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Černá Hora - Černá Hora 
od příštího roku nebude členem 
Svazku vodovodů a kanaliza-
cí města a obcí okresu Blansko. 
Záměr vystoupit už městys ofi -
ciálně oznámil. Za jakých pod-
mínek se tak stane, 
budou obě strany 
řešit.

Jednání se pove-
dou především 
o zdroje vody, které 
se nacházejí na úze-
mí městyse. Zatím 
je vlastní Svazek a 
není jisté, jestli se jich vzdá.

„Nejde ale o to, jestli obec bude 
od těchto zdrojů odstřižena. Obec 
z nich bude brát vodu i nadále. 
Jde o to, jestli budou obci vydány 
anebo zůstanou v majetku Svazku 
a my budeme muset vodu naku-
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Věžní hodiny rájeckého zámku budou 
opět po letech ukazovat lidem čas

Rájec nad Svitavou - Na 
zámku v Rájci nad Svitavou je v 
plném proudu rekonstrukce stře-
chy. Řemeslníci vyměňují kryti-
nu a opravují krovy nad centrální 
částí objektu. Obnoví také věžič-
ku s hodinami, které po letech  
budou znovu ukazovat čas.

Do střechy rájeckého zámku se 
desítky let neinvestovalo a podle 
toho také vypadala. Původní kry-
tina už začala být pro návštěvní-
ky nebezpečná.

Černá Hora opouští 
Svazek, zdroj pitné 
vody asi nedostane

„Střecha už byla v havarijním 
stavu, části krytiny padaly mezi 
návštěvníky,“ podotkl Evžen 
Kopecký ze správy rájeckého 
zámku.

Stavební fi rma se v první eta-
pě, na kterou se podařilo najít 
peníze, pustila do oprav nejhorší 
části. Vyměňují tašky a opravují 
krovy ve střední části zámku nad 
hlavním vchodem, kde se nachází 
i věž s hodinami.

„Tam byl stav nejhorší. Je to 
dáno tím, že věžička je nejvyš-
ším bodem střechy, stahuje se 
tam vlhký vzduch a trámy tam 
byly nejvíce napadené,“ popsal 
Kopecký.

Věžičku musela stavební fi rma 

celou rozebrat. Jeřáb ji snesl na 
nádvoří. Na zemi pak řemeslníci 
věžičku demontovali a zničené 
části nahradili novými.

Po rekonstrukci budou věžní 
hodiny po letech znovu ukazovat 
čas. „Můj odhad je, že hodiny už 
asi dvacet let nebyly v pravidel-
ném provozu. Velmi nás to trá-
pilo, protože samozřejmě všech-
no by mělo fungovat tak, jak to 
fungovalo dřív,“ podotkl Evžen 
Kopecký ze správy rájeckého 
zámku.

Kromě střechy a věžičky se 
opravuje také balkon nad hlavním 
vchodem. Úpravy přijdou na asi 
tři a půl milionu korun. 

 Pokračování na str. 2

Nepovolená skládka
Lidé v Rudce 
upozorňují na 
systematické 
zavážení části 
lesa odpady.

Více na straně 2

Stavba se protáhne
Nová provozní 
budova 
u Punkevních 
jeskyní se otevře 
až v září.

Více na straně 4

Milionová investice
Dětská léčebna 
v Boskovicích 
dostala od kraje 
peníze na novou 
přístavbu.

Více na straně 5

Koncert. Boskovický zámecký skleník zažil v sobotu kousek pozi  vně naladěného Woodstocku v podobě kon-
certu americké rockové kapely Simeon Soul Charger.  Foto Vladimír Friš
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Ostrov u Macochy - Obyvatelé 
Ostrova u Macochy se musejí na 
čas smířit se stavebním ruchem a 
uzavírkami v centru. Tento týden 
tam začne dlouho očekávaná 
rekonstrukce silničního průtahu.

Opravovat se bude asi půl kilo-
metrový úsek vozovky od kostela 
svaté Máří Magdalény ke hřbitovu. 
Stavební práce se budou odehrávat 
po částech. Nejprve přijde na řadu 
úsek od hřbitova ke křižovatce do 

části Končiny a pak od křižovatky 
ke kostelu.

„V první fázi žádné větší pro-
blémy neočekáváme. Kompliko-
vanější to ale bude, až se uzavře 
část od křižovatky na Končiny ke 
kostelu. Doprava pak bude vedena 
po objížďkách přes obec,“ podotkl 
starosta Ondřej Hudec (ČSSD).

Investorem stavby je krajská 
správa a údržba silnic. Staveb-
ní práce, které potrvají do konce 

června, přijdou na asi devět mili-
onů korun. Městys dodá ze své-
ho rozpočtu dalšího půl milionu, 
který poslouží na vybudování 
dešťové kanalizace a chodníku u 
hřbitova a na přeložku veřejného 
osvětlení.

Do budoucna se plánuje další 
etapa oprav průtahu Ostrovem. 
Rekonstruovat se bude úsek od 
kostela k rybníku. Na akci už bylo 
vydáno stavební povolení.  (moj)

V Ostrově u Macochy začne 
oprava silničního průtahu

Simeon Soul Charger přenesl 
Zámecký skleník do 70. let

povat,“ vysvětlil černohorský sta-
rosta Ondřej Měšťan (nez.)

Zastupitelé Černé Hory zřídili 
Výbor pro vodohospodářství. Jeho 
úkolem je navrhnout postup, jak 
Svazek opustit, a připravit varian-
ty, podle kterých by městys mohl 
vodovod a kanalizaci provozovat.

„Problémem asi bude i čistírna 
odpadních vod, kterou vlastní-
me spolu s Bořitovem. Ten ale 
ze Svazku nevystupuje,“ podotkl 
starosta.

Černá Hora už vedení Svazku 
ofi ciálně oznámila, že od prvního 

ledna 2016 chce vystoupit. Záro-
veň je vyzvala, aby upřesnilo pod-
mínky, za kterých tak lze učinit.

„Očekáváme, že se Svazek 
vyjádří do konce března. Naše 
vystoupení projedná valná hroma-
da Svazku, která by se měla konat 
v polovině roku,“ dodal černohor-

ský starosta Ondřej 
Měšťan.

R e f e r e n d u m 
o vystoupení ze 
Svazku vodovodů 
a kanalizací města 
a obcí okresu Blan-
sko se v Černé Hoře 
konalo minulý rok na 

podzim spolu s komunálními vol-
bami. Hlasování se zúčastnilo sko-
ro 58 procent voličů, ze kterých se 
více než polovina vyslovila pro 
vystoupení. Referendum vyvolala 
část obyvatel, kterým se nelíbila 
svazková cena vody.

Jeskyně se otevírají
Moravská kras - Turisté mohou od prvního března opět zavítat do 

všech pěti zpřístupněných jeskyní Moravského krasu. Podzemí se ote-
vírá po zimní přestávce, kterou si každoročně vyžaduje ochrana zimu-
jících netopýrů.

Návštěvníci se tak budou moci znovu podívat do jeskyně Balcarka 
a do všech částí Sloupsko-Šosůvských jeskyní. Otevřeno bude každý 
den kromě pondělí a k dispozici budou tři vstupy denně.

Od prvního března se po mimořádné zimní odmlce turisté podívají 
i do Punkevních jeskyní. Kvůli stavbě nové provozní budovy se toto 
podzemí opět uzavře v dubnu. Znovu se pak otevře od května.

Jeskyně Výpustek je přístupná celoročně, v tuto dobu denně kromě 
pondělí. Mimořádně otevřená přes zimu zůstala Kateřinská jeskyně. 
Její prostory sloužily jako náhrada za uzavřené Punkevní jeskyně. 
Celotýdenní provoz všech pěti zpřístupněných jeskyní Moravského 
krasu zahájí v květnu.  (moj)

V Kunštátě 
plánují 

přistavět ke 
školce jednu 

třídu
Kunštát - Počet dětí, které by 

měla přijmout kunštátská mateř-
ská škola, výrazně převyšuje 
její možnosti. Vedení kunštátské 
radnice má proto v plánu rozšířit 
kapacitu tamní mateřské školy. 
Pomoci tomu má nová přístavba. 
Město už požádalo o dotaci, bez 
které by investice nemohla pro-
běhnout.

„Poptávka po místech ve škol-
ce v Kunštátě neustále převyšuje 
nabídku. I když ve městě funguje 
lesní i fi remní škola, míst je stá-
le málo. Ve stávající školce jsou 
v současné době čtyři oddělení s 
kapacitou sto šest dětí. Každý rok 
evidujeme zhruba třicítku dětí, 
na které se z kapacitních důvodů 
nedostane. A právě tento problém 
by měla přístavba řešit,“ popsal 
situaci kunštátský starosta Zde-
něk Wetter (ČSSD).

Přístavba by měla vyrůst 
z východní strany mateřské školy 
a umožnila by rozšíření mateřin-
ky o jednu novou třídu a potřebné 
zázemí pro děti a personál. Stá-
vajícího objektu by se staveb-
ní úpravy nedotkly, s výjimkou 
upravení jednoho okna v prvním 
patře na průchod do nové části.

„V přístavbě by neměla chy-
bět ani šatna, toalety pro děti se 
sprchou, výdejna jídla a sociální 
zázemí pro učitelky,“ doplnil sta-
rosta Wetter.  (hrr)

Obec bude z vrtů brát vodu i nadá-
le. Jde o to, zda budou vydány 
nebo zůstanou Svazku. 

 Ondřej Měšťan, starosta Černé Hory
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Lidem v Rudce se nelíbí 
zásah do přírodního parku

P ...
V klubku
...
Stokrát stočená
rozmotávám a stahuji.
Krmím planetu
bludy.
Varuji vás.
Za letu 
mívám křídla roztažená.
Svět je chudý
a já tak roztančená
něhou, co odkapává
z podpaží.
Láska prý zas
podraží,
tak krájím ten motouz
a ze slov slevuji.
Radši půjdu tudy.
 DAG

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.
Více na 

www.zrcadlo.net
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Kunštát, Rudka - Lidem 
v místní části Kunštátu – Rud-
ce se nelíbí dění okolo jedné 
z tamním firem. Z parcely leží-
cí v Přírodním parku Halasovo 
Kunštátsko totiž zmizely stromy 
a naopak na ní přibývá stavební 
suť a další odpad. Část obyvatel 
Rudky se proto obrátila na kun-
štátský městský úřad a požaduje 
nápravu stavu.

„Nesouhlasíme s provede-
ním terénních úprav. Parcela je 
vedena jako lesní pozemek, je 
nedílnou součástí lesního útvaru 
a tvoří hlukovou bariéru kolem 
areálu firmy. Požadovanou 
změnou by se změnil ráz kraji-
ny Halasova Kunštátska. Naším 
posláním je zachovat a podpořit 
přírodní hodnoty vyvážené kraji-
ny a jsme proti legalizaci černé 
skládky odpadů, která se nachází 
na uvedeném pozemku,“ uvá-
dí mimo jiné někteří obyvatelé 
Rudky, v dopise adresovaném na 
kunštátský stavební odbor.

Nelíbí se jim také to, že sta-
vební úřad zatím nevydal roz-
hodnutí o odstranění černé 
skládky, kterým má hrubě poru-
šovat podmínky ochrany přírody 
v Halasově Kunštátsku.

Podle kunštátského starosty 
Zdeňka Wettera (ČSSD) se měs-
to celou záležitostí zabývá a už 
je připravené i řešení. Jak uvedl, 
firma měla určité záměry, kvůli 
kterým požádala Odbor tvorby 
a ochrany životního prostře-
dí Boskovice, aby byla parcela 
vyňata z lesního porostu. Úřad 
ale její žádosti nevyhověl.

„Odbor životního prostředí 
naopak nařídil, že pozemek musí 

Místo stromů je na pozemku stavební suť a odpad.  Foto archivMísto stromů je na pozemku stavební suť a odpad.  Foto archiv

být zalesněn. Než se tak ale sta-
ne, tak musí být upraven terén, 
a dojít k přesnému zaměření 
parcely. Ze svahu mají být navíc 
vyvezeny všechny věci, které 
tam nepatří, tedy stavební suť 
a další odpady a místo zavezeno 
zeminou odpovídající kvality. 
Území by mělo být zalesněno do 
května příštího roku,“ vysvětlil 
starosta.

Kunštátský stavební odbor 
již vydal oznámení o zahájení 
územního řízení, které je nut-
né k nápravě stavu. „Jedná se o 
dočasné změně využití tohoto 

území, kvůli provedení staveb-
ních úprav, odstranění stavební 
suti a odpadu. Dočasně se vyjme 
z lesního pozemku, aby moh-
lo dojít k terénním úpravám na 
základě stavebního povolení. Až 
se provedou úpravy, tak dojde 
k ukončení dočasného vyjmutí 
a samotnému zalesnění pozemku. 
Z toho vyplývá, že stavební úřad 
nepochybil, ale postupuje podle 
daného scénáře,“ uvedl Wetter.

Kunštátská radnice chce 
s řešením seznámit také veřej-
nost. V závěru února proto pro-
běhne místní šetření za účasti 

zástupců firmy, města a obyvatel 
dotčené části Rudky. „Tam by 
mělo dojít k vysvětlení stávající 
situace a popsání dalších kroků, 
které budou následovat,“ doplnil 
kunštátský starosta.

Část Rudky v okolí bývalého 
kravína byla středem zájmu tam-
ního obyvatel už před několika 
lety. Firma Ronytrans tam pláno-
vala přístavbu, která měla sloužit 
jako sklad toxických látek. To se 
nelíbilo obyvatelům Rudky ani 
sousedních vesnic. Sepsali proto 
petici. Firma nakonec od svého 
záměru odstoupila.

K
BOŘITOV – Zloděje zajímal rodinný dům. Zatím neznámý pacha-

tel se vloupal do jednoho z rodinných domů v Bořitově. Ve svém počí-
nání nebyl pravděpodobně příliš zběhlý, protože se mu do nemovitosti 
povedlo vloupat až na třetí pokus. 

„První neúspěšný pokus zloděj zaznamenal, když chtěl vypáčit zadní 
vchodové dveře. Protože tlaku jeho páčidla nepovolily, přehodnotil svůj 
záměr. Vylezl na balkón a pustil se do okenního rámu. Ten však taky 
odolal. Nakonec se mu podařilo dovnitř vniknout přes balkónový vstup, 
jehož konstrukce se ukázala jako nejzranitelnější,“ uvedl blanenský poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek. 

Zloděj dům prohledal a ukradl peníze a šperky v hodnotě necelých 
deseti tisíc korun. Škoda, kterou způsobil při páčení zárubní a rámů, je 
však trojnásobná. Po dopadení hrozí neobratnému zloději za krádež spá-
chanou vloupáním až dvouletý trest odnětí svobody. 

DRNOVICE – Opilec skončil v poutech. Převozem do brněnské 
protialkoholní záchytné stanice skončila eskapáda pětadvacetiletého 
mladíka, který v Drnovicích rozbíjel výlohu. Policisté se mu snažili v 
jeho jednání zabránit, nicméně jejich výzvy byly opakovaně ignorová-
ny. Zápěstí agresora proto nakonec po zákroku boskovické patroly sví-
raly čelisti služebních pout. Příčinu mužova chování odhalila následná 
dechová zkouška. Při ní se na displeji přístroje prokazujícího ovlivně-
ní alkoholem objevila hodnota jeden a tři čtvrtě promile alkoholu. Po 
vystřízlivění se bude výtečník z Drnovic zodpovídat z přestupku proti 
veřejnému pořádku i proti majetku, neboť vlastníkům rozbité výlohy 
způsobil minimálně dvoutisícovou škodu.

ADAMOV – Sprejer poničil vagón. Samozvaný umělec vytvořil na 
boky železniční vlečky odstavené ve volně přístupném areálu místní dře-
vozpracovatelské fi rmy v Adamově celkem devět nápisů. Majiteli tak 
způsobil škodu přesahující pětadvacet tisíc korun. Pachatelům této spe-
cifi cké trestné činnosti za poškození cizí věci postříkáním, pomalováním 
či popsáním po dopadení hrozí až jeden rok strávený ve vězení. 

STVOLOVÁ – Z nádrže zmizela nafta. Šedesát litrů motorové nafty 
zmizelo během minulého týdne z nádrže nákladního auta zaparkované-
ho ve Stvolové. Zatím neznámý pachatel nejprve poškodil zámek víčka 
nádrže a dostal se k palivu. Pak už stačila jen hadice a nádoba, do které 
naftu ze zásobníku přečerpal. Majitel vozu tak troufalým činem přišel o 
pohonné hmoty za bezmála dva tisíce korun. Oprava poškozených sou-
částek, které zloděj při násilné atace rozbil, jej však vyjde podstatně dráž. 
Pachatelovo jednání lze kvalifi kovat jako krádež spáchanou vloupáním. 
V tomto konkrétním případě hrozí zloději po jeho dopadení až dvouletý 
trest odnětí svobody.  (hrr)

Blansko - Celostátní přehlídka 
volnočasových aktivit Bambiriá-
da končí. Celostátní akci, která 
probíhala každý rok v několika 
městech tuzemska, letos v Blan-
sku nahradí - BambiFEST.

Česká rada dětí a mládeže, 
která Bambirádu šestnáct let 
pořádala, od roku 2015 projekt 
přerušila. 

„Blansko a snad další tři měs-
ta patřila mezi nejlepší v tomto 
projektu. Bohužel i přesto rada 
projekt pozastavila a neumožnila 
užívat značku Bambiriáda dále,” 
vysvětlil místní koordinátor akce 
Miroslav Martinek. Aby ale pre-
zentace volnočasových aktivit z 
Blanska nezmizela, rozhodli se 
organizátoři ze skautského stře-
diska Světla založit v Blansku 
vlastní akci se jménem Bam-
biFEST, který se bude konat 22. 
- 23. května. „Ideou, termínem a 
částečně i názvem naváže akce 
na Bambiriádu. Koncept bude 
doplněn o několik vylepšení a 
měl by přibýt večerní festival 
pro starší mládež. Akce bude stá-
le zdarma,“ doplnil Martinek. 

Přes den tedy blanenský park 
opět zaplní stánky s aktivitami 
jednotlivých organizací pro děti 
a mládež, večer pak budou násle-
dovat koncerty i tradiční noč-
ní hra. Cílem BambiFESTU je 
ukázat dětem, jaké mají ve svém 

bydlišti možnosti zábavy, využi-
tí volného času a rozvoje. Jed-
notlivé aktivity si mohou navíc 
rovnou i vyzkoušet. V minulých 
letech tak například děti hrály 
stolní tenis nebo baseball, stří-
lely z luku nebo jezdily s RC 
modely. Nově večer představí i 
místní umělce a kapely. 

„Na Bambiriádě v posledních 
dvou letech vystoupilo hned 

několik kapel z Blanska a okolí. 
Letos pro ně vyčleníme speciál-
ní program a uděláme si v pátek 
takový malý festival,” objasnil 
Martinek. Na něj chtějí organizá-
toři nalákat hlavně středoškoláky 
a mládež, které do teď nemusela 
prezentace volnočasových akti-
vit oslovit. 

V loňském roce navštívily 
Bambiriádu téměř dva tisíce lidí 

a program si připravilo celkem 
třiatřicet subjektů. Rádi bychom 
jejich počet navýšili, proto zno-
vu oslovujeme všechna sdružení, 
organizace, spolky a kluby z 
Blanska a okolí s nabídkou spo-
lupráce. Tímto bychom tedy rádi 
vyzvali všechny, kteří se chtějí 
letos zapojit, aby se ozvali na 
email bambifest@bambifest.com 
do 15. března.  Radim Hruška

Bambiriádu v Blansku nahradí 
v letošním roce BambiFEST

Pokračování ze str. 1

Skončit by měly do začátku 
turistické sezony v dubnu. 

Už teď mohou návštěvníci 
zavítat do zámeckých skleníků. 
Do konce března jsou v nich k 
vidění rozkvetlé květy kamélií. 

Od pátku 6. března do neděle 
15. března se přímo v komnatách 
zámku uskuteční výstava Kamé-
lie a chryzantémy – poslové Dál-
ného východu.

„V letošním roce bude naz-
dobeno první patro zámku, tedy 
knížecí apartmá. Budou tam 

aranžmá z květů kamélií a chry-
zantém. Představíme také naše 
orientální sbírky,“ dodal Evžen 
Kopecký.

Dnešní zámek nechal na místě 
původního vyhořelého objektu v 
letech 1763-1769 vystavět Anto-
nín Karel ze Salm-Reiffercheid-

tu. Stavba podle plánů italského 
architekta francouzského půvo-
du Isidora Amanda Marcela 
Canevala je ve stylu rokokového 
klasicismu. 

Zámek si ročně prohlédne 
na dvacet tisíc návštěvníků. 
 Michal Záboj

Věžní hodiny rájeckého zámku budou 
opět po letech ukazovat lidem čas

Z loňského ročníku akce.  Foto archivZ loňského ročníku akce.  Foto archiv

Výstava. Až do 11. března hostí Galerie města Blanska výstavu 
s názvem ŠÍŘKA VÝŠKA HLOUBKA výtvarníka Tomáše Polcara. 
 Foto Michal Záboj

Únor nám již pomalu končí. I když je to typicky zimní měsíc, počasí čím 
dál více dává najevo, že tolik očekávané jaro je již za dveřmi. Prodlužující 
se dny, ranní zpěvy ptáků, ale i teplejší počasí jsou jasnými příznaky konce 
zimy. Do našich končin se již pomalu začínají navracet i tažní ptáci, kteří 
na zimu odlétají do teplých krajin. Mezi první navrátilce, patří skřivan 
polní, husa velká nebo špaček. I když se to nezdá, ale v tomto čase se začí-
nají v přírodě rodit již první mláďata, a to selata u černé zvěře. U mnoha 
zvěře probíhá v ůnoru páření. Je to hlavně u zajíců, divokých králíků, ale 
i u vydry říční, nebo vzácného rysa ostrovida. V únoru však ještě na mnoha 
místech leží sníh a zvěř potřebuje lidskou ochranu a péči ještě více než 
v jiných měsících! V tomto čase je proto hlavní pracovní náplní myslivců 
péče o zvěř. Po dlouhé zimě má zvěř vyčerpány tukové zásoby energie, je 
v horší fyzické kondici a v těle samic probíhá intenzivní vývoj embryí.

Spárkaté zvěři myslivci předkládají do krmelců dostatek kvalitní 
a vyvážené potravy. Samozřejmě, že se nezapomíná ani na drobnou zvěř. 
Do zásypů pro bažanty, kam zalétají za potravou i zpěvní ptáci z blízkého 
okolí, se sype zlomkové obilí a plevy, pro zajíce předkládají myslivci do 
krmelečků řepu, nebo krmnou mrkev 

V únoru je již minimum loveckých příležitostí. Společné lovy na drob-
nou i spárkatou zvěř jsou již minulostí. Myslivci se proto v tomto období 
věnují především individuálnímu lovu lišek a zejména pak selat zvěře čer-
né.  Jaroslav Zelený, jednatel OMS Blansko

M   



A   : Údolí smrti – 
Suchou nohou pod hladinou moře
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Je úterý, 20. května, a my 
po snídani v malé restauraci 
Denny´s přímo napro   našemu 
hotelu (cena snídaně v hote-
lu Stratosphere byla vyšší, než 
povolené maximum od cestov-
ky) vyjíždíme v 9.00 hodin na 
nejdelší přejezd na našem puto-
vání. Podle plánu měl měřit 780 
km, ve skutečnos   jsme ujeli 930 
km! A co nás během přejezdu 
čeká? Nic menšího, než průjezd 
„Údolím smr  “.

Údolí Smr  , anglicky Death 
Valley, je údolí nacházející se ve 
Východní Kalifornii. Je to nejsuš-
ší, nejteplejší a nejníže položené 
místo Kalifornie, USA a celé 
Severní Ameriky. Průměrné roč-
ní srážky jsou 50 mm. Údolí leží 
jihozápadně od pohoří Sierra 
Nevada ve Velké sníženině a na 
severním okraji pouš   Mohave. 
Tvoří velkou část Národního par-
ku Death Valley. Rozkládá se seve-
rojižním směrem mezi horským 
pásmem Amargosa na východě 
a Panamint na západě a pohoří 
Sylvania a Owlshead tvoří jeho 
severní a jižní hranici. Má rozlohu 
kolem 8 000 km². Údolí je téměř 
230 kilometrů dlouhé a mezi 8 a 
25 kilometry široké. Údolí bylo 
pojmenováno v roce 1849, kdy 

probíhala kalifornská zlatá horeč-
ka. V 50. letech 19. stol. bylo stří-
bro i zlato vytěženo, ale o třicet 
let později, kolem roku 1880, byl 
objeven borax, který byl vytěžen 
pomocí speciálních vagónů.

Tolik představení na úvod. 
Prvním zajímavým bodem na 
cestě je přejezd „státní hranice“ 
z Nevady do Kalifornie. Tu pozná-
te podle cedulí, které se podobají 
těm našim vítacím do měst, a to 
i textem. Na modré s barevným 
nápisem, umístěné na dřevěných 
trámcích, je napsáno „Welcome 
to California“. Na protější stra-
ně silnice je pak stříbrná cedule 
umístěna na kovových trubkách 
a na ní modrý text „Welcome to 
Nevada – The Silver State“. Toť 
vše. Ale na to jsme si už jako 
Euroobčané přece zvykli i u nás 
v Evropské unii. Tvář krajiny a la 
„pouštní placka“ se začíná měnit. 
Kolem silnice se začínají objevo-
vat pohoří, dá-li se to tak nazývat. 
Každopádně barevně i tvarově je 
to velice zajímavé a i z auta je co 
fo  t. První zastávka je na nená-
padném odpočívadle u silnice, ze 

kterého stoupáme jen asi 50 met-
rů na vyhlídku Zabriskie Point. 
Odkrývají se nám fantas  cké 
pohledy na barevné pohoří. Můj 
první dojem, který mně napadá 
– mramorová bábovka. Zabriskie 
Point je součás   pohoří Amargo-
sa Range a toto místo vzniklo ero-
zí půdy přibližně v místě vysuše-
ného jezera Furnace Creek. Svůj 
název dostalo podle podnikatele 
Chris  ana Brevoorta Zabriskie. 
Nemohu se vynadívat, jak na tak 
malém prostoru může vzniknout 
tolik pohoří v tolika barevných 
ods  nech. Úžasné. Až budu hod-
no  t celý zájezd, bude toto mís-
to patřit určitě k těm nečekaně 
ohromujícím.

Z této vyhlídky pokračujeme 
do Furnace Creek Visitor Center, 
ještě před  m však míjíme ceduli 
„Eleva  on Sea Level“, označu-
jící úroveň hladiny moře (tedy 

té zeměpisné, ne skutečné). Od 
tohoto okamžiku se tedy začí-
náme nořit pod hladinu. V náv-
štěvnickém centru si prohlížíme 
plas  ckou mapu Údolí smr  , na 
které si můžete rozsví  t turis  c-
ky atrak  vní body. Prodejní část 
je všemi předměty věnována 
největší atrakci – 10. července 
1913 zde byla naměřena nejvyšší 
teplota na zeměkouli – 134 °F, po 
našem 56,6 °C. Tu přesnost uvá-
dím proto, že na Wikipedii jsem 
se dočetl, že zde byla nejvyšší tep-
lota naměřena 3. července 2001, 
a to 57,1 °C (134,78 °F). Pro měsíc 
květen je zde průměrná teplota 
99 °F a maximální dokonce 122 
°F. My jsme zde měli tedy pod-
průměrnou teplotu 89 °F (32 °C), 
ale na mikinu to nebylo. Z náv-
štěvnického centra jsme se přesu-
nuli jen kousek na jedno ze dvou 
obydlených míst v Údolí smr   - 
Furnace Creek Ranch. Působí jako 
oáza uprostřed pouště – nachází 
se zde restaurace, camp, golfové 
hřiště a muzeum – skanzen těžby 
boraxu. Bylo založeno v roce 1960 
a nejzajímavější byla venkovní 
expozice. K vidění zde jsou nejen 
stroje, používané k těžbě, ale 
zejména dopravní prostředky – 
koňské povozy, nákladní povozy a 
dokonce i lokomo  va z doby, kdy 
se v Americe zakládala železnice. 
Na všech exponátech je vidět, 
že Američané mají asi dojem, že 
čím je věc rezavější a rozpadlejší, 
 m je „historičtější“. Tedy žádné 

renovace do původní podoby 
jako u nás. Uvnitř muzea domi-
nují vytěžené horniny, zejména 
pak drahokamy a polodrahoka-
my. Velký prostor je také věno-
ván „20 Mula Team Route 1884-
1889“. Pomocí těchto spřežení 
byl vytěžený borax distribuován 
po několika trasách až třeba do 
Mohavské pouště.

Pokračujeme dále k hlav-
nímu cíli dnešního progra-
mu – Badwater Basin, nejníže 
položenému místu na západní 
polokouli – 282 stop nebo 85,5 
metru pod hladinou moře. Jen 
pro připomenu   – na západní 
polokouli jsou 4 místa níže, než 
hladina moře, na naší východní 
je to celkem 12 míst, bezkonku-
renční je Mrtvé moře s mínus 414 
metry.

Badwater Basin je malé slané 
jezero, které je po většinu roku 
vyschlé, jen po deš  ch se napl-
ní vodou. Vzhledem k tomu, že 
úhrn ročních srážek je na tomto 
místě 50 mm, na plavání by to 
asi nebylo. Úroveň hladiny moře 
je vyznačena na skalním pohoří, 
které lemuje příjezdovou ces-
tu. Suchou nohou tedy chodíme 
v nadmořské výšce mínus 85,5 
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metru po solné dálnici. Po řád-
ném zdokumentování se vydá-
váme dále Údolím smr  . Zaujala 
mně dopravní značka „Jezdit 
mimo silnice se zakazuje“. Když se 
podíváte na fotografi e, tak by to 
snad nenapadlo ani vás. Míjíme 
také ukazatel k osadě Shoshone. 
Na konci údolí také krátce projíž-
díme písečnou bouří, ale naštěs   
jde napříč k naší silnici, takže ani 
nemusíme zastavovat. Při výjezdu 
z údolí se dostáváme zase do pěk-
ně plusových hodnot nadmořské 
výšky, což se projevuje hornatou 
krajinou a poli s větrnými elekt-
rárnami. V dálce také vidíme hřbi-
tov dopravních letadel. V jedné 
chvíli nás průvodce upozorňuje, 
ať schováme všechny potraviny, 
které máme – rozjedené bagety, 
bonbony, ovoce apod. Nejdříve 
nechápeme, ale vzápě   vidíme 
na silnici mýtnou bránu, na kte-
ré jsme zvyklí z Chorvatska, jenže 
tato neslouží k placení mýtného 
na dálnici, ale jako „Agricultural 
Inspec  on California“ (země-
dělská kontrola). Moc to nechá-
pu, protože nás nakonec nikdo 
nekontroluje a volně projíždíme 
dále, ale údajně to slouží k tomu, 
aby někdo do Kalifornie nezatáhl 
něco biologicky škodlivého, pro-
tože Kalifornie po stránce rost-
linné i živočišné výroby živí celou 
Ameriku (a určitě zůstane něco i 
na export, zejména kalifornská 
vína).

Po nejnáročnějším přejezdu 
našeho zájezdu dojíždíme v půl 
deváté večer do hotelu ve městě 
Fresno, které má 464 000 oby-
vatel a leží nedaleko Národního 
parku Yosemite.

Dobrou noc – pro dnešek už 
toho bylo moc.  Text a foto 
 Jaroslav Parma

Šošůvka - Zateplení zdí, stře-
chy, stropů ve sklepních prosto-
rech, úprava přístaveb, výměna 
oken a dveří, nová fasáda. To vše 
čeká budovu šošůvského kul-
turního domu, kde zároveň sídlí 
i obecní úřad.

V říjnu loňského roku se zača-
lo výměnou oken. Nyní jsou 
práce pozastaveny, ale jakmi-
le se oteplí, budou pokračovat. 
„Vše bude stát přes pět milio-
nů korun. Z evropských dotací 
v rámci operačního programu 
životního prostředí jsme získali 
tři a půl milionu korun,“ sdělil 
šošůvský starosta Stanislav Šin-
delka (ČSSD). Zbývajících asi 
1,8 milionu korun uhradí obec 
z vlastních zdrojů.

Opravy se dělají především 
z důvodu snížení energetic-

Kulturní dům v Šošůvce dostane nový kabát

ké náročnosti kulturního domu 
a obecního úřadu. „V rámci 

rekonstrukce bychom chtěli opra-
vit i vstup a zřídit bezbariérový 

přístup do budovy,“ doplnil Šin-
delka. Vše by mělo být dokonče-
no v červnu letošního roku.

Kulturní dům byl postaven 
v 70. letech minulého století. 
A bezmála padesát let užívání je 
na stavu budovy hodně poznat. 
„Proto jsme přivítali program 
v rámci OPŽP, díky kterému 
jsme schopni prodloužit životnost 
kulturního domu na další roky. 
Nezanedbatelná je určitě i fi nanč-
ní částka, která se ušetří za ener-
gie po zateplení a výměně oken,“ 
uvedl starosta obce. Místní kul-
turní dům je v podstatě jediným 
místem, které mohou v období 
zimy využívat místní spolky ke 
svému společenskému či sportov-
nímu vyžití, ať už jsou to stolní 
tenisté, fotbalisté, mladí hasiči, 
mateřská škola a další.  (mha)

Oprava kulturního domu. Foto Marie HasoňováOprava kulturního domu. Foto Marie Hasoňová

Fotoreportáž ze zabijačkových hodů v Blansku

Blansko - Zámecký park v Blansku v sobotu provoněly zabijačkové speciality. 
Na hodech mohli návštěvníci ochutnat bílou i černou polévku, ovar či vařené vnitř-
nosti. Stánky prodejců toho ale nabízely mnohem více.  Foto Michal Záboj
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Nová budova u Punkevních 
jeskyní se otevře až v září

Obec Újezd u Boskovic
nabízí pronájem nebytových prostor

(POHOSTINSTVÍ) v obci Újezd u Boskovic.

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

M  Z

Moravský kras - Stavba nové 
provozní budovy u Punkevních 
jeskyní v Moravském krasu se 
protáhne. Původně měl být objekt 
dokončen do prázdnin. Teď se 
termín jeho otevření posouvá na 
září.

Stavební fi rma už před vcho-
dem do jeskyní v Pustém žlebu 
dokončila hrubou stavbu a zača-
la s terénními úpravami okolí. 
Původně vyhlášené datum dokon-
čení provozní budovy ale nestih-
ne.

„Jsme trochu ve skluzu, nová 
budova se bude otevírat až 
v měsíci září,“ uvedl vedoucí 
Správy jeskyní Moravského kra-
su Jiří Hebelka.  Na zpoždění se 
podle něj podepsalo deštivé poča-
sí na přelomu léta a podzimu a 
také nečekané problémy se stati-
kou svahu za budovou.

Stavba zkrátila také loňskou 
sezónu na Punkevních jeskyních. 
Jindy celoročně otevřené podzemí 
se uzavřelo s posledním říjnem. 
Znovu Punkevní jeskyně otevírají 
prvního března. V dubna se zase 
zavřou a provoz pak zahájí zase 
až v květnu.

Nastanou ale další komplikace. 
Kvůli pokládce inženýrských sítí 
bude od poloviny března rozko-
paná a uzavřená cesta od Skalní-
ho mlýna. Turisté se tak už tudy 
nedostanou k Punkevním jesky-
ním vláčkem ani pěšky.

„Jediná možnost bude jet buď 
lanovou dráhou od Horního můst-
ku Macochy nebo pěšky Pustým 
žlebem z opačné strany,“ popsal 
Jiří Hebelka s tím, že správa jes-
kyní se turistům za komplikace 
předem omlouvá.

Na prohlídku Punkevních jes-
kyní se až do odvolání nedosta-
nou ani vozíčkáři. Kvůli probíha-
jícím terénním úpravám už totiž 
teď nemají k dispozici žádnou 

bezbariérovou přístupovou cestu 
do podzemí.

„Mohou ale navštívit Sloup-
sko-šošůvské jeskyně nebo jes-
kyni Výpustek, které jsou z vel-
ké části bezbariérové,“ podotkl 
vedoucí Správy jeskyní Morav-
ského krasu.

Stavba nové provozní budovy, 
která přijde na asi padesát milio-
nů korun, začala loni v létě. Nový 
objekt oproti bývalému nabídne 

velkou vstupní halu pro návštěv-
níky, lepší zázemí pro personál 
a také třeba veřejné záchodky 
v suterénu.

Punkevní jeskyně, kde náv-
štěvník zavítá na dno propasti 
Macocha a absolvuje plavbu po 
podzemní říčce Punkvě, jsou nej-
navštěvovanějšími v Moravském 
krasu i v celé České republice. 
Každoročně do nich zavítá kolem 
dvou set tisíc stě tisíc turistů.

Stavba nové provozní budovy Punkevních jeskyní. Foto Jiří HebelkaStavba nové provozní budovy Punkevních jeskyní. Foto Jiří Hebelka

Konstruktéry strojů a tepelných zařízení:
 - využívání konstrukčního softwaru
 - práce v programu  CAD 3D - NX 7.5
         CAD 2D - ME10 verze17 ( OSDD,
     Creo Elements/Direct Drafting 17)
 - zařízení na tepelné zpracování a tavení kovů
        - základní znalost NJ nebo AJ (možnost interních  
   jazykových kurzů)

Montéry – mechaniky:
 - účast na montáži hydraulických a pneumatických systémů, 
   mechanických prvků a potrubních systémů (voda, plyn)
 - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Montéry – elektro:
 - provádí elektroinstalace na mechanických systémech
 - výroba a montáž skříňových rozvaděčů NN
  - instalace našich zařízení na zahraničních montážích

Zámečníky:
 - výroba ocelových konstrukcí pro vlastní produkty do 
   hmotnosti 10 tun
 - použité materiály: uhlíkové i nerezové oceli
 - svářecí oprávnění výhodou

Lakýrníky:
 - lakování mokrou cestou
 - příprava lakovaných ploch, zamaskování, realizace  
   nátěrových systémů
 - obsluha lakovacího boxu
 - možnost dvousměnného provozu

Brusiče - montéry:
 - strojní a ruční broušení odlitků

HLEDÁME NOVÉ 
ZAMĚSTNANCE

Kontakt:

INZERCE

Přednáška. V Muzeu Boskovicka se ve čtvrtek 19. února uskutečnila 
přednáška na téma Boskovický poklad. Jeho význam návštěvníkům 
přiblížila vedoucí Numismatického oddělení Moravského zemského 
muzea v Brně Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph. D.  Foto Luboš Sušil

INZERCE

Blansko - Jako přípravu na blížící se závě-
rečné zkoušky pojali studenti oboru Kuchař-
číšník a Barman-sommelier Střední školy 
gastronomické v Blansku přípravu cvičného 
rautu. Pomáhali jim při tom spolužáci z obo-
ru Cestovní ruch. Raut se uskutečnil minulou 
středu ve společenském sále školy a hostům 
nabídl „průlet“ Evropou plný lákavých chutí, 
vůní a barev. Kluci a děvčata připravili širokou 
nabídku pokrmů v mezinárodním stylu s kla-
sickým servisem i kreativními postupy, ale 
i malé poučení o tradicích evropských kuchy-
ní. Pro přítomné bylo nemálo zajímavé pozná-
ní tajů olivového oleje, o němž se dozvěděli 
mnoho nového. Na rautu nechyběl ani dopro-
vodný program. Akce se líbila nejen členům 
Mezigeneračního klubu a hostům, ale přede-
vším prověřila přípravu studentů na blížící se 
zkoušky. (ama), foto Marta Antonínová

Studenti připravili cvičný raut

Zábava. Plesová sezona v našem regionu pomalu vrcholí. Novinkou mezi již zavedenými plesy byl 1. reprezentační ples Gatema s.r.o. v boskovickém 
Zámeckém skleníku. Za účas   vedení města i fi rmy Gatema provázela večerem známá herečka a moderátorka Mahulena Bočanová. O hudební 
produkci se postarala skupina Frontman, proběhla i soutěž o nejlepší taneční pár „Když Boskovice tančí“. Ples vyvrcholil charita  vní dražbou v rámci 
projektu „Dě   patří domů“, při které byl za deset  síc korun vydražen obrázek talentované au  s  cké dívky.  Foto Pavel Nejedlý

Obecné ohrožení od stromů
Procházejícími občany jsme my obyvatelé RD často upozorňováni na 

nebezpečí z přerostlých stromů. Stromy rostou na ulici Sadová v Blansku, v 
zahradě vily paní Filoušové, číslo 13.

Vzhledem k nevyzpitatelnosti počasí, kdy dochází při bouřkách a větrech 
k polomům stromů v celé ČR, se cítíme ohroženi ve svých RD v každé 
bouřce. Rovněž hrozí obecné ohrožení při silném provozu na ulici Sado-
vá. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na pana starostu L. Toufara dne 12. 8. 
2013 dopisem a osobním jednáním o pomoc k zajištění urychlené nápravy. 
Výsledkem jednání byl m.j. dopis z MěÚ Blansko, ze dne 22. 8. 2013,kde je 
uvedeno - citace ing. M. Vítka ,,Paní Filoušová k tomu sdělila, že s odstra-
něním stromů počítá v roce 2014.S tímto ovšem zásadně nesouhlasí dcera 
paní Filoušové, která ale není majitelkou dřevin. Paní Filoušová byla dále 
seznámena s tím, že na kácení stromů nepotřebuje žádná povolení,“ konec 
opisu. Dále se v dopise uvádí, že Město Blansko nemá žádné pravomoci, aby 
kácení stromů nařídilo. Platí ovšem tohle i při obecném ohrožení? Při osob-
ním jednáním bylo pracovníkem z Odboru komunální údržby ing.Vítkem 

Z  doporučeno vybrat z okolních RD po 10 000 Kč na kácení, čímž můžeme 
zabránit rozbití RD a ohrožení svých životů. Tento návrh ovšem nenašel 
pochopení obyvatel RD. Při posledním čištění rýn po bouřce od navátých 
šišek a odstraňování větví ze střechy, přišlo od pokrývačů na 400 Kč. Opět 
upozorňujeme na nebezpečnou situaci a doufáme,že náprava přijde včas, 
než bude pozdě. Široká veřejnost by se mohla k této problematice vyjádřit.
 (MK)
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Křetín - Jihomoravské dětské 
léčebny plánují v letošním roce 
hned dvě velké investiční akce. 
První z nich počítá s přístavbou 
Dětské léčebny pohybových poru-
ch Boskovice za dvacet milionů 
korun, druhá pak s rekonstrukcí 
prostor v Dětské léčebně se spe-
leoterapií v Ostrově u Macochy 
za tři a půl milionu korun. Více 
prozradila v rozhovoru pro Zrca-
dlo ředitelka Jihomoravských 
dětských léčeben Kateřina Bed-
naříková.

Co umožnilo tak rozsáhlé 
investice?

Od našeho zřizovatele, kterým 
je Jihomoravský kraj, jsme dosta-
li potřebné fi nanční prostředky. 
Největší investice se týká Dět-
ské léčebny pohybových poruch 
v Boskovicích. Je to částka dva-
cet milionů korun. Už delší dobu 
se tam plánuje přístavba k léčeb-
ně, protože stávající prostory jsou 
malé a neustále se tak potýkáme 
s nedostatkem místa. 

Druhá investice je rekonstruk-
ce vedlejší budovy v Ostrově 
u Macochy, kde funguje dět-
ská léčebna se speleoterapií. 
V objektu jsou jen tři pokojíky 
pro maminky s dětmi, což by se 
mělo změnit. V rámci rekonstruk-
ce vznikne sedm nových pokojů. 
Na tuto akci už máme hotový pro-
jekt, počítáme s tím, že bude stát 
tři a půl milionů korun. 

Vraťme se k Boskovicím, jak 
bude přístavba vypadat?

Plánujeme jednopodlažní pří-
stavbu rehabilitační části. Tím se 
nám uvolní místo v původní čás-
ti a vzniknout tam další pokoje 
pro maminky s dětmi, kterých je 
nedostatek. Je jich tam v současné 
době jen jedenáct, přitom je velký 
tlak na pobyty maminek s dětmi. 
Maminky se při pobytu zaučí 
v cvičení s dětmi a jejich přítom-
nost je důležitá také pro psychiku 
malých pacientů. Je proto žádou-
cí, aby tam bylo víc pokojů, a tou-
to investicí by se nevyhovující 
situace mohla vyřešit. Plánujeme 
také stavbu montovaných domků 
vedle hlavní budovy pro mamin-

Přístavba dětské léčebny za 
dvacet milionů začne letos

Boskovická léčebna. Foto archivBoskovická léčebna. Foto archiv

ky s dětmi. V rehabilitační části 
vzniknou navíc dvě tělocvičny, 
rehabilitační boxy a také místnost 
pro ergoterapii. 

V jaké fázi jsou přípravné 
práce?

Už máme zpracovaný projekt 
a jsou zahájena řízení nutná k zís-
kání stavebního povolení. Musí 
se vyhlásit veřejná soutěž na 
zhotovitele a všechny další věci, 
které k tomu patří. Když všech-
no půjde bez problému, tak by se 
mělo začít stavět v druhé polovině 
letošního roku. Budeme se snažit, 
aby práce skončily v příštím roce 
a nové prostory mohly co nejdří-
ve sloužit našim klientům.

Jak důležitý je pro léčbu 
pobyt rodičů s dětmi?

Velmi. Důležitý je neustálý 
kontakt dítěte s rodičem, protože 
dítě na něho bývá velmi fi xované 
a psychika hraje při léčbě svoji 
roli. Cvičení, která děti absolvu-
ji nejsou bolestivá, ale jsou pro 
ně nepříjemná a přítomnost nej-
bližších vše usnadňuje. Rodiče 
se navíc musí vzdělávat. Naučí se 
nejen postup cvičení, které s dět-
mi musí doma provádět, ale také 

například i to, jak se má postižené 
dítě stravovat. 

O jak starých dětech se baví-
me?

Léčebna v Boskovicích přijímá 
děti od jednoho roku věku. Pobyt 
s doprovodem preferujeme až do 
věku šesti let. Bohužel ale v sou-
časné době nemůžeme uspoko-
jit všechny. Máme i pokoje pro 
starší děti, kde mohou rodiče dítě 
nechat samotné nebo si zajistit 
nějaké ubytování a do léčebny 
docházet. Zájem o pobyt s dopro-
vodem je velký, protože mezi 
rodiči jsme oblíbení. K tomu 
přispívá i fakt, že rehabilitace 
v boskovické léčebně je na velmi 
vysoké úrovni.

S jakou diagnózou do Bosko-
vic a Ostrova u Macochy malí 
pacienti přicházejí?

Diagnóza našich klientů v Bos-
kovicích je většinou dětská moz-
ková obrna, což je poškození 
mozku, které vyúsťuje v ochrnutí 
různých částí těla. Speleoterapie 
v Ostrově u Macochy je naopak 
vhodná pro onemocnění dýcha-
cích cest. Jezdí tam tedy děti, kte-
ré mají astma, sennou rýmu nebo 

chronické či opakované záněty 
dutin, a podobně. Na pobytu jsou 
tři týdny a za tu dobu pobýva-
jí v jeskyni jedenáct dní. Bývají 
tam průměrně čtyři hodiny denně. 
Tato terapie je vhodná pro děti 
od čtyř let. Pobyt v Boskovicích 
může být i dlouhodobý, ale větši-
nou trvá třicet dní.

Práce probíhají ale také 
v Dětské léčebně ve Křetíně...

Ve Křetíně máme už z loňské-
ho roku zahájenou rekonstrukci 
zámeckého parku, na kterou jsme 
získali dotaci. Letos se práce 
dokončují. Chceme ještě obnovit 
mlatové cestičky a dokončit par-
koviště. V části parku bychom 
také chtěli vybudovat přírodní 
hrací prvky pro menší děti. 

Jihomoravské dětské léčeb-
ny poskytují komplexní 
odbornou následnou péči pro 
děti všech věkových kategorií 
v oboru rehabilitace, alergo-
logie, obezitologie na třech 
samostatných pracovištích ve 
Křetíně, Boskovicích a Ostro-
vě u Macochy. 

Boskovice, Praha - Minister-
stvo dopravy dostalo další petici 
na podporu výstavby rychlostní 
silnice R43. Minulý pátek ji do 
Prahy přivezli starostové měst, 
která leží na předpokládaní trase 
komunikace.

Petice vznikla na loňském 
ročníku pochodu po dálničním 
tělese R43, který pořádá Klub 
českých turistů Boskovice. Svůj 
podpis pod ni připojilo 558 lidí.

Petiční archy ministru dopravy 
Danu Ťokovi předali zástupci Sva-
zek obcí pro výstavbu rychlostní 
silnice R43 starostka Boskovic 
Hana Nedomová, starosta Morav-
ské Třebové Miloš Izák, starosta 
Kunštátu Zdeněk Wetter a starosta 
Kuřimi Drago Sukalovský.

„V diskusi jsme si vzájemně 
vyměnili informace týkající se 
aktuálního stavu přípravy výstav-
by R43. Ze strany zástupců Svaz-
ku byla nabídnuta aktivní pomoc 
při hledání řešení dopravní a 
územně plánovací problematiky, 
která jsou nezbytná pro úspěšnou 
výstavbu R43 v dotčeném regio-
nu,“ uvedla boskovická starostka 
Hana Nedomová (ČSSD).

Turistický Pochod po dálnič-
ním tělese R43 se koná pravidel-
ně od roku 2010. Organizátoři 
tak chtějí uspíšit stavbu rych-
lostní silnice, která by nahradi-
la současnou komunikaci I/43 z 
Brna na sever.

Starostové předali ministru 
dopravy další petici za R43

„Plánujeme akci každoročně 
opakovat do té doby, než bude 
silnice postavena. Poslední 
pochod chceme uspořádat už 
na budovaném novém dálnič-
ním tělesu,“ podotkl Jaroslav 
Oldřich z boskovického Klubu 
českých turistů s tím, že záštitu 
nad posledním ročníkem převzal 

premiér České republiky Bohu-
slav Sobotka. 

Současná petice ale není prv-
ní, kterou ministerstvo dopravy 
kvůli R43 dostalo. Při podpi-
sové akci před několika lety se 
připojilo skoro deset tisíc lidí. 
K výraznému posunu ve stavbě 
rychlostní silnice ale nedošlo.

Minulý rok se začalo mluvit 
o tom, že by se R43 by se moh-
la začít stavět od severu. Trasa 
komunikace na Boskovicku totiž 
na rozdíl od okolí Brna nevyvolá-
vá tak velké rozepře a problémy. 
Tuto možnost podpořili představi-
telé ministerstva dopravy a Jiho-
moravského kraje.  Michal Záboj

Starostové u ministra dopravy.  Foto Petr NovákStarostové u ministra dopravy.  Foto Petr Novák

Výstava v blanenské 
knihovně se věnuje nejen 

budově radnice
Blansko - Blanenská knihovna se připojila k oslavám letošního 

stého výročí povýšení Blanska na město. Uspořádala výstavu o histo-
rii radnice a o lidech, kteří stanuli v jejím čele.

Expozice se jmenuje příznačně Blanenská radnice 1905 – 2015 
a k vidění je ve výstavní síni knihovny. Návštěvníkům ukazuje foto-
grafie, pohlednice, propagační materiály, mapy a další historické 
materiály.

„Dokumentární výstava, která vnikla ve spolupráci se Státním 
okresním archivem Blansko, Městským úřadem Blansko a Muzeem 
Blansko, se zaměřuje na budovu blanenské radnice od jejího posta-
vení v roce 1885 do současnosti,“ uvedla Lenka Jančová z blanenské 
knihovny.

Výstava se věnuje také starostům a starostkám, kteří v uplynulých 
sto letech vedli město. Své místo na ní má i historie budovy bývalého 
okresního úřadu na dnešním náměstí Republiky. Dvě fotografie rad-
nice na výstavu dodal i týdeník Zrcadlo.

Expozice Blanenská radnice 1905 – 2015 potrvá do 6. března. Pří-
stupná je v provozní době městské knihovny.

Budova radnice byla postavena v roce 1885. Svou současnou podo-
bu získala v roce 1904, kdy byla dokončena věž s hodinami. Velké 
opravy včetně dostavby venkovního balkonu se dočkala v padesátých 
letech minulého století. Další rekonstrukce, která zahrnovala střechu, 
fasádu, výmě-
nu oken či 
úpravy obřadní 
síně, přišly na 
řadu v letech 
2012 až 2014.

Blansko usi-
lovalo o pový-
šení na město 
od roku 1898. 
Dočkalo se až 
o sedm let poz-
ději. Městem 
se Blansko sta-
lo císařským 
rozhodnutím z 
15. února roku 
1905.  (moj)  Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Vesnický pivovar získal 
Zlatou pivní pečeť

Vísky - Vesnický pivovar Ohrada ve Vískách dosáhl na další oceně-
ní. Tentokrát na prestižních Reprezentačních slavnostech piva v Tábo-
ře, kde probíhaly degustační soutěže. 

Vísecký polotmavý ležák Pacholek se umístil na prvním místě 
v kategorii Polotmavý ležák z minipivovaru a získal tak ocenění Zlatá 
pivní pečeť 2015. Jedná se již o druhé významné ocenění pro toto pivo, 
loni bylo oceněno třetím místem v obdobné kategorii v soutěži Pivo 
České republiky 2014 v Českých Budějovicích.

V porotě Zlaté pivní pečeti zasedají mimo jiné reprezentanti cechov-
ních pivovarnických organizací, pedagogové z odborných škol a uni-
verzit, a vybraní zástupci tuzemských i zahraničních pivovarů. 

Pivo Pacholek je v pivovaru vařeno téměř od začátku jeho fungování 
před necelými dvěma roky. Jedná se o polotmavé dvanácti stupňové 
pivo rubínové barvy. Vyrobeno je spodním kvašením ze tří druhů sladu 
a kvalitního žateckého chmele. Mezi jeho přednosti patří bohatá pěna, 
příjemný říz a vyvážená hořkost.  (hrr)

Jehličnany. Příjemné počasí, začátek jarních prázdnin a pozvání na 
tradiční Den otevřených dveří v Arboretu Řícmanice, to vše přilá-
kalo v sobotu do lesa stovky lidí. Odborný výklad při exkurzi touto 
ojedinělou sbírkou více než 100 taxonů jehličnatých dřevin poskytli 
zájemcům průvodci z lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Další 
pracovníci ŠLP se postarali o bohaté občerstvení. Zájem byl nejen 
o tradičně vynikající guláš z divočáka, ale o na ohni opékané buřty 
nebo teplé nápoje. Kdo přišel, nelitoval, a tak si mnozí slibovali, že se 
tu za rok sejdou znovu.  Foto Marta Antonínová
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PODNIKATELSKÁ 
inzerce

ŘÁDKOVÁ inzerce

Kontakt na 

inzerci:

telefon:

774 408 399

Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net

Zprostředkuji půjčky 
od různých věřitelů.
Volejte 605 384 174

Prodám menší rodinný dům 
v Boskovicích na ulici Ant. Na-
vrátila. Oprava nutná. Cena do-
hodou. Tel.: 799 991 540.

Nabízím brigádu na stánko-
vý prodej koření. Podmínka ŘP 
skupina B. Tel.: 601 570 796.

Hledám práci na pozici řidič 
skupiny C.S 25 letou praxí, pro-
fesní průkaz. Ne MKD. Časově 
neomezen. Tel.: 736 172 758.

Studentka hledá brigádu. 
Hlídání dětí, pomoc seniorům, 
pomoc v domácnosti, úklid. 
Spolehlivost, poctivost, časová 
flexibilita. Tel.: 607 734 874.

Prodám funkční pračku 
40/60, horní plnění. Levně. 
Tel.: 739 642 070.

Prodám velmi pěkný mo-
derní kočárek německé značky 
TEUTONIA, TROJKOMBI-
NACE (hluboký + sportovní + 
autosedačka), používaný 1,5 

Oskar Hahn

|
|

| www.oskarhahn.cz

Vstupné: 
200 Kč / 150 Kč 

Předprodej 
vstupenek 
od 23. února 
v Informačním 
centru v Kunštátě.

Město Kunštát Vás zve 
NA POŘAD S HERCEM MARKEM VAŠUTEM

v neděli 15. března 2015 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Kunštátě

roku v perfektním stavu. Barva 
stříbrno-šedá, vhodná pro hol-
čičku i chlapečka. Přední ko-
lečka otočná a lze i zablokovat, 
madlo nastavitelné do výšky, s 
možností otočení dopředu i do-
zadu kočáru. Velmi pohodlný a 
do jakéhokoliv terénu. Součástí 
prodeje je i taška ke kočárku, 2 
fusaky (zimní a letní), pláštěna, 
síťka, povlak. Cena dohodou. 
Kontakt: 777 003 321.

Prodám štěňata foxteriéru 
hladkosrstých po výborných lo-
vecky vedených rodičích. S PP. 
Tel.: 736 209 719.

Aforizmus Ludviga Borneho: Aforizmus Ludviga Borneho: 
Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí. (Tajenka)Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí. (Tajenka)

NOČNÍ 
DRAVEC

GERMÁN-
SKÝ BŮH

STŘÍBRNÉ 
MINCE 60 KUSŮ PATRO VE 
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S  
Přednáška o Chile

V úterý 10. února měli studenti španělštiny Gymnázia 
Boskovice příležitost alespoň na chvíli se přenést do Chile! 
Bývalá studentka gymnázia Gábina Šafránková se svým part-
nerem Fabriziem Hortem, který je z Chile, nám tento mimo-
řádný zážitek zprostředkovali.

Gábina studuje obor Španělský jazyk pro evropský a me-
zinárodní obchod na Jihočeské univerzitě v Českých Budějo-
vicích a střídavě žije v Chile a v České republice. Se svým 
partnerem, který je ředitelem laboratoře pro umělé oplodnění 
v Santiagu de Chile, hodně cestuje a o své zážitky z cest se 
s námi podělili. Kromě toho nás ve své prezentaci seznámili 
s historií Chile, kulturou a chilskou kuchyní. Gábina svým 
skvělým temperamentem studenty nadchla a inspirovala je 
k další práci se španělštinou. Jistě jsme se nesešli naposle-
dy… Děkuji za přednášku a velmi příjemně strávené latinsko-
americké dopoledne!  Mgr. Eliška Kudláčková

Šerpování maturantů 
Gymnázia Boskovice 2015

Významný den v životě každého maturanta byl konečně tady! 
Ples SRŽA Gymnázia Boskovice se uskutečnil 6. února v sokolov-
ně v Boskovicích. Ozdobou celého plesu jsme byli my, maturanti. 
Studentky se na něj třesou celé čtyři roky, už dva měsíce před ním 
vybírají šaty, účes, líčení a přemýšlí nad svým doprovodem. Stu-
denti to prožívají o něco méně, ale přesto věřím, že i jim na tomhle 
večeru, který si snad už nikdo z nás nezopakuje, velmi záleží.

Ples začínal v 20:00, ale přípravy probíhaly již od časného rána. 
Celou sokolovnu měli studenti za úkol vyzdobit a večer byla sladě-
na do bílých a fi alových barev, což bylo velmi zdařilé. Programem 
večera nás provázeli studenti gymnázia Ondřej Prudil a Denisa Pr-
chalová. Po úvodním slovu paní ředitelky Mgr. Aleny Svanovské 
následovalo představení taneční skupiny Bami z Kunštátu, která 
je složena převážně z mladých děvčat. Všichni hosté si tak mohli 

užít streetdancovou atmosféru, než přešlo k vážnějším věcem. A to sice ke 
slavnostnímu šerpování maturantů.

Jako první nastoupila oktáva, tedy třída o třiadvaceti studentech, která je 
na gymnáziu nejdéle a jejich třídní profesorkou je PhDr. Lenka Bařinková. 
Třída pokračovala ve své dlouholeté tradici brát vše s humorem, a tak i je-
jich nástup za doprovodu skupiny Bee Gees působil velmi optimisticky. Po 
šerpování následovalo pěvecké vystoupení Jakuba Nesnídala, což znamelo 
pro studenty 4.B najít své kolegy a seřadit se na svůj slavnostní počin. Vše 
proběhlo tak, jak bylo domluveno a nacvičeno a i paní profesorka RNDr. 
Marie Minxová všech svých třicet svěřenců, i ty nejvyšší, kteří poklekli, 
ošerpovala. Poté následovalo další číslo Jakuba Nesnídala a to už se řadila 
poslední třída, 4.C. I tato třída na červený koberec nastoupila v plném počtu 
29 studentů a nechala se ošerpovat svým třídním profesorem Mgr. Jarosla-
vem Vykoukalem.

Po slavnostním šerpování hostům hrála kapela ABC a parket byl neustá-
le zaplněný. Místní bar obsahoval spoustu lahodných nápojů a taktéž byl 
neustále někým okupován. Pro exotičtější povahy byl v prvním patře bar 
s míchanými nápoji. V modrém salónku byla tradičně tombola, ale nově 
fotokoutek, který byl vyzdoben balónky a pravidělně u něj stál fotograf, 

který udělal fotku všem, co chtěli. Věřím, že se ples líbil a doufám, že si ho 
všichni hosté náležitě užili.  Klára Vašíčková
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středa 25. únorastředa 25. února

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Tvoří-
me z hlíny.
Boskovice – Obecní dům v 17 hod.: Fil-
mové setkání k výročí 25. února, k vidě-
ní budou filmové dokumenty z cyklu 
Neznámí hrdinové.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Dida Pelled Trio, koncert.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Zvonilka a netvor. (3D)
Blansko ve 20 hod. Žena v černém 2: 
Anděl smrti.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesát 
odstínů šedi.

čtvrtek 26. únoračtvrtek 26. února
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Peču-
jeme o své zdraví, přednáška.

Blansko – Klub Ulita v 16.30 hod.: Setká-
vání pro rodiče s dětmi.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Zvonilka a netvor. 
(3D)
Blansko ve 20 hod. Žena v černém 2: 
Anděl smrti.
Boskovice v 19.30 hod. Padesát odstínů 
šedi.
Doubravice v 18 hod. Dřív než půjdu 
spát.

pátek 27. únorapátek 27. února
AKCEAKCE

Blansko – ZŠ T.G.M.: XI. Blanenský tur-
naj v GO, více na webu go.ulitablansko.
cz.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: 
Současná Kuba a Latinská Amerika, 
přednáška.
Boskovice – Sokolovna v 15.30 hod.: 
Pohádkový dětský karneval s tetina-
mi.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kobry a užovky.
Blansko ve 20 hod. Padesát ods  nů šedi.
Boskovice v 19.30 hod. Padesát odstínů 
šedi.

sobota 28. únorasobota 28. února
AKCEAKCE

Blansko – Kryté lázně v 8.30 hod.: Bla-
nenská dvěstěpadesátka.
Blansko – Katolický dům v 19.30 hod.: 
Záchranářská plesová zábava.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
SDH Klepačov.
Bořitov – Sokolovna v 17 hod.: 6. ročník 
Koštu o nejlepší pálenku. Můžete sou-
těžit nebo jen degustovat, více informa-
cí na internetových stránkách TJ Sokol 
Bořitov.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína 
v 17 hod.: Autorské čtení Mileny Fuci-
manové.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples 
PaLetA Letovice.
Letovice – Fabrika ve 21 hod.: Ben Cris-
tovao - live show.
Sudice – Sokolovna v 9 hod.: Tradiční 
sudický masopust.

Svitávka – Městys ve 13 hod.: Maso-
pustní průvod ulicemi městyse a zabí-
jačka.
Sychotín – Prádlo v 19 hod.: Dary našich 
zahrad aneb 6. ročník ochutnávky zka-
palněného ovoce.
Vanovice – Kulturní dům v 15 hod.: Dět-
ský maškarní ples.
Velké Opatovice – Zámecký sál ve 20 
hod.: Ples Sboru dobrovolných hasičů 
Velké Opatovice.
Vísky – Sokolovna ve 20 hod.: VI. Vísec-
ký ples.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Kobry a užovky.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstínů 
šedi.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a tvor 
netvor.
Boskovice v 19.30 hod. Padesát odstínů 
šedi.

neděle 1. březnaneděle 1. března
AKCEAKCE

Horní Lhota - Mateřské a rodinné cent-
rum HM v 15 hod.: Velký dětský karne-
val.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Zvonilka a tvor 
netvor.
Blansko v 17.30 hod. Kobry a užovky.
Blansko ve 20 hod. Padesát odstínů 
šedi.
Boskovice v 17 hod. Zvonilka a tvor 
netvor.
Boskovice v 19.30 hod. Teorie všeho.

pondělí 2. březnapondělí 2. března
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Padesát odstínů 
šedi.
Boskovice v 19.30 hod. Dokumentární 
pondělí: Danielův svět.

úterý 3. březnaúterý 3. března
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Padesát odstínů 
šedi.
Boskovice v 19.30 hod. Kobry a užov-
ky.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 25. 2., 6:00 - 15:30, 16:00 - 22:00; Čtvrtek 26. 2., 6:00 - 

14:30, 16:00 - 19:00, 20:00 - 22:00; Pátek 27. 2., 6:00 - 12:00, 14:00 
- 16:30, 17:00 - 22:00; Sobota 28. 2., 17:00 - 21:00; Neděle 1. 3., 7:30 
- 17:00, 18:00 - 19:00.

BOSKOVICE
Středa 25. 2., 6:30 - 17:30, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 26. 2., 10:00 

- 17:30, 18:30 - 21:00; Pátek 27. 2., 10:00 - 16:00, 17:00 - 21:00; 
Sobota 28. 2., 10:00 - 15:00, 16:00 - 21:00; Neděle 1. 3., 9:00 - 20:00; 
Pondělí 2. 3., 17:00 - 20:00; Úterý 3. 3., 10:30 - 16:00, 18:30 - 21:00.

P   

HOKEJ
27. 2., 18 h Blansko - Bosko-

vice.
KUŽELKY

27. 2., 17 h KK Blansko C - 
Slovan Rosice C. 

PLAVÁNÍ
28. 2., 8:30 h, lázně Blan-

sko. Blanenská dvěstěpadesát-
ka - republikový závod vodních 
záchranářů.

ŠACHY
1. 3., 10 h Lipovec B - Vyškov, 

KP I. Rovečné - Lipovec D, Rudi-
ce B - Lipůvka, Jedovnice - Sloup 
B, Boskovice B - Jevíčko B, OP.

K   

Kuželkářky porazily Zlín
Blansko - Blanenský tým kužel-

kářek si v první lize připsal další 
cenný skalp, když v sobotu porazil 
celek Zlína. V tabulce tak poskočil 
o dvě místa. 

KK Blansko - KC Zlín 5:3 
(3391:3272). Kalová - Kubáčková E. 
0:4 (542:564), Musilová - Zimáková 
2:2 (571:520), Nevřivová - Kubáč-
ková H. 4:0 (629:541), Ševčíková 
- Divílková 2:2 (539:512), Daňková 
- Nováková 1:3 (582:570), Lahodo-
vá - Zimáková 2:2 (528:565).

1.  Přerov  14  10  1  3  76,0:36,0 21
2.  Sl. Praha  15  9  2  4  78,0:42,0 20
3.  Val. Mez.  15  9  1  5  68,0:52,0 19
4.  Zlín  15  8  2  5  64,0:56,0 18
5.  Zábřeh  15  7  2  6  65,0:55,0 16
6.  Blansko  15  8 0  7  59,0:61,0 16
7.  Duchcov  14  7  0  7  53,5:58,5 14
8.  Náchod  15  7  0  8  62,5:57,5 14
9.  Kon. Praha  15  5  3  7  60,0:60,0 13
10.  Č. Třebová  15  5  1  9  49,0:71,0 11
11.  Jičín  15  4  1  10  39,0:81,0 9
12.  Husovice  15  3  1  11  38,0:82,0  7

Tuto sobotu hraje tým Blan-
ska v Husovicích, 7. března hostí 
Duchcov.  (les)

Blansko - V osmnáctém kole 
1. ligy stolních tenistek udržel 
tým Blanska první místo, když 
porazil celek Líšně 9:1. Vítězství 
si ale připsaly i týmy Hodonína 
B a El Niňa a tak se o postupu do 
extraligy rozhodne až v dalších 
kolech.

18. kolo: Blansko - Líšeň 9:1, 
Hodonín B - Dubňany 7:3, Nusle 
Praha B - Vlašim B 4:6, Ústí nad 
Orlicí - Hradec Králové B 2:8, Slo-
van Bohnice - SF SKK EL Niňo 
Praha 3:7, SKST Děčín - TJ Slavoj 
Praha 2:8.

1.  Blansko 18 15 1 2 0 128:52 49
2.  Hodonín B 18 15 1 2 0 128:52 49
3.  EL Niňo 18 13 4 1 0 122:58 48
4.  Vlašim B 18 11 2 5 0 100:80 42
5.  Hradec Kr. B 18 9 1 8 0 106:74 37
6.  Slavoj Praha 18 8 3 7 0 97:83 37
7.  Bohnice 18 9 1 8 0 94:86 37
8.  Dubňany 18 8 2 8 0 85:95 36
9.  Líšeň 18 6 0 12 0 73:107 30
10.  Nusle B 18 3 3 12 0 72:108 27
11.  Děčín 18 1 2 14 1 47:133 21
12.  Ústí n. O. 18 0 0 18 0 28:152 18

Šlágrem 19. kola bude bezpochy-
by zápas Blansko - Hodonín B, kte-
rý se hraje 7. března ve 13:30 hodin. 
S největší pravděpodobností roz-
hodne o vítězkách první ligy.  (les)

Rozhodne o postupu příští kolo?

Region - Tři kola před koncem 
Jihomoravského přeboru šachistů 
remizovala Lokomotiva Brno C se 
Spartakem Adamov 4:4 ve vzácně 
vyrovnaném zápase, kde prvních 
6 šachovnic skončilo remízou a na 
posledních dvou vyhráli jednou 
domácí a jednou hosté. Silný exli-
gový tým Adamova se tak octl na 
poslední nesestupové příčce.

Už druhý vítězný mač za sebou 
sehrál tým GPOA Znojmo. Tento-
krát přehrál v existenčním utkání 
Garde Lipovec B a hosté tak mají 
spoustu sestupových starostí.

8. kolo: SK GPOA Znojmo - Gar-
de Lipovec B 4,5:3,5, Tetčice - Jezd-

ci Jundrov 1,5:6,5, Universita Brno 
- Veselí nad Moravou 5:3, Spartak 
Adamov - Lokomotiva Brno C 4:4, 
Bystrc Oilers - Kuřim 2:6, Vyškov - 
Duras BVK Brno C 5,5:2,5.
1.  Kuřim 8 6 1 1 37.0 19
2.  Jundrov 8 6 0 2 39.5 18
3.  Lok. Brno C 8 4 3 1 36.5 15
4.  Bystrc 8 4 1 3 33.0 13
5.  Vyškov 8 3 1 4 32.0 10
6.  Uni. Brno 8 3 1 4 30.0 10
7.  Veselí 8 3 1 4 30.0 10
8.  Adamov 8 3 1 4 30.0 10
9.  Znojmo 8 3 1 4  29.0 10
10.  Duras C 8 3 0 5 31.0  9
11.  Lipovec B 8 2 1 5 29.0 7
12.  Tetčice 8 2 1 5 27.0 7

V neděli hostí Lipovec B Vyškov, 
Adamov jede do Kuřimi.  (les)

Okresní týmy bojují o záchranu

STOLNÍ TENIS
2. liga mužů - 18. kolo: KST 

Blansko - Sokol Vracov 9:9, 
Borová - Jeseník 10:6, Hostin-
né - Choceň B 10:1, Nový Jičín 
- Havířov C 6:10, Orlová B - TJ 
Ostrava C 10:6, MS Brno C - MS 
Brno B 10:8.
1.  Hostinné 18 16 2 0 0 178:69 52
2.  Borová 18 16 1 1 0 177:84 51
3.  Havířov C 18 12 2 4 0 152:105 44
4.  Ostrava C 18 12 1 5 0 148:94 43
5.  Nový Jičín 18 10 0 8 0 148:122 38
6.  Jeseník 18 7 3 8 0 128:142 35
7.  MS Brno C 18 8 0 10 0 132:143 34
8.  Orlová B 18 6 2 10 0 123:137 32
9.  Blansko 18 6 1 11 0 104:148 31
10.  MS Brno B 18 5 1 12 0 106:153 29
11.  Choceň B 18 1 3 14 0 90:172 23
12.  Vracov 18 0 2 16 0 61:178 20

3. liga C mužů - 18. kolo: Sokol 
Brno I - Blansko B 10:3, Znojmo 
- Řeznovice 10:6, Lanžhot - Husto-
peče 5:10, Mikulčice - Hodonín 
B 3:10, Tišnov - Žďár n. S. 10:8, 
Strážnice - Šarovy 6:10.
1.  Hustopeče 18 16 0 2 0 171:76 50

2.  Znojmo 18 13 2 3 0 167:105 46
3.  Mikulčice 18 11 1 6 0 150:126 41
4.  Řeznovice 18 10 3 5 0 152:126 41
5.  Žďár n.S. 18 9 3 6 0 155:139 39
6.  Lanžhot 18 9 1 8 0 142:131 37
7.  Hodonín B 18 7 4 7 0 146:146 36
8.  Tišnov 18 7 2 9 0 128:147 34
9.  Šarovy 18 6 3 9 0 135:142 33
10.  Strážnice 18 4 4 10 0 136:150 30
11.  Brno I 18 2 2 14 0 93:168 24
12.  Blansko B 18 1 1 14 2 54:173 19

KS I - 18. kolo: Zbraslavec - 
Holásky 9:9, Vracov B - Hodonín 
10:3, Slatina C - Moravské Prusy 
10:7, Lanžhot B - Ivančice 7:10, 
Bystrc - Únanov 10:6, Vranovice - 
Slatina B 9:9.
1.  Holásky 17 14 3 0 0 167:74 62
2.  Zbraslavec 18 10 3 5 0 162:117 51
3.  Vranovice 18 9 3 6 0 148:145 48
4.  Únanov 18 8 4 6 0 155:145 46
5.  Slatina B 18 8 4 6 0 145:128 46
6.  Bystrc 18 7 6 5 0 150:143 45
7.  Vracov B 17 8 1 8 0 132:128 42
8.  Hodonín 18 7 3 8 0 133:146 42
9.  Ivančice 18 7 3 8 0 138:138 42
10.  Lanžhot B 18 7 2 8 1 132:150 40
11.  Slatina C 18 2 5 11 0 108:169 29
12.  M. Prusy 18 1 1 16 0 90:177 22

Z  

KUŽELKY
2. liga mužů - 17. kolo: Blansko 

- Přemyslovice 7:1 (3422:3169), 
Vracov - Horní Benešov 2:6, Opava 
- Zábřeh 2:6, Třebíč - Vyškov 2:6, 
Jihlava - Přerov 4:4, Rosice - Huso-
vice B 7:1.
1.  Jihlava  17  14  1  2  106,0:30,0 29
2.  Vyškov  17  10  2  5  80,0:56,0 22
3.  Rosice  17  10  1  6  82,5:53,5 21
4.  Třebíč  17  10  0  7  78,0:58,0 20
5.  Blansko  17  9  1  7  71,5:64,5 19
6.  Zábřeh  17  9  0  8  66,0:70,0 18
7.  Vracov  17  7  2  8  64,5:71,5 16
8.  Husovice B  17  7  0  10  61,0:75,0 14
9.  H. Benešov  17  6  2  9  57,5:78,5 14
10.  Opava  17  5  2  10  51,0:85,0 12
11.  Přerov  17  4  3  10  55,0:81,0 11
12.  Přemyslovice  17  4  0  13  43,0:93,0 8

3. liga mužů - 16. kolo: Valti-
ce - Blansko B 8:0 (3486:3231), 
Dubňany - Třebíč 6:2, Prušánky 
- Prostějov 4:4, Dačice - Mist-
řín 7:1, Přerov B - Ratíškovice 
4:4, MS Brno B - Kamenice nad 
Lipou 5:3.
1.  MS Brno B  16  10  1  5  74,0:54,0 21
2.  Prostějov  16  10  0  6  75,0:53,0 20
3.  Kamenice 16  10  0  6  72,0:56,0 20
4.  Prušánky  16  9  2  5  72,0:56,0 20
5.  Ratíškovice  16  9  1  6  70,5:57,5 19
6.  Dubňany  16  9  1  6  69,5:58,5 19
7.  Mistřín  16  7  2  7  64,0:64,0 16
8.  Dačice  16  7  1  8  58,0:70,0 15
9.  Třebíč  16  6  1  9  56,5:71,5 13
10.  Valtice  16  6  0  10  59,0:69,0 12
11.  Přerov B  16  4  1  11  51,0:77,0 9
12.  Blansko B  16  4  0  12  46,5:81,5 8

Z  
Nebezpečná výsadba keřů

Vysekávání trávy a větví kolem silnic je dobře ověřená zkušenost, 
která zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Jiného názoru je ovšem 
pracovník MěÚ Blansko ing.Vítek - Odbor komunální údržby. Na 
připomínku k odstranění keřů na křižovatce Sadová - Stařeckého 
svým dopisem ze dne 22. 8. 2013 sděluje, že jsou tyto keře pravidelně 
udržovány.Tato údržba je patrna na snímku.

Výška keřů na spodním konci je 90 cm,na horním už 110 cm. Z 
keřů vyrůstají další keře vysoké a široké přes 2m! Keře tam vysázely 
dvě soukromé osoby na pozemku města. Přijíždějící auto je vidět až 
na poslední chvíli. Snímek byl pořízen z okénka osobního automobi-
lu, který dával přednost vozidlům na hlavní silnici. V létě nám bylo 
slíbeno, že na podzim budou keře podstatně sníženy. Jak je vidět, ale 
žádné snížení nebylo provedeno. Vlastní keře měly vliv už na řadu 
vážných dopravních nehod. 

Přitom je v Blansku tolik míst, kde by se keře daly vysázet, aniž by 

přitom někomu překážely. Jako příklad uvádím dlouhý pás travnatého 
porostu na Sadové ulici naproti Bazaru, na ulici Hybešova ke kinu apod. 
Stačilo by něco udělat pro zvýšení bezpečnosti občanů. O novou výsad-
bu keřů se zajímal i bývalý starosta ing. Toufar, ale zřejmě ani on nic 
neprosadil. Obracím se na veřejnost k posouzení a vyjádření.  (MK)

Ples na Suchém se vydařil
V sobotu 7. 2. 2015 v podvečerních hodinách hlásil zcela zasněžený 

penzion U Petra DNES PLES ŽEN SUCHÝ – VYPRODÁNO. Všu-
de pánové v oblecích, a kolem nich jejich něžné protějšky v nádher-
ných šatech s překrásnými účesy. Pobavit se přišly všechny generace. 
Tančilo se za skvělého hudebního doprovodu pana Josefa Sekaniny. 
Podávala se zvěřinová kuchyně o několika chodech. Každý si tak 
mohl vybrat, zda se šípkovou nebo se zelím. Ani tentokrát nechyběly 
balíčky se zákusky. Tombola byla doslova nabitá cenami. Nálada byla 
skvělá. Vždyť se také tančilo a zpívalo až do samého rána. 

 Vladimír Ševčík

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ ZPRÁVY NA

webovém deníku 

www.zrcadlo.net

“Víme, co se u nás děje”



L  S

Boskovice - Krajská liga Jižní 
Moravy a Zlínska má odehráno 
24 kol. V tom posledním se daři-
lo oběma okresním zástupcům.

Blansko celkem překvapivě 
porazilo tým Kroměříže, Bos-
kovice zase rozdrtily Uherské 
Hradiště.

SK Minerva Boskovice – HC 
Uherské Hradiště 10:3 (3:1, 
5:1, 2:1), Bednář 2, Hnilička 2, 
Skácel 2, Karný, Pelikán, Holub, 
Zvolánek - Horehleď 2, Frid-
rich.

Vyloučení: 8:7, využití 2:1, 
oslabení 3:0.

Hosté, kterých přijelo jen dva-
náct, drželi s týmem Boskovic 
krok jen v první třetině. V té 
se v průběhu 43 vteřin domácí 
dostali do dvoubrankového vede-
ní, a i když hosté snížili, byla to 
jejich labutí píseň.

V dalším průběhu hokejisté 
Boskovic svého soupeře přehrá-
vali, a protože hostující brankář 
chvílemi neměl svůj den, skóre 
utěšeně narůstalo.

Fanoušky vyvolávanou desá-
tou branku vstřelil ve vlastním 
oslabení necelých pět minut před 
koncem Skácel.

Blansko - Kroměříž 8:6 (4:2, 
1:3, 3:1).

Jako na houpačce se hrálo 
v Blansku. Po dvou třetinách 
byl vyrovnaný stav, když první 
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INZERCE

Před hokejovým derby 
padla spousta branek

Boskovický šprtec 
postoupil do finále

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

www.renault.cz  

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

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

ZÍSKÁTE ZIMNÍ PNEUMATIKY · 5 LET ZÁRUKA
Uvedené ceny platí na vybrané skladové vozy od xx. xx. do xx. xx. 2015 při fi nancování Renault Finance a se zvýhodněním při výkupu starého vozu. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Akční nabídka 
4 zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při uzavření kupní smlouvy od 1. 1. do 28. 2. 2015 na vybrané skladové vozy a při fi nancování vozu prostřednictvím Renault Finance. Nabídka je pouze informativní a není závaznou 
nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Captur: spotřeba 3,4–6,6 (l/100 km), emise CO

2
 95–125 

(g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO
2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

299.900

1. 2. do 28. 2. 2015

Závar před brankou. I přes vysokou výhru Boskovic bylo na ledě rušno.  Foto Lubomír Slezák

vyhráli domácí a druhou stejným 
rozdílem hosté. Téměř dvě stovky 
diváků nakonec viděly 14 branek 
a nečekané, ale zasloužené vítěz-
ství domácích.

Další výsledky: Uherský Ost-
roh - Velké Meziříčí 5:4, Štern-
berk - Šumperk 5:4 pp, Uničov - 
Rosice 1:6, Velká Bíteš - Uherský 
Brod B 12:5.

Dohrávka 20. kola: Blansko - 
Uherský Brod 6:4.

Před víkendovým kolem, 
ve kterém jede Blansko na led 
Uherského Brodu B a Boskovice 
do Šumperku, se oba týmy střet-
nou v Blansku v dohrávce osm-
náctého kola. 

Zápas začíná v pátek 27. února 
v 18 hodin. 

1.  Uh. Ostroh  21 13 3 2 3 119:79 47
2.  Šumperk  22 11  3  1  7  111:75  40
3.  Kroměříž  21  12  1  0  8  127:81  38
4.  Uničov 23  10  2  2  9  119:109 36
5.  Rosice  22  11  1  1  9  73:73  36
6.  Blansko  21  11  1  1  8  80:87  36
7.  Uh. Brod  21  10  2  1  8  92:77  35
8.  Boskovice  21  10  2  0  9  98:86  34
9.  V. Meziříčí  23  9  0  6  8  95:85  33
10.  Uh. Hrad.  22  8  3 1 10 99:102  31
11.  Šternberk  22  7  3  2  10  90:104  29
12.  V. Bíteš  21  7  1  4  9  89:86  27
13.  Uh. Brod B  22  0  0  1  21  57:205  1

Svitávka - V sobotu se ve Svitávce 
hrál první ze série šesti turnajů v kolo-
vé. „Turnaje jsou určeny pro dvojice 
z prvoligových a nižších soutěží. Jejich 
sezóna je totiž velice krátká, a i proto 
vznikl tento turnajový seriál. Na něm 
mají možnost změřit svoje síly nejen 
páry z různých soutěží, ale také z růz-
ných zemí,“ přiblížil sobotní dění ředitel 
turnaje Vladimír Zahálka.

Ve skupině A se utkaly páry MO Svi-
távka 2 (Filip Zahálka, Lukáš Fukan), 
Kolárovo (Szilárd Kiss, Robert Jakab), 
St. Pollten 2 (Thier Christopher, Bugl 
Maxi), Šitbořice 1 (Zvolánek Robert, 
Zelinka Jan) a Přerov 1 (Váňa Filip, Při-
kryl Pavel).

Ve skupině B bojovaly dvojice SC Svi-
távka 2 (David Richtr, Jan Stibor), MO 
Svitávka 3 (Jiří Hrdlička ml., Roman 
Staněk), St. Pollten 1 (Schlachtner 

Michael, Schlachtner Manuel), Šitboři-
ce 2 (Miroslav Starý, Marek Topolář), 
Báj 1 (Arendás Tamás, Toma Vilmos).

„Byli jsme příjemně překvapeni tím, 
že sobotní turnaj přilákal poměrně velký 
počet fanoušků. Během soboty se jich 
tady vystřídala minimálně stovka a tak 
zápasy měly velice dobrou kulisu,“ řekl 
Zahálka.

Sk. A: MO Svitávka 2 - Kolárovo 8:0, 
St. Pölten 2 - Šitbořice 1 0:5, MO Svitávka 
2 - Přerov 5:3, Kolárovo - St. Pölten 2 5:0, 
Šitbořice 1 - Přerov 9:3, MO Svitávka 2 - St. 
Pölten 2 5:0, Kolárovo - Šitbořice 1 2:12, St. 
Pölten 2 - Přerov 0:5, MO Svitávka 2 - Šit-
bořice 1 0:3, Kolárovo - Přerov 1:10.
1.  Šitbořice 1  4  4  0  0  29:5  12
2.  Svitávka 2  4  3  0  1  18:6  9
3.  Přerov 1  4  2  0  2  21:15  6
4.  Kolárovo  4  1  0  3  8:30  3
5.  St. Pollten 2  4  0  0  4  0:20  0

Sk. B: SC Svitávka 2 - MO Svitávka 
3 3:2, St. Pölten 1 - Šitbořice 2 3:4, SC 
Svitávka 2 - Baj 1 10:1, MO Svitávka 3 
- St. Pölten 1 4:6, Šitbořice 2 - Baj 9:3, 
SC Svitávka 2 - St. Pölten 1 2:2, MO 
Svitávka 3 - Šitbořice 2 5:3, St. Pölten 
1 - Baj 1 3:2, SC Svitávka 2 - Šitbořice 2 
4:2, MO Svitávka 3 - Baj 1 8:3.
1.  SC Svitávka 2 4 4 0 0 19:7 12
2.  St. Pollten 1  4 2 1 1 14:12 7
3.  MO Svitávka 3 4 2 0 2 19:15 6
4.  Šitbořice 2 4 2 0 2 18:15 6
5.  Baj 1  4 0 0 4 9:30 0 

Semifinále: Šitbořice 1 - SC Svitávka 
0:5, MO Svitávka 2 - St. Pollten 1 2:5. 

O 3. místo: MO Svitávka 2 - Šitbo-
řice 1 5:0. 

Finále: SC Svitávka - St. Pollten 7:2.
Ve Svitávce změří jednotlivé dvojice 

svoje síly zase na posledním šestém tur-
naji.  (les)

První turnaj v kolové ve Svitávce vyhráli domácí

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Okrouhlá - V sobotu se 
v Okrouhlé sešlo jednapadesát 
vyznavačů mariáše na dalším 
ročníku Okrouhleckého esa. „Je 
to ideální počet. Všichni se ve-
jdou sem nahoru a tak se někte-
ří necítí dole odstrčeni“ řekl 
s úsměvem krátce po rozlosování 
Josef Jakubů.

Hlavní cenu vybojoval Pavel 
Přikryl z Nových Sadů. Vyhrál 
závěrečné čtvrté kolo, které se 
nakonec stalo rozhodujícím.

Celkové pořadí: 1. Přikryl 
Pavel (Nové Sady), pořadí v jed-
notlivých kolech: 27, 7, 6, 1. 2. 

Rosensprung Pavel st. (Lutín), 
4, 40, 9, 4, 3. Vyklický Jiří ml. 
(Blansko), 30, 3, 10, 15, 4. Čížek 
Alois (Okrouhlá), 19, 10, 7, 30, 
5. Popelář Vladimír (Kořenec), 
22, 26, 18, 3, 6. Janíček Jaromír 
(Louka), 8, 30, 26, 6, 7. Vach Jiří 
(Doubravice), 12, 36, 2, 20, 8. 
Dokoupil Stanislav (Valchov), 
21, 28, 15, 7, 9. Dvořák Tomáš 
(Kořenec), 25, 14, 29, 7, 10. 
Kupsa Miroslav (Bořitov), 9, 12, 
43, 11.

První cenou byla půlka prase-
te, druhou kýta a třetí plecko, bez 
ceny tradičně neodjel nikdo.  (les)

V Okrouhlé se hrál 
v sobotu mariáš

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Brno - V polovině února bylo 
v brněnských Kohoutovicích 
odehráno Krajské kolo ligy škol. 
Devět zúčastněných týmů zde 
bojovalo o titul přeborníka Jiho-
moravského kraje a také o dvě 
postupová místa do celostátního 
fi nále. To se odehraje na konci 
března opět v Kohoutovicích.

Na turnaji nemohl chybět ani 
tým z DDM Boskovice. Jasným 
favoritem byl domácí celek, 
který obhajuje loňské vítězství 
z celostátního fi nále a nastupuje 
prakticky v nezměněné sestavě. 
Domácí roli favorita do puntíku 
splnili a bez ztráty bodu zvítězili.

Již před posledním kolem, po 
šesti výhrách a jedné porážce 
(s domácím týmem) měli také 
hráči z Boskovic jistotu medai-
lového umístění. K postupu však 
bylo potřeba bodovat v posled-
ním utkání s týmem Bohunic. 
To se po konečné remíze poda-
řilo a tak společně s pohárem za 
druhé místo vezou hráči do Bos-
kovic i postup do celostátního 
finále.

Za Boskovice nastoupili zku-
šení Jan Feruga a Mojmír Stlou-
kal, dále Jáchym Patloka a nadě-
je boskovického šprtce Ondřej 
Kryštof.  (les)

Tým DDM Boskovice. Zleva Jan Feruga, Jáchym Patloka, Mojmír Stlou-
kal a Ondřej Kryštof.  Foto Bohumil Feruga
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