĚZEŇ
čtěte na str. 4

KAMÉLIE NA ZÁMKU
čtěte na str. 6 a 7

Nastal čas rození jehňat
                Více na str. 3 a www.zrcadlo.net

 Foto Martin Jelínek

Rozdělí dotace 
do sportu

BOSKOVICE - Boskovičtí radní se 
zabývali dotacemi sportovním klu-
bům ve městě na základě vyhláše-
ného dotačního programu Sport a 
tělovýchovné aktivity na rok 2018. 
Celkem bylo podáno šestnáct žá-
dostí. 

„Nově podaly žádost Billiard 
Hockey Club (šprtec), který se vy-
členil z Orla Boskovice a KK Velen 
Boskovice (kuželky). SKMB Bosko-
vice rozšířil svoji činnost o oddíl 
Všesportík (přípravka hokeje),“ 
uvedl mluvčí boskovické radnice Ja-
roslav Parma.

Schválené objemy dotací v roz-
počtu města pro rok 2018:

I. pilíř – na nájemné sportovním 
organizacím, které provozují svoji 
činnost na sportovištích v majetku 
města Boskovice 2,878 milionů ko-
run.

II. pilíř – na nájemné a energie 
sportovním organizacím, které pro-
vozují svoji činnost na sportoviš-
tích, které nejsou v majetku města 
537 tisíc korun.

III. pilíř – na činnost (provozní 
náklady) sportovním soutěžním 
mládežnickým organizacím 700 ti-
síc korun.

„V I. pilíři došlo ke zvýšení poža-
davků ze strany klubů na nájemné 
oproti schválenému rozpočtu 2018 
o 245 360 Kč. Ve II. pilíři došlo ke 
zvýšení požadavků ze strany klubů 
na nájemné na ostatních sportoviš-
tích a energie oproti schválenému 
rozpočtu 2018 o 152 201 Kč,“ dopl-
nil Parma s tím, že radní doporučili 
zastupitelům navýšit částku v prv-
ním i ve druhém pilíři v každém o 
100 tisíc korun.  (hrr)


