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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

POZOR NA ZLODĚJE
čtěte na str. 3

OPRAVÍ DUKELSKOU
čtěte na str. 4

ÚSPĚŠNÝ ROBOT
čtěte na str. 5

Školáci stavěli mosty
.           Více na str. 7 a www.zrcadlo.net

 Foto Monika Andrlová

 úterý 20. února 2018 SPORT, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 12

O prvním místě v Krajské hokejové 
lize rozhodne až její poslední kolo

Chřipka uzavřela 
boskovickou 
nemocnici

REGION - Boskovická nemocnice 
vyhlásila až do odvolání zákaz ná-
vštěv. Opatření začalo platit od 17. 
února na základě doporučení kraj-
ské hygienické stanice.

„Z důvodu nepříznivého vývoje 
nemocnosti akutními respirační-
mi infekcemi a zejména výrazného 
nárůstu nemocnosti chřipkou na 
území Jihomoravského kraje do-
poručuji vyhlásit zákaz návštěv, a 
to s okamžitou platností,“ uvedla v 
oběžníku ředitelka protiepidemic-
kého odboru KHS JmK se sídlem 
v Brně Renata Ciupek.

Omezení návštěv platí také v le-
tovické Nemocnici Milosrdných 
bratří. „Žádáme vás, abyste v přípa-
dě akutního onemocnění dýchacího 
ústrojí, které se projevuje zvýšenou 
teplotou, kašlem, rýmou, bolest-
mi kloubů a svalů, nenavštěvovali 
naše pacienty,“ uvádí nemocnice na 
svých webových stránkách s tím, že 
všechny návštěvy se musí předem 
hlásit u ošetřujícího personálu.

Blanenská nemocnice zatím 
k omezení návštěv na svých lůžko-
vých odděleních nepřistoupila. Ve 
zdravotnickém zařízení zatím čeka-
jí na další zprávy z hygieny.  (hrr)

REGION - Předposlední kolo Kraj-
ské ligy hokejistů posunulo po tříbo-
dovém zisku celek Boskovic na první 
místo tabulky, bod z ledu Velké Bíteše 
přivezl celek Blanska.

Velká Bíteš - Blansko 6:5 sn. (2:1, 
1:3, 2:1), 8. Pospíšil, 12. Grmela, 32. 
Račický, 43. Michálek, 48. Florek, 
rozh. náj. Račický - 11. a 26. Jakubec, 
29. Jílek, 34. Němec, 55. Grünwald.

Ve vyrovnané první třetině se dva-
krát tre�ili domácí, hostům se to po-
vedlo pouze jednou.

Druhá třetina patřila střelecky 
hostům. Ti dokázali dvěma brankami 
otočit skóre utkání, a i když Velká Bí-
teš za tři minuty vyrovnala, Blansko 
ve 34. minutě znovu strhlo vedení na 
svoji stranu.

V závěrečné části utkání to byli pro 
změnu zase domácí, kteří strhli ve-
dení na svoji stranu, pět minut před 
koncem Blansko znovu vyrovnalo. 
A protože v prodloužení branka ne-
padla, o vítězi rozhodly samostatné 
nájezdy, ve kterých byl šťastnější do-
mácí tým.

Boskovice - Uherský Brod 4:3 
(0:0, 3:0, 1:3), 29. Dufek, 32. Klaus, 
32. Klaus, 52. Benýšek - 48. Ondra, 
54. Heča, 55. Venclík.

I když branky začaly padat až ve 

druhé třetině, diváci se rozhodně 
nenudili. V závěrečné třetině hosté 
dokázali stáhnout tříbrankovou ztrá-
tu, ale Boskovice si už vítězství vzít 
nenechaly.

Další výsledky 21. kola: Uherský 
Ostroh - Velké Meziříčí 4:3 Uničov - 
Kroměříž 5:6, Rosice - Uherské Hra-
diště 1:6.

 1.  Boskovice 19 12 4 0 3 104:65 44
 2.  Velké Meziříčí 19 12 2 3 2 113:59 43
 3.  Uherský Ostroh  19 12 1 1 5 103:71 39
 4.  Velká Bíteš 19 8 4 3 4 88:80 35
 5.  Uničov 19 9 2 1 7 101:79 32
 6.  Kroměříž 20 8 2 3 7 91:81 31
 7.  Uherský Brod 19 7 0 4 8 80:78 25
 8.  Uherské Hradiště  19 8 0 1 10 78:88 25
 9.  Břeclav 19 6 2 0 11 83:106 22

 10.  Blansko  19 3 2 2 12 59:110 15
 11.  Rosice  19 1 0 1 17 57:140 4

Šlágrem závěrečného kola bude 
sobotní utkání V. Meziříčí - Boskovi-
ce, které rozhodne o vítězi základní 
části a o nasazení v play-off, které 
začíná ve středu 28. února. Blansko 
přivítá v posledním kole tým Uh. Ost-
rohu.  Text a foto Lubomír Slezák

Kam za
sportem

HOKEJ
24. 2., 18 h Blansko - Uherský 

Ostroh.

KOPANÁ
24. 2., 14 h Boskovice - Svratka 

Brno.

KUŽELKY
24. 2., 10 h Blansko - Opava, 

2. liga mužů.

STOLNÍ TENIS
23. 2., 18:30 h Blansko C - Zno-

jmo-Únanov C. 
24. 2., 10 h Blansko C - Rebešo-

vice, 15:30 h Zbraslavec - Znojmo-
-Únanov C, 17:30 h Šošůvka - Ho-
lásky B. 

25. 2., 10 h Šošůvka - Slatina 
Brno B, vše KS I. 

ŠACHY
25. 2., 10 h Adamov B - Boskovi-

ce, Rudice - Kuřim C, Sloup - Tišnov, 
Lipůvka - Vyškov B, KP II.

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.
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U Rudice je strusky tolik, 
že ji nelze odtěžit

RUDICE - V Rudickém propadá-
ní je navezeno tak velké množství 
strusky, že ji snad ani není technic-
ky možné odtěžit. 

Vyplývá to z nové studie vypraco-
vané pro správu Chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) Moravský kras, kte-
rá hledá způsob, jak zamezit zpla-
vování strusky do jeskynního systé-
mu Rudické propadání-Býčí skála. 

Struska je odpad vznikající při 
tavení železa. Má podobu temně ze-
lených nebo černých kamínků, při-
pomínajících sklo. 

V podzemí ale ničí vzácnou kráp-
níkovou výzdobu. 

Vysoké pece nechal v 19. stole-
tí vybudovat v Jedovnicích kníže-
cí rod Salmů. Před zhruba sto lety 
byly zrušeny. Desetiletí před tím se 
ale odpad z pecí vyvážel do Rudice, 
a to nedaleko míst, kde se Jedov-
nický potok propadá do podzemí. 
Strusky je tam tolik, že by zaplnila 
několik nákladních vlaků. 

Ochranáři vybudovali před čtyř-
mi roky v korytě potoka několik 
hrázek z dřevěných kůlů, které měly 
úlomky zachycovat. Dělníci tam 
tehdy ručně odkopávali některá 
místa, strusku vyváželi z této velmi 
špatně přístupné lokality ve kbelí-
cích za pomoci malé lanovky. Toto 
opatření je ale jen dočasné a situace 
si vyžaduje zásadnější řešení.

„Teď již díky studii víme, že bude 
nutné odtěžit a odvézt tu strusku, 
která je v korytě potoka, a u níž 
hrozí, že ji voda odnese do jeskyní. 
Na obrovských haldách je nyní les. 
Okolí potoka bude nutné zajistit 
hrázkami a zpevnit vápencovými 

Kuželkářská družstva měla 
úspěšný víkend

Získal hotovost 
i šperky

BLANSKO - Dům důchodkyně 
v Blansku si vytipoval zatím nezná-
mý zloděj. Nezastavila ho ani po-
měrně vysoká kovová brána. Zloděj 
se do příbytku pětaosmdesátileté 
majitelky dostal po poničení vstup-
ních dveří. 

„Dům seniorky prohledal a byl 
úspěšný. Na několika místech našel 
finanční hotovost, kterou obohatil o 
odložené rodinné šperky. Škoda je 
více než třicet tisíc korun,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

REGION - Roli favorita potvrdi-
ly blanenské kuželkářky v 16. kole 
první ligy a po výhře v Praze drží 
třetí místo.

Radost z výhry a ze zisku veli-
ce důležitých bodů měli v sobotu i 
blanenští muži, kteří ve velice dů-
ležitém utkání porazili Hlubinu a 
odpoutali se od sestupových pozic.

1. liga žen
Konstruktiva Praha - Blansko 

1:7 (3129:3206), Chlumská M. - 
Nevřivová 2:2 (535:539), Kopřivová 
- Ptáčková 1:3 (511:532), Čiháková 
- Zajacová 1,5:2,5 (509:529), Chlum-
ská T. - Kalová 2:2 (494:527), Starec-
ki - Musilová 1:3 (507:557), Najma-
nová - Ševčíková 4:0 (573:522).

 1.  Rosice  14  13  1  0  82,0:30,0 27
 2.  Slavia Praha  14  9  3  2  72,0:40,0 21
 3.  Blansko  14  9  0  5  67,0:45,0 18
 4.  Rokycany  15  9  0  6  64,0:56,0 18
 5.  Přerov  14  7  3  4  64,0:48,0 17
 6.  Náchod  16  7  3  6  68,5:59,5 17
 7.  Zlín  16  8  1  7  68,0:60,0 17
 8.  Duchcov  13  6  1  6  53,0:51,0 13
 9.  Val. Mez. 17  4  2  11  55,0:81,0 10
 10.  Kon. Praha  14  4  0  10  45,0:67,0 8
 11.  Jičín  15  3  2  10  43,5:76,5 8
 12.  Žižkov 16  1  2  13  30,0:98,0 4

2. liga mužů, sk. B
Blansko - Hlubina 7:1 

(3437:3294), Flek J. - Basta 2:2 
(564:551), Plšek - Marek 1:3 
(571:613), Musil - Brablec 3:1 
(555:532), Havíř - Rechtoris 3:1 

(589:557), Kolařík - Žáček 4:0 
(576:538), Flek R. - Zatyko 4:0 
(582:503).
 1.  Dačice 16  15 1 0  96,0:32,0 31
 2.  Vyškov  16  14 0 2  92,0:36,0 28
 3.  Přerov  16  10 0 6  77,0:51,0 20
 4.  Chvalíkovice  16 9 2 5  71,0:57,0 20
 5.  Husovice B 16 9 1 6  67,5:60,5 19
 6.  Vracov  16 8 2 6  73,0:55,0 18
 7.  MS Brno  16 7 2 7  58,5:69,5 16
 8.  Dubňany  16 6 0  10  51,0:77,0 12
 9.  Blansko  16 4 1  11  56,0:72,0 9
 10.  Hlubina  16 4 1  11  50,0:78,0 9
 11.  Prostějov  16 4 0  12  49,0:79,0 8
 12.  Opava  16 1 0  15  27,0:101,0 2

Ženy Blanska hrají v 17. kole v so-
botu 24. února v Přerově, blanenští 
muži hostí ve stejný den celek Opa-
vy.  Lubomír Slezák

ŠIPKY
EXTRALIGA
14. kolo: Vyškov - Knajp Riders 

Letovice 11:7, Blansko pivovar Č.H. 
- Šenkýři Brno 6:12, Frogs Žabčice 
- Mustang Brno B-Němčice 6:12, 
Kolečko Extra Brno - Bulldogs Ho-
donín 7:11, Šipky Ratíškovice - Hor-
nets Adamov 6:12.
 1.  Mustang Brno B 13 12 0 0 1 0 164:71 37
 2.  Hornets Adamov 13 9 2 0 1 1 141:96 32
 3.  Vyškov 13 9 1 0 0 3 127:108 29
 4.  Letovice 13 8 0 0 0 5 131:103 24
 5.  Bulldogs Hodonín 13 7 0 0 2 4 129:107 23
 6.  Hurricane Adamov 12 6 1 0 1 4 122:96 21
 7.  Ratíškovice 13 3 2 0 1 7 111:126 14
 8.  Frogs Žabčice 12 3 2 0 1 6 101:118 14

 9.  Šenkýři Brno 13 2 0 0 2 9 100:136 8
 10.  Kolečko Extra 13 1 1 0 0 11 78:157 5
 11.  Blansko 12 1 0 0 0 11 65:151 3

2. liga C
16. kolo: Bulldog Javorek - Te-

rasa VO Tečku Knínice 11:7, Alejak 
Sokec Boskovice - Mário Boskovice 
A 11:7, Zenit Deštná B - Vandals 
Blansko 5:13, Šipkaři Bistro Stvolo-
vá - Zenit Deštná A 9:10.
 1.  Vandals Blansko 15 14 1 0 0 0 203:68 44
 2.  Hoteliéři Usobrno 15 12 0 0 0 3 175:95 36
 3.  Bistro Stvolová 14 10 1 0 2 1 163:92 34
 4.  Zenit Deštná A 15 9 1 0 0 5 142:129 29
 5.  Zenit Deštná B 15 8 0 0 2 5 138:134 26
 6.  Mário Boskovice A 15 8 1 0 0 6 137:134 26
 7.  Alejak Boskovice 15 7 0 0 0 8 133:137 21
 8.  Bulldog Javorek 15 5 1 0 0 9 105:166 17

 9.  Vandals Blansko B 14 4 1 0 2 7 113:142 16
 10.  Terasa Knínice 15 5 0 0 0 10 122:148 12
 11.  Bystřice n. P. 14 3 0 0 0 11 99:153 9
 12.  Němčice B 15 3 0 0 0 12 94:176 9
 13.  Surikaty Těchov 15 2 0 0 0 13 110:160 6

3. liga C
17. kolo: Orli Ráječko - Vandals 

Blansko C 14:4, Pivárna Sloup A - 
Dělníci Blansko 7:11, Popelka Team 
Boskovice - Černí baroni Boskovice 
9:10, Bikers Sloup - Pivárna Sloup B 
8:10, Rumíci Krhov - Tečkaři Blan-
sko 8:10.
 1.  Orli Ráječko 17 15 1 0 1 0 216:92 48
 2.  Dělníci Blansko 17 14 1 0 2 0 202:107 46
 3.  Pivárna Sloup A 17 8 2 0 3 4 169:142 31
 4.  Tečkaři Blansko 17 7 3 0 2 5 159:152 29
 5.  Popelka Team 17 7 0 0 1 9 146:161 22

 6.  Černí baroni Bce 17 4 3 0 2 8 152:159 20
 7.  Rumíci Krhov 17 5 0 0 1 11 146:161 16
 8.  Bikers Sloup 17 3 2 0 1 11 125:184 14
 9.  Vandals Blansko C 17 5 1 0 0 11 120:187 14
 10.  Pivárna Sloup B 17 4 0 0 0 13 108:198 12

3. liga D
17. kolo: Příšerky Stvolová - Tri-

ple X Letovice 6:12, Na Středy Rud-
ka - Hoteliéři Usobrno C 13:5, Hote-
liéři Usobrno B - Haluzáři Cetkovice 
8:10.
 1.  Na Středy Rudka 14 13 0 0 0 1 180:72 39
 2.  Usobrno B 15 10 1 0 0 4 144:127 32
 3.  Haluzáři Cetkovice 15 10 0 0 0 5 157:113 30
 4. Triple X Letovice 15 6 0 0 1 8 122:149 19
 5.  Usobrno C 14 6 0 0 0 8 119:133 18
 6.  Meziriver Deštná 14 5 0 0 0 9 112:140 15
 7.  Příšerky Stvolová 15 0 0 0 0 15 85:185 0

Hrdlička 
s Loskotem 
vedou extraligu 
v kolové

SVITÁVKA, PLZEŇ - V sobotu 17. 
února začal v Plzni prvním kolem 
letošní ročník extraligy v kolové 
mužů. 

V sedmičlenném startovním poli 
měla dvě želízka v ohni i svitávecká 
kolová.

Po roce nastoupila v dresech 
SC Svitávka 1 dvojice Jiří Hrdlič-
ka st., Pavel Loskot (Loskot se po 
loňském prvním extraligovém kole 
zranil a toto byl jeho návrat na mis-
trovskou palubovku). 

Barvy MO Svitávka 1 hájil pár Pa-
vel Richter, Pavel Vitula.

Jiří Hrdlička s Pavlem Losko-
tem sice celkem nečekaně prohráli 
s dvojicí Sokola Zlín 2, ale ve zbý-
vajících pěti zápasech nenašli pře-
možitele a po prvním kole vedou 
extraligovou tabulku.

Dvojice Pavel Richter a Pavel Vi-
tula s vyrovnanou bilancí tří výher 
a tří porážek skončila na čtvrtém 
místě, které znamená poslední po-
stupové místo na mistrovství České 
republiky. 

Ale na to vede ještě velice dlouhá 
cesta.

Z výsledků: SC Svitávka 1 - MO 
Svitávka 1 8:6, - Favorit Brno 3 8:2, 
- Sokol Zlín 2 1:6, - Favorit Brno 1 
6:3, - Sokol Zlín 1 5:0 K, - Start Pl-
zeň 3:2. MO Svitávka 1 - Start Plzeň 
1:2, - Sokol Zlín 1 4:3, - Favorit Brno 
3 6:4, - Sokol Zlín 2 4:2, - Favorit 
Brno 1 3:6.
 1.  SC Svitávka 1 6 5 0 1 31:19 15
 2.  Favorit Brno 1 6 4 1 1 24:17 13
 3.  Start Plzeň 1 6 4 0 2 24:19 12
 4.  MO Svitávka 1 6 3 0 3 24:25 9
 5.  Sokol Zlín-Prštné 2 6 2 1 3 19:22 7
 6.  Sokol Zlín-Prštné 1 6 1 0 5 18:24 3
 7.  Favorit Brno 3 6 1 0 5 18:32 3

Druhé extraligové kolo se ode-
hraje v sobotu 24. března v Olo-
mouci.  (les)

Necelou stovku diváků přilákal v sobotu na boskovickou umělou trávu přípravný zápas Boskovice - Blansko. 
I když domácí museli dotahovat dvoubrankový náskok soupeře, utkání nakonec skončilo remízou 5:5.
  Foto Lubomír Slezák

V tomto místě se Jedovnický potok propadá do podzemí a vytváří Rudické 
propadání. Voda sebou odnáší i strusku, která má podobu malých skleně-
ných úlomků.  Foto CHKO Moravský kras

balvany,“ řekl Zrcadlu vedoucí sprá-
vy CHKO Leoš Štefka. 

Doplnil, že částka, na kterou při-
jdou záchranné práce, není přesně 
vyčíslena. Původně se hovořilo o 
přibližně deseti milionech korun. 
Správa je chce získat z evropských 
dotací určených na péči o národní 
přírodní památky, k nimž propadá-
ní patří.

Práce v terénu by mohly začít 
zhruba za rok. Současná situace 
je podle odborníků nepříznivá. Je-
dovnický potok v podzemí vytváří 
90 metrů vysoký vodopád, což je 

jeden z největších vodopádů v Čes-
ku. Voda tam padá do kamenného 
útvaru, který připomíná káď. Ta se 
postupně plní struskou. Situace se 
ale podle Štefky v uplynulých letech 
mírně zlepšila.

„Rudice totiž napojila své odpad-
ní vody na čistírnu v Jedovnicích, 
což velmi pomohlo. Do propadání 
tak už neproudí znečištěná voda. 
Nicméně stav není stále takový, 
jaký bychom si představovali. Pro-
to jsou práce v propadání jedním 
z našich klíčových projektů,“ dodal 
Štefka.  Martin Jelínek

Hledají svědky 
nehody
ČERNÁ HORA - Policisté hle-

dají svědky nehody, která se stala 
v pondělí 18. prosince loňského 
roku na silnici I/43 v místech zva-
ných Černohorské lesy. Osobní auto 
VW Touran tam sjelo do příkopu a 
řidič se při nehodě zranil. 

„Vedle manželského páru mu po-
skytli pomoc i další řidiči a spolu-
cestující. Pro objasnění nehodové-
ho děje i dalších okolností havárie 
potřebují blanenští policisté svě-
dectví těchto lidí,“ uvedl policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 

Informace mohou lidé zavolat na 
linku 158 nebo přímo vyšetřujícím 
policistům na telefon 974 631 348. 
 (hrr), foto Policie ČR

Policisté našli 
hledaného 
cizince

BLANENSKO - Blanenští poli-
cisté společně s kolegy z cizinecké 
policie se zaměřili na pátrání po 
osobách a věcech pocházejících z 
trestné činnosti. 

V našem regionu zkontrolovali 
deset bazarů a zastaváren. Nic po-
dezřelého ale nenašli. 

V další části akce se zaměřili na 
kontrolu ubytoven. Tam už byli 
úspěšnější. V devíti ubytovacích 
zařízeních zkontrolovali více než 
stovku ubytovaných. Mezi nimi byl i 
jeden cizinec, po kterém bylo v jeho 
zemi vyhlášení pátrání.

„Policisté navíc zjistili v několi-
ka zařízeních závady především v 
evidenci ubytovaných. Do akce bylo 
nasazeno sedmnáct policistů a kri-
minalistů,“ doplnil policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)

„Povedený“ syn 
okradl během 
návštěvy svoji 
matku

BLANSKO - Hodně svéráznou 
představu o návštěvě u své mat-
ky měl v Blansku osmadvacetiletý 
muž. 

Ten byl v průběhu několikaho-
dinové návštěvy velmi aktivní. Z 
komody v ložnici totiž ukradl pří-
ruční trezorek, v němž měla třiapa-
desátiletá matka uloženou finanční 
hotovost, osobní doklady a platební 
karty. 

„Prostředky povedený syn v dal-
ších dnech využil k neoprávněným 
platbám u obchodníků. Nejméně 
dvacetitisícový lup tak navýšil o 
dalších deset tisíc korun,“ popsal 
detaily případu policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)
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Netradiční akce profesionálních 
hasičů - zachraňovali psa ze skály

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail: inzerce@zrcadlo.net
www.zrcadlo.net

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. 
Redakce: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s. Tiskárna Novotisk Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené 
jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Neobvyklý 
zásah si na své konto připsali v pá-
tek hasiči v Rájci-Jestřebí. 

Dvě profesionální jednotky tam 

totiž vyjížděly k záchraně psa ze 
skály.

„Situaci na místě komplikovala 
sněhová pokrývka. K psovi se sla-

nil hasič – lezec, který psa zajistil, 
a společně se slanili na úpatí, kde 
si pejska převzala majitelka,“ uvedl 
mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Celý zásah trval profesionálním 
hasičům z Blanska a Boskovic ne-
celých čtyřicet minut. 

 Radim Hruška, foto HZS JmK

RIHO CZ, a.s.
p ední výrobce akrylátových van,
parních kabin,
sprcho

hledá kandidáta na pozici

• dobrý zdravotní stav

 stravenky

IHNED nebo dle dohody

nebo na e-mail: 

VZPOMÍNKA

kdy nás opustil pan
MIROSLAV CHLOUPEK.

syn Radovan s rodinou 

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Dne 22. února by se dožil
70 roků

pan MIROSLAV CHLOUPEK.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

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

Pozor, zloděj využívá 
nepozornosti nakupujících 
v supermarketech

REGION - Neopatrnosti nakupují-
cích v supermarketech v našem re-
gionu využívá asi čtyřicetiletý muž. 
Scénář je vždy stejný. V obchodě si 
vyhledá neopatrného nakupujícího, 
který si odloží do nákupního košíku 
tašku. Tu mu ukradne a zmizí.

„Takto například okradl v Blan-
sku šestaosmdesátiletou seniorku. 
Sebral jí tašku, z níž měla peníze, 
doklady a písemnosti. Ještě v ob-
chodě odcizenou tašku prohledal 
a vzal si jen peníze. Následně ji v 
marketu také zahodil pod jeden z 
regálů. Seniorka tak přišla o skoro 
tři tisíce korun,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 

Mnohem zajímavější kořist zís-
kal v Tišnově. To o deset let mlad-
ší ženě sebral tašku zavěšenou na 

nákupním košíku. V ní měla zají-
mavou finanční hotovost, mobilní 
telefon, osobní doklady a platební 
kartu. Taška se o několik dní pozdě-
ji našla odhozená v příkopu poblíž 
Štěpánovic. Finanční hotovost v ní 
chyběla. 

V Rosicích stejný muž odcizil v 
tamním supermarketu třiaosmde-
sátiletému muži pánskou taštičku s 
peněženkou s �inanční hotovostí a 
platební kartou. O čtvrthodinu poz-
ději ji v Ivančicích neoprávněně po-
užil k výběru �inanční hotovosti. Zís-
kal tak necelých dvacet tisíc korun.

„Informace k totožnosti pacha-
tele můžete sdělit na tísňové lince 
158. Policie děkuje za spolupráci,“ 
doplnil Bohumil Malášek. 

 (hrr), foto Policie ČR



BOSKOVICE - Jarní prázdniny 
mohly děti z Boskovic a okolí trávit 
na příměstském táboře v SVČ. 

Celý týden je provázel pohád-
kový příběh podle známého ani-
movaného filmu a každý z nich se 
mohl stát členem SNOSu - spolku 
na ochranu strašidel. 

Program byl opravdu velice pes-
trý, různé hry, soutěže, návštěva 
zábavního parku Bongo a Přírodo-
vědné stanice Kamenačky v Brně. 

Poslední den tábora děti hledaly 

poklad tajemného rytíře a vítězná 
skupinka, která získala během týd-
ne nejvíce strašidel, mohla otevřít 
truhlu s pokladem. 

Celý týden se opravdu vydařil a 
všichni si užili hodně zábavy.

Na závěr jarních prázdnin 
9. února připravilo SVČ Boskovice 
ve spolupráci s TJ Sokol a Kultur-
ními zařízeními města Boskovice 
„Velký dětský karneval“. 

Nádherné princezny, různá zví-
řátka, piráti, dráček, tanečnice a 

ostatní úžasné masky si mohly 
užít dvě hodiny tanečků, písniček a 
soutěží, programem děti provázel 
Šáša Viktor“. Rodiče se také zapo-
jili jako tanečníci. 

Nechyběla dobrá nálada a odmě-
na za soutěže. Děkujeme rodičům, 
babičkám, dědečkům, tetám…, ale 
hlavně dětem za pohodu a radost, 
která naši akci po celou dobu pro-
vázela. Děkujeme všem, kteří nám 
pomohli s přípravou a realizací 
této akce.  SVČ Boskovice
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Rekonstrukce Dukelské ulice 
přinese značné dopravní omezení

BOSKOVICE - Značné dopravní 
komplikace přinese rekonstrukce 
Dukelské ulice v Boskovicích. Do-
prava v jedné z hlavních doprav-
ních tepen ve městě bude omezena 
od 5. března do konce října letoš-
ního roku.

„V rámci této investiční akce 
bude provedena rekonstrukce ka-
nalizace a vodovodu, rekonstrukce 
chodníků a přilehlých ploch. Násle-
dovat bude investiční akce Jihomo-
ravského kraje – oprava povrchu a 
provedení odvodnění uvedeného 
úseku silnice II/150,“ uvedla bo-
skovická místostarostka Dagmar 
Hamalová. 

Stavební práce budou probíhat 
v úseku od odbočky k parkovišti 
Dukelská po odbočku u domu Du-
kelská 732/60, tj. u splavu. Ulice 
Dukelská tak bude průjezdná pou-
ze pro linkové autobusy, pro místní 

občany a podnikatele na základě 
povolení k vjezdu. 

Nejkratší možné objízdné trasy 

výrazně zkomplikují dopravní do-
stupnost nejen v Boskovicích, ale 
také v přilehlé oblasti. 

Zkoordinovat stavební prá-
ce s dopravním provozem silnice 
II/150, kterou denně projede více 
než pět tisíc automobilů, bude veli-
ce obtížné. 

„Město Boskovice se snaží v rám-
ci jednání udělat maximum pro to, 
aby toto omezení zasáhlo do živo-
ta města co nejméně. Ale ztížení 
dopravní dostupnosti, z důvodu 
nutnosti opravy této komunikace, 
nelze zabránit,“ upřesnila Dagmar 
Hamalová. 

Zástupci města už jednali s pod-
nikateli, kteří mají v této lokalitě 
své provozovny. Jednání s občany 
k uvedené stavbě a navazujícím 
dopravním omezením proběhne 
ve středu 21. února v 17 hodin ve 
velké zasedací místnosti městského 
úřadu, Masarykovo nám. 4/2. 

 Radim Hruška
 Vizualizace Město Boskovice

Prodám zbytek Mul� 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.

Prodám rodinný dům v Újezdu u Boskovic. 
Předběžná cena 1,5 mil Kč + pozemky 

– orná půda, lesy, louky a ostatní.
Tel.: 724 082 925

Jarní prázdniny přinesly Hotel 
Transylvánie i karneval se šášou

V Modřicích pokračoval osmým 
závodem Brněnský běžecký pohár

REGION - Osmým závodem po-
kračoval v sobotu 17. února v Mod-
řicích Brněnský běžecký pohár.

V hlavním závodě na 10 km ne-
našel přemožitele Jiří Čípa (Behej-
Brno.com), o půl minuty později 
proběhl cílem na druhém místě Jan 
Kohut (VSK Univerzita Brno).

Ve výsledkové listině, především 
pak v kategoriích mládeže, je mno-
ho zástupců blanenského okresu.

Z výsledků: Muži: 1. Čípa Jiří 
(BehejBrno.com), 30:04, 2. Kohut 
Jan (VSK Univerzita Brno), 30:37, 
3. Petr Jiří (Brno), 31:54, 8. Grün 
Vojtěch (Elite sport Boskovice), 
33:09. Veteráni 1: 1. Kleibl Martin 
(AK Kuřim), 33:14, 4. Široký Stani-
slav (AK Blansko Dvorská), 34:21, 
10. Klopec Aleš (Blansko), 36:27. 
Veteráni 2: 1. Dvořáček Jiří (Elite 
Sport Max Team), 36:04, 2. Grün 
Gustav (AC Okrouhlá), 36:35. Do-
rostenci: 1. Švejnoha Jan (VSK 
Univerzita Brno), 15:45, 6. Šmída 
Michal (Drahanský sport team), 
17:19. Junioři: 1. Vabroušek Filip 
(AK Zlín), 15:36, 4. Šmída Jan (Dra-
hanský sport team), 17:35.

Ženy: 1. Puklová Patrícia (AK 
Steeple Poprad), 17:49, 8. Koudel-
ková Dagmar (ASK Blansko), 20:06. 
Veteránky 1: 1. Jančaříková Lenka 
(AAC Brno), 17:56, 4. Ondroušková 
Ivana (Blansko), 20:11. Veterán-
ky 2: 1. Martincová Ivana (AC MS 

S číslem 153 vítězka kategorie dorostenek Tereza Charvátová.  Foto Petr Janek

Brno), 20:09, 5. Žákovská Alena 
(Horizont Blansko), 23:07, 6. Te-
sařová Jitka (RBK Blansko), 24:51. 

Dorostenky: 1. Charvátová Tereza 
(Elite sport Boskovice), 19:41.

Devátým závodem Brněnského 

běžeckého poháru je Běh kolem 
Myslivny, který se běží v sobotu 
10. března.  Lubomír Slezák

Řádková inzerce
Prodám Volkswagen Passat Va-

riant typ 3C B6, rok výroby 2007. 
Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav tacho-
metru 212 000 km. Výbava: manuál-
ní klimatizace, tempomat, ESP, Auto-
Hold, 10x airbag, vyhřívaná sedadla 
vpředu, dálkové centrální zamykání, 
MaxiDOT atd. TK do 3/2018, pravi-
delný servis Škoda doložím. Cena 
85 000 Kč. Kontakt: Eduard.Do-
koupil@seznam.cz

Prodám zavařovací sklenice 
0,7 l čisté, balené v krabicích po 
12 kusech, vhodné i pro včelaře.
Cena 5Kč/kus.  Tel.:721 319 572

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-
ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

 Info na tel.: 608 817 421
Hledáme zaměstnance na ze-

mědělskou farmu. Požadujeme 
ŘP: sk. B zkušenosti s chovem zví-
řat výhodou.  Info 608 817 421

Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 
2+1, bez RK.  Tel.: 723 830 686

Kdo daruje nepoškozené knihy 
za odvoz?  Tel.: 723 830 686

Koupím kvalitní rotoped. Na-
bídku můžete s fotem zaslat na 

j.oldrich@centrum.cz nebo volej-
te 774 408 399.

Prodám pozink garáž, sklad, 
4 980 Kč odvezete na přívěsu, stáří 
4 měsíce.  Tel.: 603 422 118

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 nabíd-
ky děkuji.  Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím motocykl SIMSON 
bez technického průkazu, Jawa, 
ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pio-
nýr, Mustang, vozík PAV, Velorex 
i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wart-
burg, Trabant, Fiat 600 a jiné au-
tomobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Město Blansko 
má nový 
propagační spot

BLANSKO - Návštěvníci veletrhu 
cestovního ruchu GO&Regiontour 
2018 měli jako první možnost 
zhlédnout nový propagační spot 
města Blanska s názvem Blansko 
– město plné života. Vizuálně tak 
doplnil tištěnou prezentaci města 
v rámci expozice jižní Moravy. 

Tříminutový spot pochází z dílny 
blanenských filmařů Jana a Radka 
Popelkových. Jak už název napoví-
dá, představuje především život ve 
městě, přehlídku kulturních a spor-
tovních akcí, které se v Blansku 
konají. Záběry z akcí jsou řazeny 
chronologicky – divákovi tak uka-
zují živé město, které má v průběhu 
celého roku stále co nabídnout. Na 
natočení posledních zimních zá-
běrů filmaři čekali až do poloviny 
ledna, kdy město konečně zasypala 
sněhová nadílka. Spot doplňují zá-
běry města a jeho památek, které 
byly pořízeny z dronu a nabízí tak 
zajímavý pohled na místa, která 
obyvatelé města obvykle znají ze 
zcela jiné perspektivy.

Hudbu k novému blanenskému 
spotu vytvořil Zbyněk Petržela. 
Město svůj nový spot využije na 
svých webových stránkách a soci-
álních sítích, při prezentacích na 
veletrzích cestovního ruchu, na 
kulturních akcích a na inzertních 
webových portálech.  (zpr)
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úterý 20. února

AKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Zeleninové odrůdy a jejich 
pěstování, přednáška.
Blansko – Katolický dům v 18.30 
hod.: Jak se dělá divadlo, beseda.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – keramika.
Boskovice – Kino Panorama v 18 
hod.: Bigtrip, cestovatelská beseda.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Paměť a její možnosti, 
trénování paměti.

KINA
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.

středa 21. února
AKCE

Letovice – Městská knihovna v 17 
hod.: Cestovatelská přednáška Jiří-
ho Máry – Španělsko a Portugalsko.

KINA
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice v 15 hod. Filmové od-
poledne pro seniory: Špindl.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.

čtvrtek 22. února
AKCE

Blansko – Kavárna Archa v 18 hod.: 
Přednáška o křesťanství.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Expedice Gyaji Khang 7074 m, 
přednáška.
Blansko – Zámecká Sýpka v 19 
hod.: Řízená degustace vín vinař-
ství Lípa Mikulov.
Boskovice – Zimní stadion ve 13.45 
hod.: Karneval na ledě.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: 
Beseda ing. Tomáše Přibyla – Na po-
čátku byla Lajka aneb Kosmonauti 
s krunýřem, čenichem a ocasem...

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 17 hod. Skauti bez li-
lie, projekce a beseda s pamětníky a 
tvůrci filmu.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Potvora.
Doubravice v 18 hod. Na shleda-
nou tam nahoře.

pátek 23. února
AKCE

Blansko – Hospůdka Na Točně na 
Těchově ve 21 hod.: Rockový mini-
fesťák na Těchově.

kalendář akcí
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Hlasy: Marešová/Yasinski/Va-
šíček a Martina Trchová Trio.

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Čertoviny.
Boskovice v 17 hod. Ewa Farna 10: 
Neznámá známá.
Boskovice v 19.30 hod. Tvář vody.
Šebetov v 19.30 hod. Blade Run-
ner 2049.

sobota 24. února
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 10 
hod.: Den průvodců.
Blansko – Tělocvična ZŠ Salmova 
v 10 hod.: Nerf wars.
Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Obejmi 
mě, prosím.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Pro-
mítej i Ty! – Ohrožená semínka.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: 
FILM JARO (Kevade, Estonsko 
1969).
Borotín – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Hasičský ples.
Boskovice – Hotel Moravia v 18 
hod.: Degustace vín – vinařství Vin-
selekt Michlovský.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Hasičský Mazurácký ples 2018.
Klepačov – Dělnický dům ve 20 
hod.: Ples Sboru dobrovolných hasi-
čů Klepačov.
Kunštát – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Koncert skupiny Abraxas.
Moravský kras – Dům přírody Mo-
ravského krasu v 16 hod.: Detekti-
vem v přírodě.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples FC Olešnice.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Ples sportovců.
Vranová – Kulturní dům v 15 hod.: 
Dětský karneval.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pračlověk.
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Pračlo-
věk.
Boskovice v 19.30 hod. Akta Pen-
tagon: Skrytá válka.

neděle 25. února
AKCE

Boskovice – Galerie Otakara Ku-
bína v 17 hod.: Šaldovo smyčcové 
kvarteto.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Pračlo-
věk.

ZRCADLO ČTE KAŽDÝ 
TÝDEN TÉMĚŘ DESET TISÍC 

SPOKOJENÝCH ČTENÁŘŮ
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Robot Akio postavený z Lega 
vyhrál v celostátním klání

JEDOVNICE - Je z Jedovnic, ro-
zeznává barvy, umí vyřešit jedno-
duché matematické úkoly, zahrát 
si „Kámen, nůžky, papír“ a jeho 
jméno je inteligentní chlapec v ja-
ponštině. Přesně řečeno se jme-
nuje Akio. Jde o robota složeného 
z kostiček stále populární staveb-
nice Lego. 

V pátek vyhrál disciplínu free sty-
le na pátém souboji robotů z Lega 
nazvané Robotiáda, který se konal 
v brněnském technickém a zábav-
ním parku Vida! Akio svými kousky 
doslova okouzlil nejen porotce, ale i 
desítky diváků.

Zatím má jen hlavu, ruce, trup, 
ale do budoucna možná dostane i 
nohy. Za svoji existenci vděčí Akio 
svému konstruktérovi Janu Krato-
chvílovi, který navštěvuje druhý 
ročník jedovnické průmyslovky. 
Stavba robota mu trvala zhruba 
200 hodin. Druhým pomyslným 
rodičem robota je student prvního 
ročníku Jiří Kalvoda, jemuž trvalo 
dalších 50 hodin, než inteligentní-
ho chlapce naprogramoval. Jejich 
společné dílko je podle odborníků 
velmi zdařilé.

„Na poklepání na rameno zare-
aguje Akio zvednutím palce. Umí 

zvednout obočí a vyřešit matema-
tickou úlohu tak, že výsledek napí-
še na papírek. Chceme jej stále zdo-
konalovat. Možná už bude na další 
Robotiádě stát na vlastních nohou,“ 
řekl Zrcadlu Kratochvíl. 

Konkurenci měl Akio v robotic-
kém free stylu poměrně náročnou. 
O hlavní cenu se ucházel například 
robot v podobě ruky, která umí 

připravit čaj. Teprve šestiletá hol-
čička dodala na akci roboty před-
vádějící divákům slavnou pohádku 
O pejskovi a kočičce. Jiní mladí kon-
struktéři přinesli do parku Vida! si-
mulátor jízdy v kamionu nebo ma-
lou lanovku z Lega.

Na Robotiádu dorazilo přes 600 
školáků a studentů ve věku od 
šesti do 19 let, a to ze stovky čes-

kých, slovenských a polských škol. 
Přestože někteří soutěžící ještě ne-
umí číst a psát, jsou schopni konku-
rovat o mnohem starším tvůrcům 
robotů. Těch bylo na akci přes 300.

Ke klasickým disciplínám patři-
la soutěž Dálkový medvěd. Každý 
z týmů měl za úkol vyslat svého 
robota na kolečkách do bludiště 
tak, aby našel plyšového medvídka, 
jakýmkoli způsobem jej naložil či 
sevřel do chapadel, a pak jej odvezl 
do domečku. 

Dále roboti, ať už dálkově říze-
ní nebo předem naprogramovaní, 
museli zvládat jízdu po klikatící se 
čáře. Počítaly se samozřejmě nej-
rychlejší časy. Novou disciplínou 
byl paralelní sprint, tedy jízda ro-
botů po přímé čáře. Mnohé týmy si 
na každou z disciplín sestavily jiné-
ho robota.

„Především máme radost z toho, 
jak jsou účastníci klání šikovní. Je-
jich roboti jsou stále odolnější, vý-
konnější a lépe naprogramovaní. 
Dokladem toho je robot z jedovnic-
ké průmyslovky. Cílem akce je při-
vést děti k technice a programová-
ní, což se nám daří,“ řekl Zrcadlu za 
pořadatele akce Ivo Hopp.

 Text a foto Martin Jelínek

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 

zrcadlo.net

Rekonstrukce ambulantní části rehabilitace 
blanenské nemocnice je v plném proudu

BLANSKO - Druhého ledna začala 
dlouho připravovaná rekonstrukce 
ambulantní části rehabilitačního 
oddělení v blanenské nemocnici. 
V současné době jsou práce v pl-
ném proudu. I přes rekonstrukci 
mohou pacienti rehabilitaci i nadá-
le využívat na třech dislokovaných 
pracovištích.

Provoz rehabilitace je dislokován 
na třech místech. Část péče probíhá 

v bývalém plicním pavilonu, další 
část v Nemocvičně a rehabilitace 
také funguje v její části, které se 
oprava nedotýká. Jediné, co v sou-
časné době nefunguje, je vodoléčba, 
jejíž provoz je spojený s bazénem, 
jenž prochází kompletní rekon-
strukcí. 

„Tyto tři náhradní provozy zůsta-
nou v současné podobě otevřené po 
celou dobu rekonstrukce. Až práce 

skončí, vrátí se provoz z bývalého 
plicního pavilónu do opravených 
prostor. V Nemocničně však zůsta-
ne zachován, čímž dojde k rozšíření 
rehabilitace,“ uvedla mluvčí blanen-
ské nemocnice Kateřina Ostrá. 

Nákladná rekonstrukce má za cíl 
především vyřešit havarijní stav vo-
doléčby. Obnovou projdou všechny 
technologie, to znamená vzducho-
technika, chlazení, technologie ba-

zénu, technologie vířivky. Počítá se 
také s kompletní výměnou rozvodů 
vody, elektřiny a kanalizace.

Hlavní část prací se odehraje ve 
vodoléčebném sálu a bazénu. Ba-
zén dostane nové schodiště podél 
strany včetně vhodného zábradlí. 
V ostatních prostorách se moderni-
zace dotkne mimo jiné dámských i 
pánských šaten a sprch.

  (hrr), foto Veronika Pernicová

Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: O ma-
šince.
Boskovice v 17 hod. Pračlověk.
Boskovice v 19.30 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.

pondělí 26. února
AKCE

Blansko – Muzeum Blanenska 
v 15 hod.: Otevření nové stálé ex-

pozice Cesta do pravěku Blanen-
ska.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Screamers – 112, travesti show.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představe-
ní pro seniory: Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci.
Blansko ve 20 hod. Akta Pentagon: 
Skrytá válka.
Boskovice v 19.30 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.

JEDOVNICE - Fotbalový oddíl 
žen z Kotvrdovic pořádá v sobotu 
24.2.2018 halový fotbalový turnaj 
juniorek - KENDY 2018 a v neděli  
25.2.2018 halový fotbalový turnaj 
žen - JANA 2018. Oba dva turnaje 
se odehrají ve sportovní hale SPŠ 
Jedovnice.

KENDY 2018 - halový fotbalový 
turnaj juniorek (ročníky 2000 a 
mladší). 

První utkání v 9 hod, vyhlášení 
výsledků v 17:30 hod. 

Přihlášené týmy: Lokomotiva 
Brno starší žákyně, Lokomotiva 
Brno juniorky „B“, Zbrojovka Brno 
juniorky, FC Nesyt Hodonín juni-
orky, SK Líšeň juniorky, TJ Rako-
vec Kotvrdovice juniorky, FS Spar-
tak Trnava (SK) a Tělovýchovná 
jednota Sokol Vlkoš. 

Kromě pořadí bude vyhlášena 
nejlepší brankářka, nejlepší hráč-
ka, nejlepší střelkyně.

U turnaje žen bude celkem de-
set týmů - domácí Kotvrdovice bu-
dou mít dvě družstva. 

JANA 2018 - halový fotbalový 
turnaj žen. První utkání v 7:30 
hod, vyhlášení výsledků v 15:30 
hod. 

Zatím přihlášené týmy žen: 
FC Seňoritky Černá Hora, SK Lí-
šeň, TJ Sokol Mostkovice, TJ Sokol 
Troubsko, Laňky, FK Mutěnice, TJ 
Slavoj Velké Pavlovice, TJ Rakovec 
Kotvrdovice (2 týmy) a juniorky 
SK Líšeň. 

Kromě pořadí bude vyhlášena 
také nejlepší brankářka, nejlepší 
hráčka, nejlepší střelkyně turnaje. 
 (zpr)

Pozvánka na halové turnaje
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Postav most - 2. ročník soutěže ve 
stavění mostů ze špejlí pro ZŠ

LETOVICE - V pátek 16. února 
2018 pořádali stavaři z Masarykovy 
střední školy pro žáky základních 
škol soutěž „POSTAV MOST!“ Úko-
lem soutěžících bylo postavit most 
ze špejlí, který by překlenul mezeru 
75 cm s minimální šířkou mostovky 
5 cm. Soutěžilo se ve dvou katego-
riích.

V kategorie I žáci přivezli most na 
zatěžovací zkoušku – most vyrobe-
ný pod vedením svých učitelů v ZŠ. 
Některé ZŠ dokonce zorganizovaly 
školní výběrová kola. Do této I kate-
gorie se zapojilo sedmadvacet sou-
těžních týmů. Naopak v kategorii II 
se dvacet mostů stavělo přímo na 
místě.

U všech mostů byl odbornou po-
rotou ohodnocen design, statika a 
kvalita provedení. Poté byly mosty 
podrobeny zatěžovací zkoušce. Ví-
tězem se stal ten tým, který posta-
vil most s nejlepším poměrem cel-
kové nosnosti a vlastní hmotnosti s 
přihlédnutím k bodům od odborné 
poroty.

Žáci základních škol a také jejich 
učitelé byli výrobně připraveni a 
prokázali nejen stavařské myšlení, 
ale také velkou zručnost a nasazení 
při samotné stavbě mostu. Při sou-
těži byla skvělá atmosféra a už teď 
se všichni těší na další ročník.

Hana Dostálová, Alena Tomková
Foto Monika Andrlová

Tradiční ostatky v Mladkově
MLADKOV - Tradiční ostatky 

byly v Mladkově zahájeny 9. úno-
ra v prostorách obecního domu v 
Mladkově. Veselý a pestře vyzdo-
bený sál spolu se známým písňo-
vým repertoárem pana Drábka 
navodil skvělou náladu a vybízel k 
tanci všechny přítomné. 

Oslavy pokračovaly v sobotu 10. 
února průvodem masek napříč ves-
nicí. Zvonek u dveří zněl u všech 
domů, starších i těch nových. Mlad-
kov se rozrůstá, přibývá mnoho 
mladých rodin s dětmi, vždyť jen v 
průvodu byla celá desítka kočárků. 

Nechyběly známé masky jako 
klaun, mnich, kůň, ježibaba, ale ob-
jevily se i nové v podobě Karkulky 
a babičky, kouzelník s čarovnou 

hůlkou či malý medvídek a kočič-
ka. Středem pozornosti byla letos 
rodinka Rumcajse a Manky s ma-
lým Cipískem.

Třídenní oslavy uzavřel dětský 
karneval našich nejmenších dětí v 
neděli 11. února. Tady bylo nejvíc 
veselo. Radost a nadšení soutěžit, 
tančit a předvést svoje umění nám, 
dospělým, děti předvedli dokona-
le. Králíci a malá Karkulka byli oce-
něni jako nejlepší masky, všechny 
přítomné děti byly odměněny kro-
mě potlesku diváků i drobnými 
dárky.

Poděkování patří nejen členům 
SDH Mladkov, ale i všem rodinám, 
které se do akcí jakkoliv zapojily. 
 Zdena Boháčková

Maškary vyšly do ulic v sobotu desátého února také v Sulíkově. Fotografii zaslala Božena Pavlů.

DOPIS - Hledají 
podporu pro 
blanenský babybox

BLANSKO - S ředitelem Zdravotnické zá-
chranné služby Jihomoravského kraje Milanem 
Klusákem jsme se dohodli o zřízení babyboxu 
nové generace na stanovišti záchranné služby 
v Blansku. Blansko je jedním z pěti okresních 
měst v České republice dosud bez babyboxu, 
v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně bylo 
doloženo 15 dětí, ve Vyškově tři děti, a proto 
předpokládám, že zřízení babyboxu v Blansku 
je velmi důležité.

Nový babybox je zhotovený z antikorového 
plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají auto-
maticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru 
se zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky 
děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fo-

tobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimati-
zován. 

Babybox je opatřen náhradním zdrojem ener-
gie a napojen mnohonásobně jištěnou signali-
zací na stálou službu a na mobilní telefony. 

Obracím se na Vás a věřím, že Vám osud ne-
chtěných dětí není lhostejný. Zvažte, prosím, zda 
byste mohli zřízení nového babyboxu v Blansku 
podpořit darem. Současně taky provádíme re-
vize, servis a inovace na všech stávajících 72 
bedýnkách. Nemáme žádné příjmy ani státní 
příspěvky – spoléháme na velkorysé dárcovství. 
Pomůže doslova každá koruna. Stačí vyplnit a 
poslat přiložený návrh darovací smlouvy.

Kromě dobrého pocitu Vám mohu nabídnout 
zveřejnění na listině dárců umístěné na dvíř-
kách babyboxu a na www.babybox.cz. Pošlete 
mi logo své společnosti pokud možno ve for-
mátu JPG. Na svých webových stránkách si na 
oplátku můžete umístit banner „Babybox“, kte-
rý najdete na www.babybox.cz v šuplíku „Po-

můžete?“ Ve stejném šuplíku najdete i elektro-
nickou verzi návrhu darovací smlouvy, kterou 
libovolně upravte podle svých představ. Zastih-
nete mě 24 hodin denně na 602 305 139 a rád 
Vám vysvětlím podrobnosti.

Slavnostní otevření babyboxu se koná ve čtvr-
tek 8. března ve 12 hodin v ulici K. H. Máchy 17 
v Blansku. Srdečně Vás zvu na jeho prezentaci!

Budeme pokračovat otvíráním dalších baby-
boxů a výměnou původních za nové ve Strako-
nicích, v Písku, v Jihlavě, v Tachově, v Boskovi-
cích, v Žatci…

Na níže uvedené adrese jsme postavili azy-
lový dům se čtyřmi pokoji. Na každém babybo-
xu je informace: Odkládáš-li děťátko, protože 
s ním nemáš kde přespat, zavolej 602 305 139 – 
moje telefonní číslo. Nešťastnou maminku s dě-
ťátkem okamžitě dovezeme do azylového domu. 

Za dvanáct let babyboxy pomohly 163 dětem 
a Váš dar zachrání další…

 Ludvík Hess, předseda a babydědek

Jiří Bušina 
oslavil 90 let

BOSKOVICE - Jiří Bušina se naro-
dil 12. února 1928. Mezi boskovické 
ochotníky vstoupil v roce 1945 a od 
té doby mezi nimi působí dodnes. 
V roce 2013 pokřtil novou knihu 
„Boskovické divadlo II“, která mapuje 
ochotnické divadlo v Boskovicích v 
období od roku 1992 do roku 2013. 
Za práci pro ochotnické divadlo a 
rozvoj kultury v Boskovicích obdr-
žel Medaili Františka Halase. V říjnu 
1995 mu byl udělen Zlatý odznak 
Svazu českých divadelních ochotníků 
a v květnu 2002 Zlatý odznak Josefa 
Kajetána Tyla. K 80. narozeninám mu 
bylo předáno předsednictvem sva-
zu Čestné uznání Václava Klimenta 
Klicpery a ocenění Zlatý Harlekýn.

Jiří Bušina je také členem Klubu 
přátel Boskovic. V roce 2017 byl mezi 
nominovanými na Cenu města Bos-
kovice za kulturu. Jaroslav Parma

BLANSKO - S novým rokem přichází 
zásadní novinka pro tuzemské obcho-
dy i zákazníky. Díky letošní novele zá-
kona o obalech se Česká republika od 
prvního ledna letošního roku připojila 
k zemím zpoplatňujícím a omezujícím 
využití plastových tašek. 

Zpoplatněním plastových tašek tak 
reaguje ministerstvo životního pro-
středí nejen na povinnost vyplývající 
z evropského práva, ale především 
na znečištění přírody právě taškami z 
plastu. Dle informací z ministerstva ži-
votního prostředí každý z nás použije 
za jeden rok podle pesimistických od-
hadů na 300 plastových tašek, v mno-
ha případech úplně zbytečně. Jedna 
taková lehčí plastová taška se přitom 
rozkládá přibližně 25 let. 

Toto opatření se dotklo také města 
Blanska, respektive naší informační 

kanceláře Blanka. Od prvního ledna 
zde už k nákupu nedostanete plastové 
tašky zdarma, nebude je možné ani za-
koupit. Od plastových tašek zde zcela 
ustupujeme. Zákazníci informační kan-
celáře si nyní mohou k nákupu zakou-
pit originální plátěné tašky ze 100% 
bavlny a papírové tašky se dvěma 
různými městskými motivy. Papírové 
sáčky na pohledy s novým potiskem 
budou i nadále k dispozici zdarma. 

Rádi bychom tímto podpořili myš-
lenku používání plátěných tašek, které 
můžete nosit na nákupy opakovaně, 
dají se lehce sloužit a vejdou se poho-
dlně do kapsy nebo do kabelky. Jejich 
dlouhá ucha umožňují pohodlné noše-
ní a zvládnou i těžší nákup. Věříme, že 
naše originální modré tašky veřejnost 
zaujmou a že si je brzy oblíbí.  (zpr)

 Foto Město Blansko

Blansko ustupuje od igelitových tašek
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Postav most - 2. ročník soutěže ve 
stavění mostů ze špejlí pro ZŠ

LETOVICE - V pátek 16. února 
2018 pořádali stavaři z Masarykovy 
střední školy pro žáky základních 
škol soutěž „POSTAV MOST!“ Úko-
lem soutěžících bylo postavit most 
ze špejlí, který by překlenul mezeru 
75 cm s minimální šířkou mostovky 
5 cm. Soutěžilo se ve dvou katego-
riích.

V kategorie I žáci přivezli most na 
zatěžovací zkoušku – most vyrobe-
ný pod vedením svých učitelů v ZŠ. 
Některé ZŠ dokonce zorganizovaly 
školní výběrová kola. Do této I kate-
gorie se zapojilo sedmadvacet sou-
těžních týmů. Naopak v kategorii II 
se dvacet mostů stavělo přímo na 
místě.

U všech mostů byl odbornou po-
rotou ohodnocen design, statika a 
kvalita provedení. Poté byly mosty 
podrobeny zatěžovací zkoušce. Ví-
tězem se stal ten tým, který posta-
vil most s nejlepším poměrem cel-
kové nosnosti a vlastní hmotnosti s 
přihlédnutím k bodům od odborné 
poroty.

Žáci základních škol a také jejich 
učitelé byli výrobně připraveni a 
prokázali nejen stavařské myšlení, 
ale také velkou zručnost a nasazení 
při samotné stavbě mostu. Při sou-
těži byla skvělá atmosféra a už teď 
se všichni těší na další ročník.

Hana Dostálová, Alena Tomková
Foto Monika Andrlová

Tradiční ostatky v Mladkově
MLADKOV - Tradiční ostatky 

byly v Mladkově zahájeny 9. úno-
ra v prostorách obecního domu v 
Mladkově. Veselý a pestře vyzdo-
bený sál spolu se známým písňo-
vým repertoárem pana Drábka 
navodil skvělou náladu a vybízel k 
tanci všechny přítomné. 

Oslavy pokračovaly v sobotu 10. 
února průvodem masek napříč ves-
nicí. Zvonek u dveří zněl u všech 
domů, starších i těch nových. Mlad-
kov se rozrůstá, přibývá mnoho 
mladých rodin s dětmi, vždyť jen v 
průvodu byla celá desítka kočárků. 

Nechyběly známé masky jako 
klaun, mnich, kůň, ježibaba, ale ob-
jevily se i nové v podobě Karkulky 
a babičky, kouzelník s čarovnou 

hůlkou či malý medvídek a kočič-
ka. Středem pozornosti byla letos 
rodinka Rumcajse a Manky s ma-
lým Cipískem.

Třídenní oslavy uzavřel dětský 
karneval našich nejmenších dětí v 
neděli 11. února. Tady bylo nejvíc 
veselo. Radost a nadšení soutěžit, 
tančit a předvést svoje umění nám, 
dospělým, děti předvedli dokona-
le. Králíci a malá Karkulka byli oce-
něni jako nejlepší masky, všechny 
přítomné děti byly odměněny kro-
mě potlesku diváků i drobnými 
dárky.

Poděkování patří nejen členům 
SDH Mladkov, ale i všem rodinám, 
které se do akcí jakkoliv zapojily. 
 Zdena Boháčková

Maškary vyšly do ulic v sobotu desátého února také v Sulíkově. Fotografii zaslala Božena Pavlů.

DOPIS - Hledají 
podporu pro 
blanenský babybox

BLANSKO - S ředitelem Zdravotnické zá-
chranné služby Jihomoravského kraje Milanem 
Klusákem jsme se dohodli o zřízení babyboxu 
nové generace na stanovišti záchranné služby 
v Blansku. Blansko je jedním z pěti okresních 
měst v České republice dosud bez babyboxu, 
v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně bylo 
doloženo 15 dětí, ve Vyškově tři děti, a proto 
předpokládám, že zřízení babyboxu v Blansku 
je velmi důležité.

Nový babybox je zhotovený z antikorového 
plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají auto-
maticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru 
se zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky 
děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fo-

tobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimati-
zován. 

Babybox je opatřen náhradním zdrojem ener-
gie a napojen mnohonásobně jištěnou signali-
zací na stálou službu a na mobilní telefony. 

Obracím se na Vás a věřím, že Vám osud ne-
chtěných dětí není lhostejný. Zvažte, prosím, zda 
byste mohli zřízení nového babyboxu v Blansku 
podpořit darem. Současně taky provádíme re-
vize, servis a inovace na všech stávajících 72 
bedýnkách. Nemáme žádné příjmy ani státní 
příspěvky – spoléháme na velkorysé dárcovství. 
Pomůže doslova každá koruna. Stačí vyplnit a 
poslat přiložený návrh darovací smlouvy.

Kromě dobrého pocitu Vám mohu nabídnout 
zveřejnění na listině dárců umístěné na dvíř-
kách babyboxu a na www.babybox.cz. Pošlete 
mi logo své společnosti pokud možno ve for-
mátu JPG. Na svých webových stránkách si na 
oplátku můžete umístit banner „Babybox“, kte-
rý najdete na www.babybox.cz v šuplíku „Po-

můžete?“ Ve stejném šuplíku najdete i elektro-
nickou verzi návrhu darovací smlouvy, kterou 
libovolně upravte podle svých představ. Zastih-
nete mě 24 hodin denně na 602 305 139 a rád 
Vám vysvětlím podrobnosti.

Slavnostní otevření babyboxu se koná ve čtvr-
tek 8. března ve 12 hodin v ulici K. H. Máchy 17 
v Blansku. Srdečně Vás zvu na jeho prezentaci!

Budeme pokračovat otvíráním dalších baby-
boxů a výměnou původních za nové ve Strako-
nicích, v Písku, v Jihlavě, v Tachově, v Boskovi-
cích, v Žatci…

Na níže uvedené adrese jsme postavili azy-
lový dům se čtyřmi pokoji. Na každém babybo-
xu je informace: Odkládáš-li děťátko, protože 
s ním nemáš kde přespat, zavolej 602 305 139 – 
moje telefonní číslo. Nešťastnou maminku s dě-
ťátkem okamžitě dovezeme do azylového domu. 

Za dvanáct let babyboxy pomohly 163 dětem 
a Váš dar zachrání další…

 Ludvík Hess, předseda a babydědek

Jiří Bušina 
oslavil 90 let

BOSKOVICE - Jiří Bušina se naro-
dil 12. února 1928. Mezi boskovické 
ochotníky vstoupil v roce 1945 a od 
té doby mezi nimi působí dodnes. 
V roce 2013 pokřtil novou knihu 
„Boskovické divadlo II“, která mapuje 
ochotnické divadlo v Boskovicích v 
období od roku 1992 do roku 2013. 
Za práci pro ochotnické divadlo a 
rozvoj kultury v Boskovicích obdr-
žel Medaili Františka Halase. V říjnu 
1995 mu byl udělen Zlatý odznak 
Svazu českých divadelních ochotníků 
a v květnu 2002 Zlatý odznak Josefa 
Kajetána Tyla. K 80. narozeninám mu 
bylo předáno předsednictvem sva-
zu Čestné uznání Václava Klimenta 
Klicpery a ocenění Zlatý Harlekýn.

Jiří Bušina je také členem Klubu 
přátel Boskovic. V roce 2017 byl mezi 
nominovanými na Cenu města Bos-
kovice za kulturu. Jaroslav Parma

BLANSKO - S novým rokem přichází 
zásadní novinka pro tuzemské obcho-
dy i zákazníky. Díky letošní novele zá-
kona o obalech se Česká republika od 
prvního ledna letošního roku připojila 
k zemím zpoplatňujícím a omezujícím 
využití plastových tašek. 

Zpoplatněním plastových tašek tak 
reaguje ministerstvo životního pro-
středí nejen na povinnost vyplývající 
z evropského práva, ale především 
na znečištění přírody právě taškami z 
plastu. Dle informací z ministerstva ži-
votního prostředí každý z nás použije 
za jeden rok podle pesimistických od-
hadů na 300 plastových tašek, v mno-
ha případech úplně zbytečně. Jedna 
taková lehčí plastová taška se přitom 
rozkládá přibližně 25 let. 

Toto opatření se dotklo také města 
Blanska, respektive naší informační 

kanceláře Blanka. Od prvního ledna 
zde už k nákupu nedostanete plastové 
tašky zdarma, nebude je možné ani za-
koupit. Od plastových tašek zde zcela 
ustupujeme. Zákazníci informační kan-
celáře si nyní mohou k nákupu zakou-
pit originální plátěné tašky ze 100% 
bavlny a papírové tašky se dvěma 
různými městskými motivy. Papírové 
sáčky na pohledy s novým potiskem 
budou i nadále k dispozici zdarma. 

Rádi bychom tímto podpořili myš-
lenku používání plátěných tašek, které 
můžete nosit na nákupy opakovaně, 
dají se lehce sloužit a vejdou se poho-
dlně do kapsy nebo do kabelky. Jejich 
dlouhá ucha umožňují pohodlné noše-
ní a zvládnou i těžší nákup. Věříme, že 
naše originální modré tašky veřejnost 
zaujmou a že si je brzy oblíbí.  (zpr)

 Foto Město Blansko

Blansko ustupuje od igelitových tašek
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úterý 20. února

AKCE
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Zeleninové odrůdy a jejich 
pěstování, přednáška.
Blansko – Katolický dům v 18.30 
hod.: Jak se dělá divadlo, beseda.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – keramika.
Boskovice – Kino Panorama v 18 
hod.: Bigtrip, cestovatelská beseda.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 18 hod.: Paměť a její možnosti, 
trénování paměti.

KINA
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.

středa 21. února
AKCE

Letovice – Městská knihovna v 17 
hod.: Cestovatelská přednáška Jiří-
ho Máry – Španělsko a Portugalsko.

KINA
Blansko ve 20 hod. Padesát odstí-
nů svobody.
Boskovice v 15 hod. Filmové od-
poledne pro seniory: Špindl.
Boskovice v 17 a 20 hod. Padesát 
odstínů svobody.

čtvrtek 22. února
AKCE

Blansko – Kavárna Archa v 18 hod.: 
Přednáška o křesťanství.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Expedice Gyaji Khang 7074 m, 
přednáška.
Blansko – Zámecká Sýpka v 19 
hod.: Řízená degustace vín vinař-
ství Lípa Mikulov.
Boskovice – Zimní stadion ve 13.45 
hod.: Karneval na ledě.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: 
Beseda ing. Tomáše Přibyla – Na po-
čátku byla Lajka aneb Kosmonauti 
s krunýřem, čenichem a ocasem...

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 17 hod. Skauti bez li-
lie, projekce a beseda s pamětníky a 
tvůrci filmu.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Potvora.
Doubravice v 18 hod. Na shleda-
nou tam nahoře.

pátek 23. února
AKCE

Blansko – Hospůdka Na Točně na 
Těchově ve 21 hod.: Rockový mini-
fesťák na Těchově.

kalendář akcí
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Hlasy: Marešová/Yasinski/Va-
šíček a Martina Trchová Trio.

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Čertoviny.
Boskovice v 17 hod. Ewa Farna 10: 
Neznámá známá.
Boskovice v 19.30 hod. Tvář vody.
Šebetov v 19.30 hod. Blade Run-
ner 2049.

sobota 24. února
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 10 
hod.: Den průvodců.
Blansko – Tělocvična ZŠ Salmova 
v 10 hod.: Nerf wars.
Blansko – Knihovna v 10.30 hod.: 
Dětské knižní promítání – Obejmi 
mě, prosím.
Blansko – Knihovna v 15 hod.: Pro-
mítej i Ty! – Ohrožená semínka.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: 
FILM JARO (Kevade, Estonsko 
1969).
Borotín – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Hasičský ples.
Boskovice – Hotel Moravia v 18 
hod.: Degustace vín – vinařství Vin-
selekt Michlovský.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Hasičský Mazurácký ples 2018.
Klepačov – Dělnický dům ve 20 
hod.: Ples Sboru dobrovolných hasi-
čů Klepačov.
Kunštát – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Koncert skupiny Abraxas.
Moravský kras – Dům přírody Mo-
ravského krasu v 16 hod.: Detekti-
vem v přírodě.
Olešnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples FC Olešnice.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Ples sportovců.
Vranová – Kulturní dům v 15 hod.: 
Dětský karneval.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Pračlověk.
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Pračlo-
věk.
Boskovice v 19.30 hod. Akta Pen-
tagon: Skrytá válka.

neděle 25. února
AKCE

Boskovice – Galerie Otakara Ku-
bína v 17 hod.: Šaldovo smyčcové 
kvarteto.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Pračlo-
věk.

ZRCADLO ČTE KAŽDÝ 
TÝDEN TÉMĚŘ DESET TISÍC 

SPOKOJENÝCH ČTENÁŘŮ
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Robot Akio postavený z Lega 
vyhrál v celostátním klání

JEDOVNICE - Je z Jedovnic, ro-
zeznává barvy, umí vyřešit jedno-
duché matematické úkoly, zahrát 
si „Kámen, nůžky, papír“ a jeho 
jméno je inteligentní chlapec v ja-
ponštině. Přesně řečeno se jme-
nuje Akio. Jde o robota složeného 
z kostiček stále populární staveb-
nice Lego. 

V pátek vyhrál disciplínu free sty-
le na pátém souboji robotů z Lega 
nazvané Robotiáda, který se konal 
v brněnském technickém a zábav-
ním parku Vida! Akio svými kousky 
doslova okouzlil nejen porotce, ale i 
desítky diváků.

Zatím má jen hlavu, ruce, trup, 
ale do budoucna možná dostane i 
nohy. Za svoji existenci vděčí Akio 
svému konstruktérovi Janu Krato-
chvílovi, který navštěvuje druhý 
ročník jedovnické průmyslovky. 
Stavba robota mu trvala zhruba 
200 hodin. Druhým pomyslným 
rodičem robota je student prvního 
ročníku Jiří Kalvoda, jemuž trvalo 
dalších 50 hodin, než inteligentní-
ho chlapce naprogramoval. Jejich 
společné dílko je podle odborníků 
velmi zdařilé.

„Na poklepání na rameno zare-
aguje Akio zvednutím palce. Umí 

zvednout obočí a vyřešit matema-
tickou úlohu tak, že výsledek napí-
še na papírek. Chceme jej stále zdo-
konalovat. Možná už bude na další 
Robotiádě stát na vlastních nohou,“ 
řekl Zrcadlu Kratochvíl. 

Konkurenci měl Akio v robotic-
kém free stylu poměrně náročnou. 
O hlavní cenu se ucházel například 
robot v podobě ruky, která umí 

připravit čaj. Teprve šestiletá hol-
čička dodala na akci roboty před-
vádějící divákům slavnou pohádku 
O pejskovi a kočičce. Jiní mladí kon-
struktéři přinesli do parku Vida! si-
mulátor jízdy v kamionu nebo ma-
lou lanovku z Lega.

Na Robotiádu dorazilo přes 600 
školáků a studentů ve věku od 
šesti do 19 let, a to ze stovky čes-

kých, slovenských a polských škol. 
Přestože někteří soutěžící ještě ne-
umí číst a psát, jsou schopni konku-
rovat o mnohem starším tvůrcům 
robotů. Těch bylo na akci přes 300.

Ke klasickým disciplínám patři-
la soutěž Dálkový medvěd. Každý 
z týmů měl za úkol vyslat svého 
robota na kolečkách do bludiště 
tak, aby našel plyšového medvídka, 
jakýmkoli způsobem jej naložil či 
sevřel do chapadel, a pak jej odvezl 
do domečku. 

Dále roboti, ať už dálkově říze-
ní nebo předem naprogramovaní, 
museli zvládat jízdu po klikatící se 
čáře. Počítaly se samozřejmě nej-
rychlejší časy. Novou disciplínou 
byl paralelní sprint, tedy jízda ro-
botů po přímé čáře. Mnohé týmy si 
na každou z disciplín sestavily jiné-
ho robota.

„Především máme radost z toho, 
jak jsou účastníci klání šikovní. Je-
jich roboti jsou stále odolnější, vý-
konnější a lépe naprogramovaní. 
Dokladem toho je robot z jedovnic-
ké průmyslovky. Cílem akce je při-
vést děti k technice a programová-
ní, což se nám daří,“ řekl Zrcadlu za 
pořadatele akce Ivo Hopp.

 Text a foto Martin Jelínek

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 

zrcadlo.net

Rekonstrukce ambulantní části rehabilitace 
blanenské nemocnice je v plném proudu

BLANSKO - Druhého ledna začala 
dlouho připravovaná rekonstrukce 
ambulantní části rehabilitačního 
oddělení v blanenské nemocnici. 
V současné době jsou práce v pl-
ném proudu. I přes rekonstrukci 
mohou pacienti rehabilitaci i nadá-
le využívat na třech dislokovaných 
pracovištích.

Provoz rehabilitace je dislokován 
na třech místech. Část péče probíhá 

v bývalém plicním pavilonu, další 
část v Nemocvičně a rehabilitace 
také funguje v její části, které se 
oprava nedotýká. Jediné, co v sou-
časné době nefunguje, je vodoléčba, 
jejíž provoz je spojený s bazénem, 
jenž prochází kompletní rekon-
strukcí. 

„Tyto tři náhradní provozy zůsta-
nou v současné podobě otevřené po 
celou dobu rekonstrukce. Až práce 

skončí, vrátí se provoz z bývalého 
plicního pavilónu do opravených 
prostor. V Nemocničně však zůsta-
ne zachován, čímž dojde k rozšíření 
rehabilitace,“ uvedla mluvčí blanen-
ské nemocnice Kateřina Ostrá. 

Nákladná rekonstrukce má za cíl 
především vyřešit havarijní stav vo-
doléčby. Obnovou projdou všechny 
technologie, to znamená vzducho-
technika, chlazení, technologie ba-

zénu, technologie vířivky. Počítá se 
také s kompletní výměnou rozvodů 
vody, elektřiny a kanalizace.

Hlavní část prací se odehraje ve 
vodoléčebném sálu a bazénu. Ba-
zén dostane nové schodiště podél 
strany včetně vhodného zábradlí. 
V ostatních prostorách se moderni-
zace dotkne mimo jiné dámských i 
pánských šaten a sprch.

  (hrr), foto Veronika Pernicová

Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 15 hod. Bijásek: O ma-
šince.
Boskovice v 17 hod. Pračlověk.
Boskovice v 19.30 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.

pondělí 26. února
AKCE

Blansko – Muzeum Blanenska 
v 15 hod.: Otevření nové stálé ex-

pozice Cesta do pravěku Blanen-
ska.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Screamers – 112, travesti show.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představe-
ní pro seniory: Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci.
Blansko ve 20 hod. Akta Pentagon: 
Skrytá válka.
Boskovice v 19.30 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.

JEDOVNICE - Fotbalový oddíl 
žen z Kotvrdovic pořádá v sobotu 
24.2.2018 halový fotbalový turnaj 
juniorek - KENDY 2018 a v neděli  
25.2.2018 halový fotbalový turnaj 
žen - JANA 2018. Oba dva turnaje 
se odehrají ve sportovní hale SPŠ 
Jedovnice.

KENDY 2018 - halový fotbalový 
turnaj juniorek (ročníky 2000 a 
mladší). 

První utkání v 9 hod, vyhlášení 
výsledků v 17:30 hod. 

Přihlášené týmy: Lokomotiva 
Brno starší žákyně, Lokomotiva 
Brno juniorky „B“, Zbrojovka Brno 
juniorky, FC Nesyt Hodonín juni-
orky, SK Líšeň juniorky, TJ Rako-
vec Kotvrdovice juniorky, FS Spar-
tak Trnava (SK) a Tělovýchovná 
jednota Sokol Vlkoš. 

Kromě pořadí bude vyhlášena 
nejlepší brankářka, nejlepší hráč-
ka, nejlepší střelkyně.

U turnaje žen bude celkem de-
set týmů - domácí Kotvrdovice bu-
dou mít dvě družstva. 

JANA 2018 - halový fotbalový 
turnaj žen. První utkání v 7:30 
hod, vyhlášení výsledků v 15:30 
hod. 

Zatím přihlášené týmy žen: 
FC Seňoritky Černá Hora, SK Lí-
šeň, TJ Sokol Mostkovice, TJ Sokol 
Troubsko, Laňky, FK Mutěnice, TJ 
Slavoj Velké Pavlovice, TJ Rakovec 
Kotvrdovice (2 týmy) a juniorky 
SK Líšeň. 

Kromě pořadí bude vyhlášena 
také nejlepší brankářka, nejlepší 
hráčka, nejlepší střelkyně turnaje. 
 (zpr)

Pozvánka na halové turnaje



BOSKOVICE - Jarní prázdniny 
mohly děti z Boskovic a okolí trávit 
na příměstském táboře v SVČ. 

Celý týden je provázel pohád-
kový příběh podle známého ani-
movaného filmu a každý z nich se 
mohl stát členem SNOSu - spolku 
na ochranu strašidel. 

Program byl opravdu velice pes-
trý, různé hry, soutěže, návštěva 
zábavního parku Bongo a Přírodo-
vědné stanice Kamenačky v Brně. 

Poslední den tábora děti hledaly 

poklad tajemného rytíře a vítězná 
skupinka, která získala během týd-
ne nejvíce strašidel, mohla otevřít 
truhlu s pokladem. 

Celý týden se opravdu vydařil a 
všichni si užili hodně zábavy.

Na závěr jarních prázdnin 
9. února připravilo SVČ Boskovice 
ve spolupráci s TJ Sokol a Kultur-
ními zařízeními města Boskovice 
„Velký dětský karneval“. 

Nádherné princezny, různá zví-
řátka, piráti, dráček, tanečnice a 

ostatní úžasné masky si mohly 
užít dvě hodiny tanečků, písniček a 
soutěží, programem děti provázel 
Šáša Viktor“. Rodiče se také zapo-
jili jako tanečníci. 

Nechyběla dobrá nálada a odmě-
na za soutěže. Děkujeme rodičům, 
babičkám, dědečkům, tetám…, ale 
hlavně dětem za pohodu a radost, 
která naši akci po celou dobu pro-
vázela. Děkujeme všem, kteří nám 
pomohli s přípravou a realizací 
této akce.  SVČ Boskovice
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Rekonstrukce Dukelské ulice 
přinese značné dopravní omezení

BOSKOVICE - Značné dopravní 
komplikace přinese rekonstrukce 
Dukelské ulice v Boskovicích. Do-
prava v jedné z hlavních doprav-
ních tepen ve městě bude omezena 
od 5. března do konce října letoš-
ního roku.

„V rámci této investiční akce 
bude provedena rekonstrukce ka-
nalizace a vodovodu, rekonstrukce 
chodníků a přilehlých ploch. Násle-
dovat bude investiční akce Jihomo-
ravského kraje – oprava povrchu a 
provedení odvodnění uvedeného 
úseku silnice II/150,“ uvedla bo-
skovická místostarostka Dagmar 
Hamalová. 

Stavební práce budou probíhat 
v úseku od odbočky k parkovišti 
Dukelská po odbočku u domu Du-
kelská 732/60, tj. u splavu. Ulice 
Dukelská tak bude průjezdná pou-
ze pro linkové autobusy, pro místní 

občany a podnikatele na základě 
povolení k vjezdu. 

Nejkratší možné objízdné trasy 

výrazně zkomplikují dopravní do-
stupnost nejen v Boskovicích, ale 
také v přilehlé oblasti. 

Zkoordinovat stavební prá-
ce s dopravním provozem silnice 
II/150, kterou denně projede více 
než pět tisíc automobilů, bude veli-
ce obtížné. 

„Město Boskovice se snaží v rám-
ci jednání udělat maximum pro to, 
aby toto omezení zasáhlo do živo-
ta města co nejméně. Ale ztížení 
dopravní dostupnosti, z důvodu 
nutnosti opravy této komunikace, 
nelze zabránit,“ upřesnila Dagmar 
Hamalová. 

Zástupci města už jednali s pod-
nikateli, kteří mají v této lokalitě 
své provozovny. Jednání s občany 
k uvedené stavbě a navazujícím 
dopravním omezením proběhne 
ve středu 21. února v 17 hodin ve 
velké zasedací místnosti městského 
úřadu, Masarykovo nám. 4/2. 

 Radim Hruška
 Vizualizace Město Boskovice

Prodám zbytek Mul� 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.

Prodám rodinný dům v Újezdu u Boskovic. 
Předběžná cena 1,5 mil Kč + pozemky 

– orná půda, lesy, louky a ostatní.
Tel.: 724 082 925

Jarní prázdniny přinesly Hotel 
Transylvánie i karneval se šášou

V Modřicích pokračoval osmým 
závodem Brněnský běžecký pohár

REGION - Osmým závodem po-
kračoval v sobotu 17. února v Mod-
řicích Brněnský běžecký pohár.

V hlavním závodě na 10 km ne-
našel přemožitele Jiří Čípa (Behej-
Brno.com), o půl minuty později 
proběhl cílem na druhém místě Jan 
Kohut (VSK Univerzita Brno).

Ve výsledkové listině, především 
pak v kategoriích mládeže, je mno-
ho zástupců blanenského okresu.

Z výsledků: Muži: 1. Čípa Jiří 
(BehejBrno.com), 30:04, 2. Kohut 
Jan (VSK Univerzita Brno), 30:37, 
3. Petr Jiří (Brno), 31:54, 8. Grün 
Vojtěch (Elite sport Boskovice), 
33:09. Veteráni 1: 1. Kleibl Martin 
(AK Kuřim), 33:14, 4. Široký Stani-
slav (AK Blansko Dvorská), 34:21, 
10. Klopec Aleš (Blansko), 36:27. 
Veteráni 2: 1. Dvořáček Jiří (Elite 
Sport Max Team), 36:04, 2. Grün 
Gustav (AC Okrouhlá), 36:35. Do-
rostenci: 1. Švejnoha Jan (VSK 
Univerzita Brno), 15:45, 6. Šmída 
Michal (Drahanský sport team), 
17:19. Junioři: 1. Vabroušek Filip 
(AK Zlín), 15:36, 4. Šmída Jan (Dra-
hanský sport team), 17:35.

Ženy: 1. Puklová Patrícia (AK 
Steeple Poprad), 17:49, 8. Koudel-
ková Dagmar (ASK Blansko), 20:06. 
Veteránky 1: 1. Jančaříková Lenka 
(AAC Brno), 17:56, 4. Ondroušková 
Ivana (Blansko), 20:11. Veterán-
ky 2: 1. Martincová Ivana (AC MS 

S číslem 153 vítězka kategorie dorostenek Tereza Charvátová.  Foto Petr Janek

Brno), 20:09, 5. Žákovská Alena 
(Horizont Blansko), 23:07, 6. Te-
sařová Jitka (RBK Blansko), 24:51. 

Dorostenky: 1. Charvátová Tereza 
(Elite sport Boskovice), 19:41.

Devátým závodem Brněnského 

běžeckého poháru je Běh kolem 
Myslivny, který se běží v sobotu 
10. března.  Lubomír Slezák

Řádková inzerce
Prodám Volkswagen Passat Va-

riant typ 3C B6, rok výroby 2007. 
Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav tacho-
metru 212 000 km. Výbava: manuál-
ní klimatizace, tempomat, ESP, Auto-
Hold, 10x airbag, vyhřívaná sedadla 
vpředu, dálkové centrální zamykání, 
MaxiDOT atd. TK do 3/2018, pravi-
delný servis Škoda doložím. Cena 
85 000 Kč. Kontakt: Eduard.Do-
koupil@seznam.cz

Prodám zavařovací sklenice 
0,7 l čisté, balené v krabicích po 
12 kusech, vhodné i pro včelaře.
Cena 5Kč/kus.  Tel.:721 319 572

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-
ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

 Info na tel.: 608 817 421
Hledáme zaměstnance na ze-

mědělskou farmu. Požadujeme 
ŘP: sk. B zkušenosti s chovem zví-
řat výhodou.  Info 608 817 421

Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 
2+1, bez RK.  Tel.: 723 830 686

Kdo daruje nepoškozené knihy 
za odvoz?  Tel.: 723 830 686

Koupím kvalitní rotoped. Na-
bídku můžete s fotem zaslat na 

j.oldrich@centrum.cz nebo volej-
te 774 408 399.

Prodám pozink garáž, sklad, 
4 980 Kč odvezete na přívěsu, stáří 
4 měsíce.  Tel.: 603 422 118

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 nabíd-
ky děkuji.  Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím motocykl SIMSON 
bez technického průkazu, Jawa, 
ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pio-
nýr, Mustang, vozík PAV, Velorex 
i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wart-
burg, Trabant, Fiat 600 a jiné au-
tomobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Město Blansko 
má nový 
propagační spot

BLANSKO - Návštěvníci veletrhu 
cestovního ruchu GO&Regiontour 
2018 měli jako první možnost 
zhlédnout nový propagační spot 
města Blanska s názvem Blansko 
– město plné života. Vizuálně tak 
doplnil tištěnou prezentaci města 
v rámci expozice jižní Moravy. 

Tříminutový spot pochází z dílny 
blanenských filmařů Jana a Radka 
Popelkových. Jak už název napoví-
dá, představuje především život ve 
městě, přehlídku kulturních a spor-
tovních akcí, které se v Blansku 
konají. Záběry z akcí jsou řazeny 
chronologicky – divákovi tak uka-
zují živé město, které má v průběhu 
celého roku stále co nabídnout. Na 
natočení posledních zimních zá-
běrů filmaři čekali až do poloviny 
ledna, kdy město konečně zasypala 
sněhová nadílka. Spot doplňují zá-
běry města a jeho památek, které 
byly pořízeny z dronu a nabízí tak 
zajímavý pohled na místa, která 
obyvatelé města obvykle znají ze 
zcela jiné perspektivy.

Hudbu k novému blanenskému 
spotu vytvořil Zbyněk Petržela. 
Město svůj nový spot využije na 
svých webových stránkách a soci-
álních sítích, při prezentacích na 
veletrzích cestovního ruchu, na 
kulturních akcích a na inzertních 
webových portálech.  (zpr)



 úterý 20. února 2018 ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 3 úterý 20. února 2018 INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 10

Netradiční akce profesionálních 
hasičů - zachraňovali psa ze skály

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail: inzerce@zrcadlo.net
www.zrcadlo.net

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. 
Redakce: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. 
Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s. Tiskárna Novotisk Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené 
jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Neobvyklý 
zásah si na své konto připsali v pá-
tek hasiči v Rájci-Jestřebí. 

Dvě profesionální jednotky tam 

totiž vyjížděly k záchraně psa ze 
skály.

„Situaci na místě komplikovala 
sněhová pokrývka. K psovi se sla-

nil hasič – lezec, který psa zajistil, 
a společně se slanili na úpatí, kde 
si pejska převzala majitelka,“ uvedl 
mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Celý zásah trval profesionálním 
hasičům z Blanska a Boskovic ne-
celých čtyřicet minut. 

 Radim Hruška, foto HZS JmK

RIHO CZ, a.s.
p ední výrobce akrylátových van,
parních kabin,
sprcho

hledá kandidáta na pozici

• dobrý zdravotní stav

 stravenky

IHNED nebo dle dohody

nebo na e-mail: 

VZPOMÍNKA

kdy nás opustil pan
MIROSLAV CHLOUPEK.

syn Radovan s rodinou 

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Dne 22. února by se dožil
70 roků

pan MIROSLAV CHLOUPEK.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

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

Pozor, zloděj využívá 
nepozornosti nakupujících 
v supermarketech

REGION - Neopatrnosti nakupují-
cích v supermarketech v našem re-
gionu využívá asi čtyřicetiletý muž. 
Scénář je vždy stejný. V obchodě si 
vyhledá neopatrného nakupujícího, 
který si odloží do nákupního košíku 
tašku. Tu mu ukradne a zmizí.

„Takto například okradl v Blan-
sku šestaosmdesátiletou seniorku. 
Sebral jí tašku, z níž měla peníze, 
doklady a písemnosti. Ještě v ob-
chodě odcizenou tašku prohledal 
a vzal si jen peníze. Následně ji v 
marketu také zahodil pod jeden z 
regálů. Seniorka tak přišla o skoro 
tři tisíce korun,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 

Mnohem zajímavější kořist zís-
kal v Tišnově. To o deset let mlad-
ší ženě sebral tašku zavěšenou na 

nákupním košíku. V ní měla zají-
mavou finanční hotovost, mobilní 
telefon, osobní doklady a platební 
kartu. Taška se o několik dní pozdě-
ji našla odhozená v příkopu poblíž 
Štěpánovic. Finanční hotovost v ní 
chyběla. 

V Rosicích stejný muž odcizil v 
tamním supermarketu třiaosmde-
sátiletému muži pánskou taštičku s 
peněženkou s �inanční hotovostí a 
platební kartou. O čtvrthodinu poz-
ději ji v Ivančicích neoprávněně po-
užil k výběru �inanční hotovosti. Zís-
kal tak necelých dvacet tisíc korun.

„Informace k totožnosti pacha-
tele můžete sdělit na tísňové lince 
158. Policie děkuje za spolupráci,“ 
doplnil Bohumil Malášek. 

 (hrr), foto Policie ČR
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U Rudice je strusky tolik, 
že ji nelze odtěžit

RUDICE - V Rudickém propadá-
ní je navezeno tak velké množství 
strusky, že ji snad ani není technic-
ky možné odtěžit. 

Vyplývá to z nové studie vypraco-
vané pro správu Chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) Moravský kras, kte-
rá hledá způsob, jak zamezit zpla-
vování strusky do jeskynního systé-
mu Rudické propadání-Býčí skála. 

Struska je odpad vznikající při 
tavení železa. Má podobu temně ze-
lených nebo černých kamínků, při-
pomínajících sklo. 

V podzemí ale ničí vzácnou kráp-
níkovou výzdobu. 

Vysoké pece nechal v 19. stole-
tí vybudovat v Jedovnicích kníže-
cí rod Salmů. Před zhruba sto lety 
byly zrušeny. Desetiletí před tím se 
ale odpad z pecí vyvážel do Rudice, 
a to nedaleko míst, kde se Jedov-
nický potok propadá do podzemí. 
Strusky je tam tolik, že by zaplnila 
několik nákladních vlaků. 

Ochranáři vybudovali před čtyř-
mi roky v korytě potoka několik 
hrázek z dřevěných kůlů, které měly 
úlomky zachycovat. Dělníci tam 
tehdy ručně odkopávali některá 
místa, strusku vyváželi z této velmi 
špatně přístupné lokality ve kbelí-
cích za pomoci malé lanovky. Toto 
opatření je ale jen dočasné a situace 
si vyžaduje zásadnější řešení.

„Teď již díky studii víme, že bude 
nutné odtěžit a odvézt tu strusku, 
která je v korytě potoka, a u níž 
hrozí, že ji voda odnese do jeskyní. 
Na obrovských haldách je nyní les. 
Okolí potoka bude nutné zajistit 
hrázkami a zpevnit vápencovými 

Kuželkářská družstva měla 
úspěšný víkend

Získal hotovost 
i šperky

BLANSKO - Dům důchodkyně 
v Blansku si vytipoval zatím nezná-
mý zloděj. Nezastavila ho ani po-
měrně vysoká kovová brána. Zloděj 
se do příbytku pětaosmdesátileté 
majitelky dostal po poničení vstup-
ních dveří. 

„Dům seniorky prohledal a byl 
úspěšný. Na několika místech našel 
finanční hotovost, kterou obohatil o 
odložené rodinné šperky. Škoda je 
více než třicet tisíc korun,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

REGION - Roli favorita potvrdi-
ly blanenské kuželkářky v 16. kole 
první ligy a po výhře v Praze drží 
třetí místo.

Radost z výhry a ze zisku veli-
ce důležitých bodů měli v sobotu i 
blanenští muži, kteří ve velice dů-
ležitém utkání porazili Hlubinu a 
odpoutali se od sestupových pozic.

1. liga žen
Konstruktiva Praha - Blansko 

1:7 (3129:3206), Chlumská M. - 
Nevřivová 2:2 (535:539), Kopřivová 
- Ptáčková 1:3 (511:532), Čiháková 
- Zajacová 1,5:2,5 (509:529), Chlum-
ská T. - Kalová 2:2 (494:527), Starec-
ki - Musilová 1:3 (507:557), Najma-
nová - Ševčíková 4:0 (573:522).

 1.  Rosice  14  13  1  0  82,0:30,0 27
 2.  Slavia Praha  14  9  3  2  72,0:40,0 21
 3.  Blansko  14  9  0  5  67,0:45,0 18
 4.  Rokycany  15  9  0  6  64,0:56,0 18
 5.  Přerov  14  7  3  4  64,0:48,0 17
 6.  Náchod  16  7  3  6  68,5:59,5 17
 7.  Zlín  16  8  1  7  68,0:60,0 17
 8.  Duchcov  13  6  1  6  53,0:51,0 13
 9.  Val. Mez. 17  4  2  11  55,0:81,0 10
 10.  Kon. Praha  14  4  0  10  45,0:67,0 8
 11.  Jičín  15  3  2  10  43,5:76,5 8
 12.  Žižkov 16  1  2  13  30,0:98,0 4

2. liga mužů, sk. B
Blansko - Hlubina 7:1 

(3437:3294), Flek J. - Basta 2:2 
(564:551), Plšek - Marek 1:3 
(571:613), Musil - Brablec 3:1 
(555:532), Havíř - Rechtoris 3:1 

(589:557), Kolařík - Žáček 4:0 
(576:538), Flek R. - Zatyko 4:0 
(582:503).
 1.  Dačice 16  15 1 0  96,0:32,0 31
 2.  Vyškov  16  14 0 2  92,0:36,0 28
 3.  Přerov  16  10 0 6  77,0:51,0 20
 4.  Chvalíkovice  16 9 2 5  71,0:57,0 20
 5.  Husovice B 16 9 1 6  67,5:60,5 19
 6.  Vracov  16 8 2 6  73,0:55,0 18
 7.  MS Brno  16 7 2 7  58,5:69,5 16
 8.  Dubňany  16 6 0  10  51,0:77,0 12
 9.  Blansko  16 4 1  11  56,0:72,0 9
 10.  Hlubina  16 4 1  11  50,0:78,0 9
 11.  Prostějov  16 4 0  12  49,0:79,0 8
 12.  Opava  16 1 0  15  27,0:101,0 2

Ženy Blanska hrají v 17. kole v so-
botu 24. února v Přerově, blanenští 
muži hostí ve stejný den celek Opa-
vy.  Lubomír Slezák

ŠIPKY
EXTRALIGA
14. kolo: Vyškov - Knajp Riders 

Letovice 11:7, Blansko pivovar Č.H. 
- Šenkýři Brno 6:12, Frogs Žabčice 
- Mustang Brno B-Němčice 6:12, 
Kolečko Extra Brno - Bulldogs Ho-
donín 7:11, Šipky Ratíškovice - Hor-
nets Adamov 6:12.
 1.  Mustang Brno B 13 12 0 0 1 0 164:71 37
 2.  Hornets Adamov 13 9 2 0 1 1 141:96 32
 3.  Vyškov 13 9 1 0 0 3 127:108 29
 4.  Letovice 13 8 0 0 0 5 131:103 24
 5.  Bulldogs Hodonín 13 7 0 0 2 4 129:107 23
 6.  Hurricane Adamov 12 6 1 0 1 4 122:96 21
 7.  Ratíškovice 13 3 2 0 1 7 111:126 14
 8.  Frogs Žabčice 12 3 2 0 1 6 101:118 14

 9.  Šenkýři Brno 13 2 0 0 2 9 100:136 8
 10.  Kolečko Extra 13 1 1 0 0 11 78:157 5
 11.  Blansko 12 1 0 0 0 11 65:151 3

2. liga C
16. kolo: Bulldog Javorek - Te-

rasa VO Tečku Knínice 11:7, Alejak 
Sokec Boskovice - Mário Boskovice 
A 11:7, Zenit Deštná B - Vandals 
Blansko 5:13, Šipkaři Bistro Stvolo-
vá - Zenit Deštná A 9:10.
 1.  Vandals Blansko 15 14 1 0 0 0 203:68 44
 2.  Hoteliéři Usobrno 15 12 0 0 0 3 175:95 36
 3.  Bistro Stvolová 14 10 1 0 2 1 163:92 34
 4.  Zenit Deštná A 15 9 1 0 0 5 142:129 29
 5.  Zenit Deštná B 15 8 0 0 2 5 138:134 26
 6.  Mário Boskovice A 15 8 1 0 0 6 137:134 26
 7.  Alejak Boskovice 15 7 0 0 0 8 133:137 21
 8.  Bulldog Javorek 15 5 1 0 0 9 105:166 17

 9.  Vandals Blansko B 14 4 1 0 2 7 113:142 16
 10.  Terasa Knínice 15 5 0 0 0 10 122:148 12
 11.  Bystřice n. P. 14 3 0 0 0 11 99:153 9
 12.  Němčice B 15 3 0 0 0 12 94:176 9
 13.  Surikaty Těchov 15 2 0 0 0 13 110:160 6

3. liga C
17. kolo: Orli Ráječko - Vandals 

Blansko C 14:4, Pivárna Sloup A - 
Dělníci Blansko 7:11, Popelka Team 
Boskovice - Černí baroni Boskovice 
9:10, Bikers Sloup - Pivárna Sloup B 
8:10, Rumíci Krhov - Tečkaři Blan-
sko 8:10.
 1.  Orli Ráječko 17 15 1 0 1 0 216:92 48
 2.  Dělníci Blansko 17 14 1 0 2 0 202:107 46
 3.  Pivárna Sloup A 17 8 2 0 3 4 169:142 31
 4.  Tečkaři Blansko 17 7 3 0 2 5 159:152 29
 5.  Popelka Team 17 7 0 0 1 9 146:161 22

 6.  Černí baroni Bce 17 4 3 0 2 8 152:159 20
 7.  Rumíci Krhov 17 5 0 0 1 11 146:161 16
 8.  Bikers Sloup 17 3 2 0 1 11 125:184 14
 9.  Vandals Blansko C 17 5 1 0 0 11 120:187 14
 10.  Pivárna Sloup B 17 4 0 0 0 13 108:198 12

3. liga D
17. kolo: Příšerky Stvolová - Tri-

ple X Letovice 6:12, Na Středy Rud-
ka - Hoteliéři Usobrno C 13:5, Hote-
liéři Usobrno B - Haluzáři Cetkovice 
8:10.
 1.  Na Středy Rudka 14 13 0 0 0 1 180:72 39
 2.  Usobrno B 15 10 1 0 0 4 144:127 32
 3.  Haluzáři Cetkovice 15 10 0 0 0 5 157:113 30
 4. Triple X Letovice 15 6 0 0 1 8 122:149 19
 5.  Usobrno C 14 6 0 0 0 8 119:133 18
 6.  Meziriver Deštná 14 5 0 0 0 9 112:140 15
 7.  Příšerky Stvolová 15 0 0 0 0 15 85:185 0

Hrdlička 
s Loskotem 
vedou extraligu 
v kolové

SVITÁVKA, PLZEŇ - V sobotu 17. 
února začal v Plzni prvním kolem 
letošní ročník extraligy v kolové 
mužů. 

V sedmičlenném startovním poli 
měla dvě želízka v ohni i svitávecká 
kolová.

Po roce nastoupila v dresech 
SC Svitávka 1 dvojice Jiří Hrdlič-
ka st., Pavel Loskot (Loskot se po 
loňském prvním extraligovém kole 
zranil a toto byl jeho návrat na mis-
trovskou palubovku). 

Barvy MO Svitávka 1 hájil pár Pa-
vel Richter, Pavel Vitula.

Jiří Hrdlička s Pavlem Losko-
tem sice celkem nečekaně prohráli 
s dvojicí Sokola Zlín 2, ale ve zbý-
vajících pěti zápasech nenašli pře-
možitele a po prvním kole vedou 
extraligovou tabulku.

Dvojice Pavel Richter a Pavel Vi-
tula s vyrovnanou bilancí tří výher 
a tří porážek skončila na čtvrtém 
místě, které znamená poslední po-
stupové místo na mistrovství České 
republiky. 

Ale na to vede ještě velice dlouhá 
cesta.

Z výsledků: SC Svitávka 1 - MO 
Svitávka 1 8:6, - Favorit Brno 3 8:2, 
- Sokol Zlín 2 1:6, - Favorit Brno 1 
6:3, - Sokol Zlín 1 5:0 K, - Start Pl-
zeň 3:2. MO Svitávka 1 - Start Plzeň 
1:2, - Sokol Zlín 1 4:3, - Favorit Brno 
3 6:4, - Sokol Zlín 2 4:2, - Favorit 
Brno 1 3:6.
 1.  SC Svitávka 1 6 5 0 1 31:19 15
 2.  Favorit Brno 1 6 4 1 1 24:17 13
 3.  Start Plzeň 1 6 4 0 2 24:19 12
 4.  MO Svitávka 1 6 3 0 3 24:25 9
 5.  Sokol Zlín-Prštné 2 6 2 1 3 19:22 7
 6.  Sokol Zlín-Prštné 1 6 1 0 5 18:24 3
 7.  Favorit Brno 3 6 1 0 5 18:32 3

Druhé extraligové kolo se ode-
hraje v sobotu 24. března v Olo-
mouci.  (les)

Necelou stovku diváků přilákal v sobotu na boskovickou umělou trávu přípravný zápas Boskovice - Blansko. 
I když domácí museli dotahovat dvoubrankový náskok soupeře, utkání nakonec skončilo remízou 5:5.
  Foto Lubomír Slezák

V tomto místě se Jedovnický potok propadá do podzemí a vytváří Rudické 
propadání. Voda sebou odnáší i strusku, která má podobu malých skleně-
ných úlomků.  Foto CHKO Moravský kras

balvany,“ řekl Zrcadlu vedoucí sprá-
vy CHKO Leoš Štefka. 

Doplnil, že částka, na kterou při-
jdou záchranné práce, není přesně 
vyčíslena. Původně se hovořilo o 
přibližně deseti milionech korun. 
Správa je chce získat z evropských 
dotací určených na péči o národní 
přírodní památky, k nimž propadá-
ní patří.

Práce v terénu by mohly začít 
zhruba za rok. Současná situace 
je podle odborníků nepříznivá. Je-
dovnický potok v podzemí vytváří 
90 metrů vysoký vodopád, což je 

jeden z největších vodopádů v Čes-
ku. Voda tam padá do kamenného 
útvaru, který připomíná káď. Ta se 
postupně plní struskou. Situace se 
ale podle Štefky v uplynulých letech 
mírně zlepšila.

„Rudice totiž napojila své odpad-
ní vody na čistírnu v Jedovnicích, 
což velmi pomohlo. Do propadání 
tak už neproudí znečištěná voda. 
Nicméně stav není stále takový, 
jaký bychom si představovali. Pro-
to jsou práce v propadání jedním 
z našich klíčových projektů,“ dodal 
Štefka.  Martin Jelínek

Hledají svědky 
nehody
ČERNÁ HORA - Policisté hle-

dají svědky nehody, která se stala 
v pondělí 18. prosince loňského 
roku na silnici I/43 v místech zva-
ných Černohorské lesy. Osobní auto 
VW Touran tam sjelo do příkopu a 
řidič se při nehodě zranil. 

„Vedle manželského páru mu po-
skytli pomoc i další řidiči a spolu-
cestující. Pro objasnění nehodové-
ho děje i dalších okolností havárie 
potřebují blanenští policisté svě-
dectví těchto lidí,“ uvedl policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 

Informace mohou lidé zavolat na 
linku 158 nebo přímo vyšetřujícím 
policistům na telefon 974 631 348. 
 (hrr), foto Policie ČR

Policisté našli 
hledaného 
cizince

BLANENSKO - Blanenští poli-
cisté společně s kolegy z cizinecké 
policie se zaměřili na pátrání po 
osobách a věcech pocházejících z 
trestné činnosti. 

V našem regionu zkontrolovali 
deset bazarů a zastaváren. Nic po-
dezřelého ale nenašli. 

V další části akce se zaměřili na 
kontrolu ubytoven. Tam už byli 
úspěšnější. V devíti ubytovacích 
zařízeních zkontrolovali více než 
stovku ubytovaných. Mezi nimi byl i 
jeden cizinec, po kterém bylo v jeho 
zemi vyhlášení pátrání.

„Policisté navíc zjistili v několi-
ka zařízeních závady především v 
evidenci ubytovaných. Do akce bylo 
nasazeno sedmnáct policistů a kri-
minalistů,“ doplnil policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)

„Povedený“ syn 
okradl během 
návštěvy svoji 
matku

BLANSKO - Hodně svéráznou 
představu o návštěvě u své mat-
ky měl v Blansku osmadvacetiletý 
muž. 

Ten byl v průběhu několikaho-
dinové návštěvy velmi aktivní. Z 
komody v ložnici totiž ukradl pří-
ruční trezorek, v němž měla třiapa-
desátiletá matka uloženou finanční 
hotovost, osobní doklady a platební 
karty. 

„Prostředky povedený syn v dal-
ších dnech využil k neoprávněným 
platbám u obchodníků. Nejméně 
dvacetitisícový lup tak navýšil o 
dalších deset tisíc korun,“ popsal 
detaily případu policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)
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O prvním místě v Krajské hokejové 
lize rozhodne až její poslední kolo

Chřipka uzavřela 
boskovickou 
nemocnici

REGION - Boskovická nemocnice 
vyhlásila až do odvolání zákaz ná-
vštěv. Opatření začalo platit od 17. 
února na základě doporučení kraj-
ské hygienické stanice.

„Z důvodu nepříznivého vývoje 
nemocnosti akutními respirační-
mi infekcemi a zejména výrazného 
nárůstu nemocnosti chřipkou na 
území Jihomoravského kraje do-
poručuji vyhlásit zákaz návštěv, a 
to s okamžitou platností,“ uvedla v 
oběžníku ředitelka protiepidemic-
kého odboru KHS JmK se sídlem 
v Brně Renata Ciupek.

Omezení návštěv platí také v le-
tovické Nemocnici Milosrdných 
bratří. „Žádáme vás, abyste v přípa-
dě akutního onemocnění dýchacího 
ústrojí, které se projevuje zvýšenou 
teplotou, kašlem, rýmou, bolest-
mi kloubů a svalů, nenavštěvovali 
naše pacienty,“ uvádí nemocnice na 
svých webových stránkách s tím, že 
všechny návštěvy se musí předem 
hlásit u ošetřujícího personálu.

Blanenská nemocnice zatím 
k omezení návštěv na svých lůžko-
vých odděleních nepřistoupila. Ve 
zdravotnickém zařízení zatím čeka-
jí na další zprávy z hygieny.  (hrr)

REGION - Předposlední kolo Kraj-
ské ligy hokejistů posunulo po tříbo-
dovém zisku celek Boskovic na první 
místo tabulky, bod z ledu Velké Bíteše 
přivezl celek Blanska.

Velká Bíteš - Blansko 6:5 sn. (2:1, 
1:3, 2:1), 8. Pospíšil, 12. Grmela, 32. 
Račický, 43. Michálek, 48. Florek, 
rozh. náj. Račický - 11. a 26. Jakubec, 
29. Jílek, 34. Němec, 55. Grünwald.

Ve vyrovnané první třetině se dva-
krát tre�ili domácí, hostům se to po-
vedlo pouze jednou.

Druhá třetina patřila střelecky 
hostům. Ti dokázali dvěma brankami 
otočit skóre utkání, a i když Velká Bí-
teš za tři minuty vyrovnala, Blansko 
ve 34. minutě znovu strhlo vedení na 
svoji stranu.

V závěrečné části utkání to byli pro 
změnu zase domácí, kteří strhli ve-
dení na svoji stranu, pět minut před 
koncem Blansko znovu vyrovnalo. 
A protože v prodloužení branka ne-
padla, o vítězi rozhodly samostatné 
nájezdy, ve kterých byl šťastnější do-
mácí tým.

Boskovice - Uherský Brod 4:3 
(0:0, 3:0, 1:3), 29. Dufek, 32. Klaus, 
32. Klaus, 52. Benýšek - 48. Ondra, 
54. Heča, 55. Venclík.

I když branky začaly padat až ve 

druhé třetině, diváci se rozhodně 
nenudili. V závěrečné třetině hosté 
dokázali stáhnout tříbrankovou ztrá-
tu, ale Boskovice si už vítězství vzít 
nenechaly.

Další výsledky 21. kola: Uherský 
Ostroh - Velké Meziříčí 4:3 Uničov - 
Kroměříž 5:6, Rosice - Uherské Hra-
diště 1:6.

 1.  Boskovice 19 12 4 0 3 104:65 44
 2.  Velké Meziříčí 19 12 2 3 2 113:59 43
 3.  Uherský Ostroh  19 12 1 1 5 103:71 39
 4.  Velká Bíteš 19 8 4 3 4 88:80 35
 5.  Uničov 19 9 2 1 7 101:79 32
 6.  Kroměříž 20 8 2 3 7 91:81 31
 7.  Uherský Brod 19 7 0 4 8 80:78 25
 8.  Uherské Hradiště  19 8 0 1 10 78:88 25
 9.  Břeclav 19 6 2 0 11 83:106 22

 10.  Blansko  19 3 2 2 12 59:110 15
 11.  Rosice  19 1 0 1 17 57:140 4

Šlágrem závěrečného kola bude 
sobotní utkání V. Meziříčí - Boskovi-
ce, které rozhodne o vítězi základní 
části a o nasazení v play-off, které 
začíná ve středu 28. února. Blansko 
přivítá v posledním kole tým Uh. Ost-
rohu.  Text a foto Lubomír Slezák

Kam za
sportem

HOKEJ
24. 2., 18 h Blansko - Uherský 

Ostroh.

KOPANÁ
24. 2., 14 h Boskovice - Svratka 

Brno.

KUŽELKY
24. 2., 10 h Blansko - Opava, 

2. liga mužů.

STOLNÍ TENIS
23. 2., 18:30 h Blansko C - Zno-

jmo-Únanov C. 
24. 2., 10 h Blansko C - Rebešo-

vice, 15:30 h Zbraslavec - Znojmo-
-Únanov C, 17:30 h Šošůvka - Ho-
lásky B. 

25. 2., 10 h Šošůvka - Slatina 
Brno B, vše KS I. 

ŠACHY
25. 2., 10 h Adamov B - Boskovi-

ce, Rudice - Kuřim C, Sloup - Tišnov, 
Lipůvka - Vyškov B, KP II.

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.


