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NOVÝ BABYBOX
čtěte na str. 3

OBJÍŽĎKA DUKELSKÉ
čtěte na str. 5

PLAVCI V LOMU
fotoreportáž uprostřed novin

Lyžařské areály v obležení
Milovníci zimních sportů o víkendu obsadili lyžařské areály 
v Olešnici a Hodoníně u Kunštátu (viz foto).

 Foto Radim Hruška
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Hokejisté Boskovic postoupili do 
semifinále krajské ligy

Bezdomovec 
hrozil obsluze 
benzínky 
výbušninou 
v igelitce

BLANSKO - Překvapit obsluhu 
benzínové čerpací stanice v Blan-
sku se pokoušel jeden z tamních 
bezdomovců. 

Čtyřiadvacetiletý muž z Blanska 
dorazil na benzínku krátce před 
půlnocí s tím, že v igelitové tašce, 
kterou položil na pult, má výbušni-
nu a může ji odpálit.

Muž požadoval po obsluze pení-
ze. Barmanka ale spustila alarm a jí 
dobře známého muže vypoklonko-
vala. Neúspěšný lupič se o to samé 
pokusil o několik minut později v 
nedalekém baru. Tam chtěl použít 
stejný trik.

„Se dvěma nabídnutými stovka-
mi se nespokojil. Dalším vyhrožo-
váním si vynutil vydání číšnického 
fleku. Duchapřítomná číšnice mu 
předala prázdnou peněženku. Když 
vstoupil do baru devětatřicetiletý 
host, lupič se dal na útěk,“ uvedl po-
licejní mluvčí Bohumil Malášek.

 Dokončení na straně 2

REGION - Krajská liga Jižní Mo-
ravy a Zlínska má odehráno čtvrtfi-
nále play-off. A ve čtyřech měřeních 
sil stačily vždy jen dva zápasy.

Jednou ze čtvrtfinálových dvojic 
byly celky Boskovic (vítěz základní 
části) a Uherského Brodu (po zá-
kladní části osmý tým).

Vzájemné zápasy týmů byly v této 
sezoně velmi vyrovnané, v Uher-
ském Brodu Boskovice vyhrály 6:5 
po prodloužení, na boskovickém 
ledě domácí celek zvítězil 4:3.

Čtvrfinále
1. utkání, středa 28. února: Bo-

skovice - Uherský Brod 4:2 (2:0, 
1:1, 1:1), 7. Karný, 16. Hnilička, 32. 
Hnilička, 47. Špok - 21. a 50. Vacu-
lín.

Zajímavé utkání sledovala jen 
stovka fanoušků, první třetina pa-
třila herně týmu Boskovic, velké 
šance ale končily na skvělém hos-
tujícím brankáři. Ten kapituloval až 
v sedmé minutě, když ho prostře-
lil Karný, další recept na něj našel 
v 16. minutě Hnilička. V závěru tře-
tiny nevyužil domácí celek dvojná-
sobnou přesilovku.

Ve druhé minutě prostřední části 
hosté dokázali snížit, ale také do-
mácí brankář Chvátal prokazoval 
své kvality a tak se z další branky 
radovali krátce po polovině druhé 
třetiny znovu domácí.

V závěrečné části domácí ve 47. 
minutě přidali čtvrtou branku, hos-
té sice dokázali za tři minuty od-
povědět, ale to bylo z jejich strany 
všechno.

2. utkání, sobota 3. března: 

Uherský Brod - Boskovice 3:5 
(1:1, 1:2, 1:2), 18. Bujáček, 25. 
Heča, 60. Vaněk - 17. Václavík, 26. 
Benýšek, 32. Šebek, 55. Skácel, 60. 
Hnilička.

Pět minut před koncem vedli hos-
té o dvě branky, v závěrečné minutě 
padla jedna branka na každé straně 
a tak si postup do semifinále vybo-
jovali hosté.

Další čtvrtfinálové výsledky: 

Velká Bíteš (4) - Uničov (5) 2:7, 
Uherský Ostroh (3) - Kroměříž (6) 
2:3, Velké Meziříčí (2) - Uherské 
Hradiště (7) 5:3. Odvety: Uničov - 
Velká Bíteš 4:2, Kroměříž - Uherský 
Ostroh 8:2, Uherské Hradiště - Vel-
ké Meziříčí 1:5.

Semifinálové dvojice tvoří Bos-
kovice - Kroměříž a Velké Meziříčí 
- Uničov, hraje se na tři vítězné zá-
pasy.

1. utkání - středa 7. 2. v 18.00 
ZS Boskovice: Boskovice - Kromě-
říž. 2. utkání - sobota 10. 3., 17 h 
ZS Kroměříž: Kroměříž - Boskovice. 
3. utkání - neděle 11. 3., 17 h ZS Bo-
skovice: Boskovice - Kroměříž. Pří-
padné 4. utkání - sobota 17. 3., 17 h 
ZS Kroměříž: Kroměříž - Boskovice. 
Případné 5. utkání - neděle 18. 3., 
17 h ZS Boskovice: Boskovice - Kro-
měříž.  Text a foto Lubomír Slezák

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Z Brna se plavci 
nevrátili s prázdnou

BOSKOVICE, BRNO - Poslední únorovou sobotu se zúčastni-
lo jedenáct plavců oddílu SVČ Boskovice krajského přeboru na 
800 a 1 500 metrů volným způsobem, který se konal v Brně.

Kratší trať patřila děvčatům, Anna Ryšavá vybojovala druhé 
místo, Emma Ryšávková třetí, Barbora Tlamková, Klára Dvo-
řáčková a Adriana Horňová zaplavaly osobní rekordy.

Ondřej Ščudla a Matyáš Charvát plavali také 800 metrů 
VZ. Ondra doplaval druhý a Matyáš si vytvořil nejlepší osob-
ní čas.

Ostatní plavci bojovali na delší trati. Nejrychlejším z bos-
kovických plavců byl nejmladší Jáchym Ryšávka, který ve své 
kategorii jedenáctiletých obsadil první místo s náskokem dvou 
minut před svými soupeři. Kvalitní výsledky zaplavali také Fi-
lip Skřička, Jakub Beneš a Filip Horák.  (les)

 Foto archiv plavání Boskovice
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Policisté odhalili hned tři 
řidiče pod vlivem drog

REGION - Hned trojici řidičů pod 
vlivem drog odhalili blanenští po-
licisté při středeční dopolední do-
pravně bezpečnostní akci.

“Test třiačtyřicetiletého řidiče 
osobního automobilu značky Ško-
da, kterého kontrolovala hlídka ve 
Zboňku, byl pozitivní na marihu-
anu. Pervitinem pak byl ovlivněn 
osmadvacetiletý šofér osobního au-

tomobilu značky Fiat, kterého kon-
trolovali policisté v Boskovicích,” 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

Na stejném místě prokázal test 
stejnou látku také u třiadvacetile-
tého řidiče osobního automobilu 
značky Renault.

Vedle řidičů se policisté zaměři-
li i na chodce. V Rájci-Jestřebí na-

příklad narazili na šestnáctiletého 
mladíka, který vstoupil na železnič-
ní přejezd v době, kdy je to zakázá-
no.

“Do dopolední akce bylo nasaze-
no jedenáct policistů, kteří zjistili 
dalších osmnáct přestupků, které 
vyřešili na místě uloženou bloko-
vou pokutou,” doplnil Bohumil Ma-
lášek.  Radim Hruška

V Blansku změřily o víkendu síly 
začínající plavecké naděje

BLANSKO - První březnový ví-
kend měli v blanenském bazénu 
sraz budoucí plavečtí šampioni a 
šampionky. 

A že jich bylo. Na patnáctém roč-
níku Blanenského závodu pro nej-
menší plavecké naděje se sešla více 
než dvoustovka plavců od sedmi do 
deseti let z dvaadvaceti českých a 
moravských klubů. 

Blanenský bazén praskal ve švech 
jak u vody, tak i v diváckém sektoru. 
Pořádající oddíl ASK Blansko tak 
velký zájem, který rok od roku ros-
te, potěšil. 

V bouřlivé atmosféře se někte-
rým plavcům, kteří stáli na startov-
ních blocích vůbec poprvé, nevy-
hnula tréma. 

Všichni se totiž snažili dosáhnou 
na některou ze stovky medailí. Ty 
předávala malým plaváčkům vý-
znamná plavecká celebrita Hana 
Černá Netrefová. Její úspěchy jako 
trojnásobná účast na Olympiádě, 
titul mistryně Evropy z roku 1998 
a několik bronzových medailí z ME 
mohou být pro začínající plavce vel-
kou motivací. 

Blanenským plavcům zůstaly 
doma čtyři medaile. Jejich držite-
li se stali devítiletí Ondřej Hašek, 
Stella Hanzlíčková a sedmiletý To-
máš Reka. Stelle patřila zlatá me-

daile za padesátku znak, Ondřej 
nechal všechny své soupeře v poli 
poražených na padesátce prsa a To-

máš přidal dva bronzy na pětadva-
cet metrů znak a kraul. 

Poháry za nejlepší bodový výkon 

žáků a žaček si odnesli Charlene Cr-
hová a Daniel Letý ze Svitav. 

 Text a foto Věra Vencelová

Zmizela domácí 
pálenka

ADAMOV - Velmi šikovně si ve 
sklepních prostorách bytového 
domu v Adamově počínal zatím ne-
známý pachatel. Do objektu i sklepa 
se dostal bez viditelného poškození 
dveří a zámků. Stejně tak i do jedné 
z kójí. 

„V ní pak odcizil patnáct litrových 
lahví domácí pálenky, kartón kvalit-
ního vína a k tomu sebral i třicet 
plechovek nápoje Coca Cola. Pěta-
třicetileté majitelce způsobil škodu 
za více než pět tisíc korun,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

Zloděj potřeboval 
svodidla

LIPŮVKA - Nosníky svodidel a 
svodidla samotná uskladněná v Li-
půvce poblíž tamní benzínky při-
lákala v minulých dnech zatím ne-
známého pachatele. Ten odcizil sto 
třicet příčných nosníků a k tomu 
šedesát kovových součástí svodidel. 

„Ne snad proto, že by snad chtěl v 
některém z nebezpečných míst svo-
didla instalovat, ale nespíš proto, že 
je míní prodat ve sběrně kovů. Ško-
da je nejméně šedesát tisíc korun,“ 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.  (hrr)

Děti v Boskovicích bude hlídat pět 
nových monitorů dechu

BOSKOVICE - Nadace Křižovatka 
předala boskovické nemocnici pět 
monitorů dechu v celkové hodnotě 
téměř patnáct tisíc korun. Monitory 
putovaly na novorozenecké odděle-
ní, kde je z rukou dárců převzal pri-
mář Michal Klimovič. Přístroje byly 
zakoupeny z finančního daru, který 
poskytla společnost GATEMA.

„Hlavní činností Nadace Křižo-
vatka je zprostředkování monitorů 
dechu pro miminka mezi dárcem 
a nemocnicí. Oslovujeme firmy, in-
stituce či společnosti a díky jejich 
finanční podpoře zajišťujeme po-
stupné obnovování těchto citlivých 
přístrojů v nemocnicích v téměř v 
celé ČR,“, popsala ředitelka nadace 
Štěpánka Pokorníková.

Cílem a smyslem projektu Ma-
minko, dýchám je vybavit české ne-
mocnice a jejich porodnická, novo-
rozenecká a JIP oddělení monitory 
dechu každou postýlku pro mimin-
ko. Dále pak umožnit rodičům vy-
půjčení monitoru dechu na nezbyt-
ně nutné období, když odcházejí z 
porodnice se svým děťátkem domů.

Nadace Křižovatka se jako jediná 
nadace v České republice aktivně 
věnuje podpoře povědomí veřej-
nosti o SIDS a o možnostech ochra-

ny ohrožených dětí do 1 roku věku. 
Díky dárcům a sponzorům pomáhá 
nadace vybavit české nemocnice a 
porodnice monitory dechu Baby-
sense, který je registrován u Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR jako 
zdravotnická pomůcka a prošel ně-
kolikaletými klinickými testy. 

Tento monitor dechu hlídá nejen 
zástavu dechu, ale také apnoe pau-
zy (bezdeší), a jakékoliv nepravi-
delnosti dechu děťátka. V případě 

potíží okamžitě spustí alarm, aby 
přivolal pomoc dospělého, který 
může včas poskytnout dítěti první 
pomoc.

Za více než dvacet let své existen-
ce se nadaci podařilo díky štědrosti 
sponzorů a dárců vybavit novoro-
zenecká a dětská oddělení českých 
nemocnic téměř sedmi tisíci moni-
tory dechu v celkové hodnotě třicet 
milionů korun.  (hrr)

 Foto Jaroslav Parma

Ve finále Českého poháru kolové v Plzni se 
utkaly oba týmy Svitávky, braly zlato a stříbro

PLZEŇ, SVITÁVKA - V sobotu 3. března se 
v Plzni hrálo finále Českého poháru v kolové. 
Zúčastnilo se ho sedm prvoligových dvojic a tři 
další, které si svoji účast musely vybojovat v po-
stupových turnajích.

Mezi prvoligovými páry byly dva ze Svitávky. 
V barvách SC Svitávka 1 Jiří Hrdlička st. a Pavel 
Loskot, pár Pavel Richter, Pavel Vitula hrál v dre-
sech MO Svitávka 1. A byla to mimo jiné dvojice 
Jiří Hrdlička ml., Roman Staněk (SC Svitávka 2), 
která byla jedním ze tří postupujících. Oddíl Svi-
távky tak měl v desetičlenném poli hned trojná-
sobné zastoupení.

Všechny tři týmy Svitávky byly nalosovány do 
stejné skupiny, společně se Zlínem 2 a Šitboři-
cemi, ve druhé skupině pak byly dvě dvojice Fa-
voritu Brno, Zlín 1, domácí Plzeň a Nezamyslice.

Výsledky - Sk. A: Favorit Brno 1 - Favorit Brno 
3 2:1, Start Plzeň 1 - Sokol Zlín-Prštné 1 2:2, Fa-
vorit Brno 1 - Prima Nezamylice 1 4:2, Brno 3 
- Plzeň 1 4:5, Zlín-Prštné 1 - Nezamylice 1 4:0, 
Brno 1 - Plzeň 1 2:3, Brno 3 - Zlín-Prštné 1 4:5, 
Plzeň 1 - Nezamylice 1 5:0, Brno 1 - Zlín-Prštné 
1 9:5, Brno 3 - Nezamylice 1 5:0.

Sk. B: SC Svitávka 1 - SC Svitávka 2 7:5, MO 
Svitávka 1 - Zlín-Prštné 2 3:3, SC Svitávka 1 - Šit-
bořice 1 9:2, SC Svitávka 2 - MO Svitávka 1 4:3, 
Zlín-Prštné 2 - Šitbořice 1 4:0, SC Svitávka 1 - MO 
Svitávka 1 6:4, SC Svitávka 2 - Zlín-Prštné 2 4:3, 
MO Svitávka 1 - Šitbořice 1 4:4, SC Svitávka 1 - 
Zlín-Prštné 2 7:3, SC Svitávka 2 - Šitbořice 1 2:3.

První v B skupině byla SC Svitávka 1 (Jiří Hr-
dlička st./Pavel Loskot) a druhá ve skupině 
skončila SC Svitávka 2 (Jiří Hrdlička ml./Roman 
Staněk). Oba páry tak čekal boj o medaile.

První semifinále sehrála dvojice SC Svitávka 
2 proti domácí Plzni (Ondřej Kydlíček, Josef Re-
indl). Po remíze 4:4 vyhrála svitávecká dvojice 
13:12 na penalty a postoupila do finále.

Ve druhém semifinále porazila SC Svitávka 1 
Favorit Brno 1 (Jan Havlíček, Robert Zvolánek) 
4:2.

Ve finále se tak utkaly dva týmy Svitávky, po 
výsledku 9:5 se z vítězství radovala dvojice Jiří 
Hrdlička st., Pavel Loskot. Ta bude reprezentovat 
Českou republiku na mistrovství Evropy, které se 
uskuteční v německém Wiesbadenu.  (les)

 Foto archiv kolové Svitávka

Děti mohou soutěžit o ceny 
v blanenské knihovně

BLANSKO - V rámci Března - 
měsíce čtenářů jsme v blanenské 
knihovně vymysleli pro děti do de-
vátých tříd včetně soutěž v určová-
ní názvů knih z postupně se odha-
lující koláže. 

Od 1. března do 6. dubna každý 
otevírací den knihovny postupně 

odkrýváme jednu část obrázku, do 
kterého jsme schovali třicet knih. 
Obrázky budou k vidění na dětském 
oddělení, na webu knihovny a na fa-
cebooku.

Správné odpovědi budou soutěží-
cí zapisovat do předtištěného listu, 
který bude k dispozici na dětském 

oddělení nebo ke stažení na webu 
knihovny. Vyplněný soutěžní list 
bude možné odevzdávat na dět-
ském oddělení do 13. dubna. 

Kdo správně vyluští všechny kni-
hy v obrázku, bude zařazen do slo-
sování o věcné ceny. 

 Lukáš Dlapa, ředitel knihovny

Bezdomovec 
hrozil obsluze 
benzínky 
výbušninou 
v igelitce

Dokončení ze str. 1
Host ale unikajícího muže před 

podnikem zadržel a předal přijíž-
dějící přivolané policejní hlídce. Ta 
zjistila, že v igelitové tašce je beto-
nová dlažební kostka.

„I tak skončil problémový pod-
napilý bezdomovec v poutech a pu-
toval do policejní cely. Policisté mu 
sdělili podezření z loupeže a podají 
návrh na jeho vzetí do vazby,“ dopl-
nil Malášek.  (hrr)

Posprejoval 
kašnu

BOSKOVICE - Špetku úcty k his-
torickým památkám asi nemá zatím 
neznámý pachatel. Ten v boskovické 
židovské čtvrti nastříkal dva nápisy 
na kašnu smrti. Způsobil tak škodu 
za nejméně pět tisíc korun.  (hrr)



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
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Soukromá 
řádková inzerce 

je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

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

* ZDRAVOTNÍ SESTRU NA 
ZKRÁCENÝ - POLOVIČNÍ ÚVAZEK
    Požadujeme: 

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

* LÉKAŘE NA CELÝ ÚVAZEK
   Požadujeme: 

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

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

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

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 

8. BŘEZNA

U blanenské nemocnice je 
nejnovější babybox v tuzemsku

BLANSKO - Nejnovější babybox v 
republice, do něhož mohou mamin-
ky těsně po případném utajeném 
porodu odevzdat své nechtěné dítě 
do péče zdravotníků, je v Blansku. 
Nainstalovaný je na budově zdra-
votnické záchranné služby. Jeho po-
řízení přišlo na tři sta tisíc korun, 
které se podařilo zajistit především 
od soukromých dárců.

„Osobním dopisem s žádostí o 
finanční pomoc jsem kvůli vybudo-
vání blanenského babyboxu obeslal 
2 400 lidí. Naštěstí mnozí z nich 
podali pomocnou ruku. Pokud bude 
výsledkem jen jeden jediný zachrá-
něný život dítěte, tak to má smysl,“ 
řekl Zrcadlu propagátor babyboxů 
Ludvík Hess.

Blansko bylo podle něj posledním 
okresním městem na jižní Moravě, 
kde toto zařízení scházelo. Připus-
til, že si nepamatuje na žádný pří-
pad odloženého dítěte z Blanenska 
či Boskovicka, přesto má prý insta-
lace tohoto zařízení smysl. Přál by 
si jej i pro Boskovice.

Babyboxy v Čechách a na Mora-
vě již zachránily život 164 dětem, 
o které se jejich matky po utaje-
ném porodu nechtěly nebo z nej-
různějších důvodů prostě nemohly 

postarat. Box je speciální zařízení, 
do něhož lze anonymně odložit no-
vorozence. Po uzavření dvířek jsou 
okamžitě aktivováni zdravotníci. 
Dítě si převezmou, vyšetří jej, po-
skytnou mu první pomoc a přivolají 
sociální pracovníky. Jejich úkolem 
je pak najít pro novorozence ná-
hradní rodiče.

První babyboxy byly v Česku uve-
deny do provozu v Praze a v Brně v 
roce 2005. V Brně je toto zařízení 
v Nemocnici milosrdných zařízení 
a dosud do něj bylo odloženo 16 
dětí. Ve Vyškově byli do babyboxu 
odloženi čtyři novorozenci. Zatím 
nemusela být využita žádná z těch-
to zařízení, která jsou již několik 
let v provozu ve Znojmě, Břeclavi 
a v Hodoníně. Další babyboxy chce 
Hess pořídit na Moravě pro města 
Vsetín a Jeseník.

„Blanenský babybox je zhotovený 
z antikorového plechu, jeho dvou-
křídlá dvířka se otvírají automatic-
ky a po vložení děťátka a aktivaci 
senzoru se zcela samočinně zavřou. 
Ručičky či nožičky děťátka jsou 
chráněny proti kolizi s dvířky foto-
buňkami. Vnitřní prostor bedýnky 
je klimatizován. Babybox je opat-
řen náhradním zdrojem energie a 

napojen mnohonásobně jištěnou 
signalizací na stálou službu a na 
mobilní telefony,“ zdůraznil Hess.

Podle něj se jasně ukázalo, že ba-
byboxy mají svůj smysl. „Ať už jsou 
pohnutky matek k odložení dítěte 
jakékoli, pro nás je hlavní, že je o 
děťátko kvalitně a rychle postará-

no, že je jeho zdraví i život v bez-
pečí. Babyboxy dávají těmto dětem, 
které možná přišly na svět nechtě-
ně, pomyslně vkročit do života ješ-
tě jednou a já pevně věřím, že již 
šťastnou nohou,“ doplnil propagá-
tor babyboxů.

 Text a foto Martin Jelínek

Koupím kvalitní rotoped. 
Nabídku můžete s fotem 

zaslat na j.oldrich@
centrum.cz nebo volejte 

774 408 399.

Řádková inzerce
Koupím starší vibrační, zhutňo-

vací desku. 
 Kontakt: milansyko@centrum.cz
Prodám 4 zimní pneu s diskem 

na Felicii.  Tel.: 723 830 686
Koupím byt 1+1 v Blansku. 

Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 

Kývačka / Panelka, s platným TP 
a SPZ, cena 20 000 Kč (dohoda).

 Tel.: 721 834 173
Koupím i bez TP Škoda 110r - 

Rapid, 100, 1000MB, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, 
Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, 
Lada, Trabant, Fiat 500, vozík PAV 
za motocykl, malo - traktory, Tera - 
vari, HAKI lešení a jiné. 

 Tel.: 736 741 967
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V Enersolu v Letovicích tentokrát 
vítězila elektromobilita

Kam za 
sportem

BASKETBAL
10. 3., 17:30 h Blansko - Kyjov, 

OP I žen.

HOKEJ
7. 3., 18 h Boskovice - Kroměříž. 
11. 3., 17 h Boskovice - Kro-

měříž, 1. a 3. utkání semifinále 
play-off.

KOPANÁ
11. 3., 11 h Boskovice - Rájec-

-Jestřebí.

KUŽELKY
10. 3., 10 h Blansko - Moravská 

Slavia Brno, 2. liga mužů.

STOLNÍ TENIS
9. 3., 18:30 h Blansko C - Řez-

novice C. 
10. 3., 10 h Blansko C - Šošůvka, 

17:30 h Zbraslavec - Řeznovice C. 
11. 3., 10 h Zbraslavec - Šošův-

ka, vše KP I.

LETOVICE - Mrazivého předpo-
sledního únorového rána do Masa-
rykovy střední školy Letovice za-
mířily desítky žáků středních škol 
Jihomoravského kraje na soutěžní 
přehlídku projektů s tématy ob-
novitelných zdrojů energií, úspor 
energií a snižování emisí v dopra-
vě. 

Nad konáním krajské konference 
Enersol 2018 převzal osobní zášti-
tu hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumil Šimek. 

Enersol je mezinárodní platfor-
ma pro žáky středních odborných 
škol, která se zaměřuje na environ-
mentální osvětu zejména v oblasti 
obnovitelných zdrojů energií a re-
flektuje potřebu odborné orientace 
žáků zejména technických oborů 
v této oblasti. 

Konferenci zahájili radní Jihomo-
ravského kraje JUDr. Jana Pejchalo-
vá a RNDr. Miroslav Kubásek, PhD., 
starosta města Letovice Vladimír 
Stejskal, vedoucí NSK z Národního 
ústavu pro vzdělávání Praha Ing. 

Jan Peška a předseda Rady partne-
rů Asociace Enersol Ing. Jiří Hero-
des.

Hlavními protagonisty soutěž-
ního dopoledne byli žáci z dese-

ti středních škol Jihomoravského 
kraje. Všichni prezentující obhájili 
svou práci s odvahou a nasazením 
např . v tématech aplikace světelné-
ho návěstidla, zhotovení e- motoká-

ry, prezentace unikátního objektu 
Liko – Noe, praxe z precizního ze-
mědělství, energie oceánů aj. Obor-
ná porota v čele s doc. Ing. Petrem 
Baxantem, PhD. z fakulty elektro-
technické VUT Brno měla nelehký 
úkol stanovit pořadí i přes leckdy 
velmi vyrovnané výkony v odliš-
ných tématech. 

Z prací, které odborná porota vy-
hodnotila jako nejpřínosnější, bylo 
sestaveno reprezentační družstvo 
Jihomoravského kraje, které postu-
puje do celostátního finále. Vítězné 
družstvo je složeno z žáků střed-
ních škol SPŠ Brno- Purkyňova, 
SŠIP Brno, ISŠ automobilní Brno- 
Čichnova, SŠDOS Moravský Krum-
lov a ISŠ Slavkov u Brna.

Novinkou letošního ročníku bylo 
předávání putovního poháru Ener-
sol. Putovní pohár bude do příští 
konference v držení Střední prů-
myslové školy Brno, Purkyňova, 
která přihlásila do soutěže nejvíce 
prací.  Marek Chládek 

 Foto archiv školy

OSTRAVA, BLANSKO - Na právě 
skončeném atletickém Mistrovství 
České republiky žáků v hale, kte-
ré se konalo v ostravské atletické 
hale obhájila Pavla Štoudková loň-
ský titul na 800 m.

Podařilo se jí to v novém rekor-
du mistrovství, který se zastavil na 
hodnotě 2:11.79 min. 

Na tomto mistrovství ještě star-
tovaly Dominika Bezdíčková při 
své premiéře na mistrovství za-
běhla dvanácté místo v osobním 
rekordu 2:30.52 min. a Veronika 
Jakusidisová , která běžela 300 m 
v čase 43.11sec. a skončila na tři-
náctém místě. 

Obě atletky jsou velkým pří-
slibem do dalších roků, jelikož v 
této kategorii budou ještě starto-
vat příští dva roky Veronika a tři 
roky Dominika. Pavla příští rok již 
přestupuje o kategorii výš, a to do 
dorostenek kde ji budeme držet 
pěsti, aby předváděla další skvělé 
výkony jako v kategorii žáků.

 Text a foto Martin Bezdíček, 
 ASK Blansko

Tým Brno-jih 
odvezl z Letovic 
všechny 
„volejbalové“ 
body

LETOVICE - V sobotu 3. března 
se v letovické sportovní hale před-
stavil v bojích krajského přeboru 
mužů ve volejbalu tým Sokola 
Brno-jih. Jedná se o celek, který 
bojuje o celkové vítězství v této 
soutěži. 

TJ Sokol Letovice - Sokol Brno-
-jih 0:3 (-12, -20, -17) a 0:3 (-20, 
-23, -23).

V prvním utkání byli hosté přes-
nější na přihrávce a bez problémů 
dovedli zápas do vítězného konce. 
Druhé měření sil bylo sice vyrovna-
nější, ale také v něm stačily hostům 
k vítězství tři sety.
1. Žabovřesky 28 18 7 1 2 78:29 69
2. Brno - jih 28 22 1 1 4 74:24 69
3. Ingstav Brno 28 16 4 6 2 74:36 62
4. Kometa Brno 30 14 2 1 13 56:52 47
5. Letovice 30 13 1 4 12 55:58 45
6. Pegas Znojmo 30 10 4 4 12 54:57 42
7. Vyškov 28 10 2 3 13 48:58 37
8. Šlapanice B 28 5 5 2 16 38:67 27
9. Tišnov 28 8 1 1 18 39:63 27
10. Pozořice 30 0 1 5 24 17:89 7

Do konce soutěže zbývá odehrát 
tři dvojkola. 

Tento týden jedou letovičtí volej-
balisté do Znojma, 17. března hostí 
Kometu Brno.

O týden později hrají v Pozoři-
cích.  (les)

Po roce míří mistrovský 
titul opět do Blanska

Start fotbalových soutěží 
v regionu se nazadržitelně blíží

Už příští víkend startuje jarní část moravských fotbalových soutěží. V jednom z posledních přípravných zápasů 
prohrál tým Boskovic s celkem Krumvíře 2:3.  Foto Lubomír Slezák

Firma Josef Pernica – ELEKTRO,
nám.9.května 15, 68001 Boskovice

přijme do hlavního 
pracovního poměru:

STROJNÍKA 
PRO OBSLUHU 
KOLOVÝCH A 
PÁSOVÝCH 
RYPADEL

(JCB3CX, UNC 061, 
JCB minibagr 

8018 CTS).
Vyřizuje Josef Opatřil 

tel: 725 720 854

Nová hra: Cesta do 
pravěku Blanenska

BLANSKO - Karel Pazourek z Mu-
zea Blanenska hodlá učinit nové ob-
jevy a splnit tak svůj sen v oblasti 
archeologie. Bez pomoci návštěvníků 
muzea to ale nezvládne! Lopatky a 
špachtle nebude třeba, postačí pouze 
chytrý telefon.

Muzeum Bla-
nenska má pro-
blém, potřebuje 
mít totiž v týmu 
zaměstnanců ale-
spoň jednoho 
docenta, aby se 
mohlo zapojit do 
jednoho meziná-
rodního výzkumu. Archeolog Karel 
Pazourek byl vybrán jako nejvhod-
nější osoba, která si titul docenta do-
plní. Jenže tyhle tituly se nerozdávají 
jen tak na ulici a je potřeba na ně mít 
nějaký pořádný objev! A k tomu mu 
návštěvníci muzea, jakožto asistenti, 
mohou pomoci! 

Tolik úvod do nově spuštěné hry, 
ve které se hráči zábavnou formou 
seznámí s novou archeologickou ex-
pozicí Muzea Blanenska. Stačí mít 
pouze k dispozici chytrý telefon, 
v něm staženou bezplatnou aplikaci 
GEOFUN a hru s názvem „Cesta do 

pravěku Blanenska“. Aplikaci s hrou 
je možné stáhnout také přímo v mu-
zeu, kde je k dispozici WiFi, přes QR 
kód nebo odkaz qr.geofun.cz/376. 
Muzeum také nabízí možnost výpůjč-
ky tabletu s nainstalovanou hrou.

Ředitelka muzea 
Pavlína Komínková 
k nové hře dodává: 
„Věříme, že tento počin 
uvítají zejména školy a 
rodiny s dětmi a hra jim 
umožní prohlédnout si 
novou expozici zábav-
nou a interaktivní for-
mu. Hra navíc využívá 

populární technologii rozšířené rea-
lity a návštěvníci se tak mohou, mimo 
jiné, např. vyfotit v dobové bronzové 
zbroji či špercích.“ 

Hru je možné odehrát kdykoliv bě-
hem otevírací doby muzea. Je dobré 
si na ni vyčlenit alespoň jednu ho-
dinu času a vzít si sebou vlastní slu-
chátka, pokud chtějí pokyny průvod-
ce poslouchat bez nutnosti číst je z 
displeje. V rámci hry budou návštěv-
níci plnit různé zábavné úkoly, aby ve 
svém poslání uspěli a pomohli získat 
Karlu Pazourkovi docenturu.

  Vít Pechanec
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úterý 6. března

AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Komunikace a povinná školní do-
cházka, přednáška.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Drobné a méně známé ovoce, 
přednáška.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Paměť a její možnosti, 
trénování paměti hravou a zábav-
nou formou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Já, Tonya.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pre-
zident Blaník.

středa 7. března
AKCE

Blansko – Základní škola Dvorská 
v 10 hod.: Den otevřených dveří v 
Základní škole a Mateřské škole 
Dvorské.
Blansko – Dělnický dům v 18.30 
hod.: Kollárovci – Neúprosný čas, 
koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic vol. 27.
Letovice – Městský klub důchodců 
ve 14 hod.: Cestopisná přednáška 
Jaromíra Nováka – Expedice Cho 
Oyu.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Koncert – Španělsko – argen-
tinský program s klasicko-roman-
tickým repertoárem.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Moje první šestitisícovka, 
přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 
Lady Bird.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: The Florida Project.

čtvrtek 8. března
AKCE

Blansko – Nemocnice v 7 hod.: Svě-
tový den ledvin.
Blansko – MC Paleček v 15 hod.: 
Velikonoční tvoření nejen pro ma-
minky.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Be-
seda se spisovatelkou Petrou Dvo-
řákovou.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Sicílie a Liparské ostrovy, 
přednáška.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Petr Abraham: Moje hra.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tátova volha.
Doubravice v 18 hod. Hora mezi 
námi.

kalendář akcí
pátek 9. března

AKCE
Blansko – MC Paleček v 16.30 hod.: 
Komunikace s dětmi – seminář II. 
díl.
Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: 
MAUTHAUSEN, koncentrá k smrti..., 
vernisáž výstavy.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: 
Jiří Buršík – OBRAZY, vernisáž vý-
stavy.
Blansko – Kino v 18.30 hod.: TRYO 
acoustic // Koncert v kavárně Na Kině.
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: XXII. maškarní ples Základní 
školy speciální Blansko.
Boskovice – Klub Turbína ve 20 
hod.: Koncert kapel Vítrholc, Pu-
trescin, plus autorské čtení Karla 
Škrabala a Bořka Mezníka.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Ples SPgŠ Boskovice.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tátova volha.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

sobota 10. března
AKCE

Blansko – DDM v 9 hod.: Jarní kera-
mické tvoření.
Blansko – MC Paleček v 9 hod.: 
Zdravé obouvání, přednáška.
Blansko – Katolický dům ve 13 
hod.: Drakoneček.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: Ples sportovců.
Doubravice – Kulturní dům v 16 
hod.: Doubravická polévka.
Jasinov – Kulturní dům v 19 hod.: 
Muzikál pro dospělé: Mrazík a jeho 
mrazivá tajemství.
Letovice – Sportovní hala v 8 hod.: 
Celorepubliková taneční soutěž 
Let’s Dance.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: 
Wikiho bublinkový karneval.
Světlá – Kulturní dům ve 14 hod.: 
Dětský karneval.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Divadelní ples.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Včelka 
Mája: Medové hry.
Blansko ve 20 hod. Tátova volha.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

neděle 11. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům ve 14 hod.: 
Oslava Mezinárodního dne žen.
Blansko – Klub Ulita v 15 hod.: Ko-
munitní plánování komunitní školy.

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz
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V Boskovicích začala uzavírka 
frekventované Dukelské ulice

BOSKOVICE - Od pondělí začala 
v Boskovicích úplná uzavírka sil-
nice II/150, tedy Dukelské ulice od 
hotelu Velen po splav. Závěra potr-
vá až do konce října letošního roku. 
Boskovičtí mohou požádat o povo-
lení k vjezdu, které vydává tamní 
městský úřad. 

Důvodem pro úplnou uzavírku 
je provádění rekonstrukce kanali-
zace a vodovodu, ukládání kabelu 
VN společností E-ON a nový povrch 
vozovky. Po dobu uzavírky bude 
zrušena autobusová zastávka „U 
kapličky“ a občané budou mít k dis-
pozici pouze autobusovou zastávku 
„Podlesí“.

„Povolení k vjezdu bude vystave-
no občanům na registrační značku 
vozidla po předložení občanské-
ho průkazu a malého technického 
průkazu, pokud mají trvalý pobyt 
nebo bydlí v ulicích Dukelská, Běl-
ská, Podlesí, Milánovy, Na Hrázi a 
v místních částech Hrádkov a Vra-
tíkov nebo pokud v lokalitě vlastní 
nemovitost,“ uvedl mluvčí bosko-
vické radnice Jaroslav Parma.

Motoristé mohou při uzavírce 
využívat dvě obousměrné objízdné 
trasy. 

TRASA 1 je vedena z Boskovic po 
silnici II/374 přes Lhotu Rapotinu 
a Doubravici nad Svitavou do Ráj-

ce-Jestřebí ke křižovatce se silnicí 
II/377, po které pokračuje vlevo 
přes Petrovice do Sloupu ke křižo-
vatce se silnicí II/373, po které po-
kračuje vlevo přes Němčice a Ludí-
kov ke křižovatce se silnicí II/150, 

po které vede vlevo do Valchova a 
event. do Boskovic k uzavřenému 
úseku.

TRASA 2 je vedena z Boskovic po 
silnici II/374 přes Vážany a Kní-
nice do Šebetova ke křižovatce se 
silnicí III/3744, po které pokračuje 
vpravo přes Kořenec do Benešova 
ke křižovatce se silnicí II/373, po 
které pokračuje vpravo přes Suchý 
do Žďárné ke křižovatce se silnicí 
II/150, po které vede dále vpravo 
ke křižovatce se silnicí II/373 u Lu-
díkova, odkud může vést dále buď 
do Sloupu nebo přes Valchov do Bo-
skovic.

„Po celou dobu trvání uzavírky 
zůstane v uzavřeném úseku silnice 
II/150 volný jízdní pruh min. šířky 
2,75 m tak, aby tudy mohl bezpeč-
ně projet autobus a tento průjezd 
bude všem autobusům veřejné lin-
kové osobní dopravy, které jsou zde 
vedeny, umožněn,“ doplnil mluvčí 
radnice Jaroslav Parma.

Radim Hruška
Vizualizace budoucí podoby 

Dukelské Město Boskovice

Ve Zlatém erbu uspěli zástupci našeho regionu
REGION - Jihomoravské kolo 

soutěže o nejlepší webové stránky 
měst a obcí Zlatý erb zná oceněné. 
Z našeho regionu bodoval napří-
klad Skrchov. 

Zvítězil v kategorii Smart City 
a nejlepší elektronická služba se 
svým mapovým a informačním por-
tál portálem obce.

V kategorii webových stránek 
měst soutěžilo jedenáct přihláše-
ných a první místo získal Vyškov, 
na druhém místě se umístilo měs-
to Boskovice (viz foto), třetí příč-
ku obsadil Hodonín. V kategorii 
webových stránek obcí, kde bylo 8 

soutěžících, zvítězila obec Zbraslav, 
druhá skončila webová stránka 
Přísnotic a na třetím místě webová 
stránka Milotic. 

V kategorii Smart City a nejlepší 
elektronická služba s deseti přihlá-
šenými zvítězil Skrchov se službou 
Mapový a informační portál obce 
Skrchov, na druhém místě se umís-
tila elektronická služba Adamova 
Komplexní propojení webové pre-
zentace města s pozemním tele-
vizním vysíláním TV Adamov. Třetí 
skončilo Blansko se službou Mo-
bilní turistický průvodce Blansko. 
 (hrr), foto archiv

Ve čtvrtek 22. února se na boskovickém zimním stadionu sešli milovníci bruslení. Vychovatelky školní družiny ze „Zelené“ a SVČ Boskovice pro ně při-
pravily již tradiční Karneval na ledě.  Foto archiv školy

KINA
Blansko v 15 hod. Včelka Mája: 
Medové hry.
Blansko v 17.30 hod. Tátova volha.
Blansko ve 20 hod. Rudá volavka.
Boskovice ve 14 hod. Pračlověk.
Boskovice v 15.30 hod. Dílnička 
s Kristýnkou.
Boskovice v 17 hod. Tátova volha.
Boskovice v 19 hod. Festival Pro-
tibet 2018.
Velké Opatovice ve 14 hod. Sně-
hová královna: Tajemství ohně a 
ledu.

pondělí 12. března
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: 
Jaro přede dveřmi, kreativní dílna.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Můžu k tobě?, divadelní představe-
ní.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Tátova volha.
Blansko ve 20 hod. Rudá volavka.
Boskovice v 19.30 hod. Tři billbo-
ardy kousek za Ebbingem.
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Fotoreportáž ze setkání otužilců v zatopeném lomu v Šošůvce

 Foto Marie Hasoňová
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Fotoreportáž ze setkání otužilců v zatopeném lomu v Šošůvce

 Foto Marie Hasoňová
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úterý 6. března

AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Komunikace a povinná školní do-
cházka, přednáška.
Blansko – Dům zahrádkářů v 16 
hod.: Drobné a méně známé ovoce, 
přednáška.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Paměť a její možnosti, 
trénování paměti hravou a zábav-
nou formou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Já, Tonya.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Pre-
zident Blaník.

středa 7. března
AKCE

Blansko – Základní škola Dvorská 
v 10 hod.: Den otevřených dveří v 
Základní škole a Mateřské škole 
Dvorské.
Blansko – Dělnický dům v 18.30 
hod.: Kollárovci – Neúprosný čas, 
koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic vol. 27.
Letovice – Městský klub důchodců 
ve 14 hod.: Cestopisná přednáška 
Jaromíra Nováka – Expedice Cho 
Oyu.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Koncert – Španělsko – argen-
tinský program s klasicko-roman-
tickým repertoárem.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Moje první šestitisícovka, 
přednáška.

KINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: 
Lady Bird.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: The Florida Project.

čtvrtek 8. března
AKCE

Blansko – Nemocnice v 7 hod.: Svě-
tový den ledvin.
Blansko – MC Paleček v 15 hod.: 
Velikonoční tvoření nejen pro ma-
minky.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Be-
seda se spisovatelkou Petrou Dvo-
řákovou.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Sicílie a Liparské ostrovy, 
přednáška.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Petr Abraham: Moje hra.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tátova volha.
Doubravice v 18 hod. Hora mezi 
námi.

kalendář akcí
pátek 9. března

AKCE
Blansko – MC Paleček v 16.30 hod.: 
Komunikace s dětmi – seminář II. 
díl.
Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: 
MAUTHAUSEN, koncentrá k smrti..., 
vernisáž výstavy.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: 
Jiří Buršík – OBRAZY, vernisáž vý-
stavy.
Blansko – Kino v 18.30 hod.: TRYO 
acoustic // Koncert v kavárně Na Kině.
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: XXII. maškarní ples Základní 
školy speciální Blansko.
Boskovice – Klub Turbína ve 20 
hod.: Koncert kapel Vítrholc, Pu-
trescin, plus autorské čtení Karla 
Škrabala a Bořka Mezníka.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Ples SPgŠ Boskovice.

KINA
Blansko ve 20 hod. Tátova volha.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

sobota 10. března
AKCE

Blansko – DDM v 9 hod.: Jarní kera-
mické tvoření.
Blansko – MC Paleček v 9 hod.: 
Zdravé obouvání, přednáška.
Blansko – Katolický dům ve 13 
hod.: Drakoneček.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: Ples sportovců.
Doubravice – Kulturní dům v 16 
hod.: Doubravická polévka.
Jasinov – Kulturní dům v 19 hod.: 
Muzikál pro dospělé: Mrazík a jeho 
mrazivá tajemství.
Letovice – Sportovní hala v 8 hod.: 
Celorepubliková taneční soutěž 
Let’s Dance.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: 
Wikiho bublinkový karneval.
Světlá – Kulturní dům ve 14 hod.: 
Dětský karneval.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 20 
hod.: Divadelní ples.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Včelka 
Mája: Medové hry.
Blansko ve 20 hod. Tátova volha.
Boskovice ve 14 hod. Čertoviny.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Táto-
va volha.

neděle 11. března
AKCE

Blansko – Dělnický dům ve 14 hod.: 
Oslava Mezinárodního dne žen.
Blansko – Klub Ulita v 15 hod.: Ko-
munitní plánování komunitní školy.

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

 úterý 6. března 2018 ZPRAVODAJSTVÍ, DOPISYTýdeník Zrcadlo, strana 5

V Boskovicích začala uzavírka 
frekventované Dukelské ulice

BOSKOVICE - Od pondělí začala 
v Boskovicích úplná uzavírka sil-
nice II/150, tedy Dukelské ulice od 
hotelu Velen po splav. Závěra potr-
vá až do konce října letošního roku. 
Boskovičtí mohou požádat o povo-
lení k vjezdu, které vydává tamní 
městský úřad. 

Důvodem pro úplnou uzavírku 
je provádění rekonstrukce kanali-
zace a vodovodu, ukládání kabelu 
VN společností E-ON a nový povrch 
vozovky. Po dobu uzavírky bude 
zrušena autobusová zastávka „U 
kapličky“ a občané budou mít k dis-
pozici pouze autobusovou zastávku 
„Podlesí“.

„Povolení k vjezdu bude vystave-
no občanům na registrační značku 
vozidla po předložení občanské-
ho průkazu a malého technického 
průkazu, pokud mají trvalý pobyt 
nebo bydlí v ulicích Dukelská, Běl-
ská, Podlesí, Milánovy, Na Hrázi a 
v místních částech Hrádkov a Vra-
tíkov nebo pokud v lokalitě vlastní 
nemovitost,“ uvedl mluvčí bosko-
vické radnice Jaroslav Parma.

Motoristé mohou při uzavírce 
využívat dvě obousměrné objízdné 
trasy. 

TRASA 1 je vedena z Boskovic po 
silnici II/374 přes Lhotu Rapotinu 
a Doubravici nad Svitavou do Ráj-

ce-Jestřebí ke křižovatce se silnicí 
II/377, po které pokračuje vlevo 
přes Petrovice do Sloupu ke křižo-
vatce se silnicí II/373, po které po-
kračuje vlevo přes Němčice a Ludí-
kov ke křižovatce se silnicí II/150, 

po které vede vlevo do Valchova a 
event. do Boskovic k uzavřenému 
úseku.

TRASA 2 je vedena z Boskovic po 
silnici II/374 přes Vážany a Kní-
nice do Šebetova ke křižovatce se 
silnicí III/3744, po které pokračuje 
vpravo přes Kořenec do Benešova 
ke křižovatce se silnicí II/373, po 
které pokračuje vpravo přes Suchý 
do Žďárné ke křižovatce se silnicí 
II/150, po které vede dále vpravo 
ke křižovatce se silnicí II/373 u Lu-
díkova, odkud může vést dále buď 
do Sloupu nebo přes Valchov do Bo-
skovic.

„Po celou dobu trvání uzavírky 
zůstane v uzavřeném úseku silnice 
II/150 volný jízdní pruh min. šířky 
2,75 m tak, aby tudy mohl bezpeč-
ně projet autobus a tento průjezd 
bude všem autobusům veřejné lin-
kové osobní dopravy, které jsou zde 
vedeny, umožněn,“ doplnil mluvčí 
radnice Jaroslav Parma.

Radim Hruška
Vizualizace budoucí podoby 

Dukelské Město Boskovice

Ve Zlatém erbu uspěli zástupci našeho regionu
REGION - Jihomoravské kolo 

soutěže o nejlepší webové stránky 
měst a obcí Zlatý erb zná oceněné. 
Z našeho regionu bodoval napří-
klad Skrchov. 

Zvítězil v kategorii Smart City 
a nejlepší elektronická služba se 
svým mapovým a informačním por-
tál portálem obce.

V kategorii webových stránek 
měst soutěžilo jedenáct přihláše-
ných a první místo získal Vyškov, 
na druhém místě se umístilo měs-
to Boskovice (viz foto), třetí příč-
ku obsadil Hodonín. V kategorii 
webových stránek obcí, kde bylo 8 

soutěžících, zvítězila obec Zbraslav, 
druhá skončila webová stránka 
Přísnotic a na třetím místě webová 
stránka Milotic. 

V kategorii Smart City a nejlepší 
elektronická služba s deseti přihlá-
šenými zvítězil Skrchov se službou 
Mapový a informační portál obce 
Skrchov, na druhém místě se umís-
tila elektronická služba Adamova 
Komplexní propojení webové pre-
zentace města s pozemním tele-
vizním vysíláním TV Adamov. Třetí 
skončilo Blansko se službou Mo-
bilní turistický průvodce Blansko. 
 (hrr), foto archiv

Ve čtvrtek 22. února se na boskovickém zimním stadionu sešli milovníci bruslení. Vychovatelky školní družiny ze „Zelené“ a SVČ Boskovice pro ně při-
pravily již tradiční Karneval na ledě.  Foto archiv školy

KINA
Blansko v 15 hod. Včelka Mája: 
Medové hry.
Blansko v 17.30 hod. Tátova volha.
Blansko ve 20 hod. Rudá volavka.
Boskovice ve 14 hod. Pračlověk.
Boskovice v 15.30 hod. Dílnička 
s Kristýnkou.
Boskovice v 17 hod. Tátova volha.
Boskovice v 19 hod. Festival Pro-
tibet 2018.
Velké Opatovice ve 14 hod. Sně-
hová královna: Tajemství ohně a 
ledu.

pondělí 12. března
AKCE

Blansko – Dům zahrádkářů v 16 hod.: 
Jaro přede dveřmi, kreativní dílna.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Můžu k tobě?, divadelní představe-
ní.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Tátova volha.
Blansko ve 20 hod. Rudá volavka.
Boskovice v 19.30 hod. Tři billbo-
ardy kousek za Ebbingem.
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V Enersolu v Letovicích tentokrát 
vítězila elektromobilita

Kam za 
sportem

BASKETBAL
10. 3., 17:30 h Blansko - Kyjov, 

OP I žen.

HOKEJ
7. 3., 18 h Boskovice - Kroměříž. 
11. 3., 17 h Boskovice - Kro-

měříž, 1. a 3. utkání semifinále 
play-off.

KOPANÁ
11. 3., 11 h Boskovice - Rájec-

-Jestřebí.

KUŽELKY
10. 3., 10 h Blansko - Moravská 

Slavia Brno, 2. liga mužů.

STOLNÍ TENIS
9. 3., 18:30 h Blansko C - Řez-

novice C. 
10. 3., 10 h Blansko C - Šošůvka, 

17:30 h Zbraslavec - Řeznovice C. 
11. 3., 10 h Zbraslavec - Šošův-

ka, vše KP I.

LETOVICE - Mrazivého předpo-
sledního únorového rána do Masa-
rykovy střední školy Letovice za-
mířily desítky žáků středních škol 
Jihomoravského kraje na soutěžní 
přehlídku projektů s tématy ob-
novitelných zdrojů energií, úspor 
energií a snižování emisí v dopra-
vě. 

Nad konáním krajské konference 
Enersol 2018 převzal osobní zášti-
tu hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumil Šimek. 

Enersol je mezinárodní platfor-
ma pro žáky středních odborných 
škol, která se zaměřuje na environ-
mentální osvětu zejména v oblasti 
obnovitelných zdrojů energií a re-
flektuje potřebu odborné orientace 
žáků zejména technických oborů 
v této oblasti. 

Konferenci zahájili radní Jihomo-
ravského kraje JUDr. Jana Pejchalo-
vá a RNDr. Miroslav Kubásek, PhD., 
starosta města Letovice Vladimír 
Stejskal, vedoucí NSK z Národního 
ústavu pro vzdělávání Praha Ing. 

Jan Peška a předseda Rady partne-
rů Asociace Enersol Ing. Jiří Hero-
des.

Hlavními protagonisty soutěž-
ního dopoledne byli žáci z dese-

ti středních škol Jihomoravského 
kraje. Všichni prezentující obhájili 
svou práci s odvahou a nasazením 
např . v tématech aplikace světelné-
ho návěstidla, zhotovení e- motoká-

ry, prezentace unikátního objektu 
Liko – Noe, praxe z precizního ze-
mědělství, energie oceánů aj. Obor-
ná porota v čele s doc. Ing. Petrem 
Baxantem, PhD. z fakulty elektro-
technické VUT Brno měla nelehký 
úkol stanovit pořadí i přes leckdy 
velmi vyrovnané výkony v odliš-
ných tématech. 

Z prací, které odborná porota vy-
hodnotila jako nejpřínosnější, bylo 
sestaveno reprezentační družstvo 
Jihomoravského kraje, které postu-
puje do celostátního finále. Vítězné 
družstvo je složeno z žáků střed-
ních škol SPŠ Brno- Purkyňova, 
SŠIP Brno, ISŠ automobilní Brno- 
Čichnova, SŠDOS Moravský Krum-
lov a ISŠ Slavkov u Brna.

Novinkou letošního ročníku bylo 
předávání putovního poháru Ener-
sol. Putovní pohár bude do příští 
konference v držení Střední prů-
myslové školy Brno, Purkyňova, 
která přihlásila do soutěže nejvíce 
prací.  Marek Chládek 

 Foto archiv školy

OSTRAVA, BLANSKO - Na právě 
skončeném atletickém Mistrovství 
České republiky žáků v hale, kte-
ré se konalo v ostravské atletické 
hale obhájila Pavla Štoudková loň-
ský titul na 800 m.

Podařilo se jí to v novém rekor-
du mistrovství, který se zastavil na 
hodnotě 2:11.79 min. 

Na tomto mistrovství ještě star-
tovaly Dominika Bezdíčková při 
své premiéře na mistrovství za-
běhla dvanácté místo v osobním 
rekordu 2:30.52 min. a Veronika 
Jakusidisová , která běžela 300 m 
v čase 43.11sec. a skončila na tři-
náctém místě. 

Obě atletky jsou velkým pří-
slibem do dalších roků, jelikož v 
této kategorii budou ještě starto-
vat příští dva roky Veronika a tři 
roky Dominika. Pavla příští rok již 
přestupuje o kategorii výš, a to do 
dorostenek kde ji budeme držet 
pěsti, aby předváděla další skvělé 
výkony jako v kategorii žáků.

 Text a foto Martin Bezdíček, 
 ASK Blansko

Tým Brno-jih 
odvezl z Letovic 
všechny 
„volejbalové“ 
body

LETOVICE - V sobotu 3. března 
se v letovické sportovní hale před-
stavil v bojích krajského přeboru 
mužů ve volejbalu tým Sokola 
Brno-jih. Jedná se o celek, který 
bojuje o celkové vítězství v této 
soutěži. 

TJ Sokol Letovice - Sokol Brno-
-jih 0:3 (-12, -20, -17) a 0:3 (-20, 
-23, -23).

V prvním utkání byli hosté přes-
nější na přihrávce a bez problémů 
dovedli zápas do vítězného konce. 
Druhé měření sil bylo sice vyrovna-
nější, ale také v něm stačily hostům 
k vítězství tři sety.
1. Žabovřesky 28 18 7 1 2 78:29 69
2. Brno - jih 28 22 1 1 4 74:24 69
3. Ingstav Brno 28 16 4 6 2 74:36 62
4. Kometa Brno 30 14 2 1 13 56:52 47
5. Letovice 30 13 1 4 12 55:58 45
6. Pegas Znojmo 30 10 4 4 12 54:57 42
7. Vyškov 28 10 2 3 13 48:58 37
8. Šlapanice B 28 5 5 2 16 38:67 27
9. Tišnov 28 8 1 1 18 39:63 27
10. Pozořice 30 0 1 5 24 17:89 7

Do konce soutěže zbývá odehrát 
tři dvojkola. 

Tento týden jedou letovičtí volej-
balisté do Znojma, 17. března hostí 
Kometu Brno.

O týden později hrají v Pozoři-
cích.  (les)

Po roce míří mistrovský 
titul opět do Blanska

Start fotbalových soutěží 
v regionu se nazadržitelně blíží

Už příští víkend startuje jarní část moravských fotbalových soutěží. V jednom z posledních přípravných zápasů 
prohrál tým Boskovic s celkem Krumvíře 2:3.  Foto Lubomír Slezák

Firma Josef Pernica – ELEKTRO,
nám.9.května 15, 68001 Boskovice

přijme do hlavního 
pracovního poměru:

STROJNÍKA 
PRO OBSLUHU 
KOLOVÝCH A 
PÁSOVÝCH 
RYPADEL

(JCB3CX, UNC 061, 
JCB minibagr 

8018 CTS).
Vyřizuje Josef Opatřil 

tel: 725 720 854

Nová hra: Cesta do 
pravěku Blanenska

BLANSKO - Karel Pazourek z Mu-
zea Blanenska hodlá učinit nové ob-
jevy a splnit tak svůj sen v oblasti 
archeologie. Bez pomoci návštěvníků 
muzea to ale nezvládne! Lopatky a 
špachtle nebude třeba, postačí pouze 
chytrý telefon.

Muzeum Bla-
nenska má pro-
blém, potřebuje 
mít totiž v týmu 
zaměstnanců ale-
spoň jednoho 
docenta, aby se 
mohlo zapojit do 
jednoho meziná-
rodního výzkumu. Archeolog Karel 
Pazourek byl vybrán jako nejvhod-
nější osoba, která si titul docenta do-
plní. Jenže tyhle tituly se nerozdávají 
jen tak na ulici a je potřeba na ně mít 
nějaký pořádný objev! A k tomu mu 
návštěvníci muzea, jakožto asistenti, 
mohou pomoci! 

Tolik úvod do nově spuštěné hry, 
ve které se hráči zábavnou formou 
seznámí s novou archeologickou ex-
pozicí Muzea Blanenska. Stačí mít 
pouze k dispozici chytrý telefon, 
v něm staženou bezplatnou aplikaci 
GEOFUN a hru s názvem „Cesta do 

pravěku Blanenska“. Aplikaci s hrou 
je možné stáhnout také přímo v mu-
zeu, kde je k dispozici WiFi, přes QR 
kód nebo odkaz qr.geofun.cz/376. 
Muzeum také nabízí možnost výpůjč-
ky tabletu s nainstalovanou hrou.

Ředitelka muzea 
Pavlína Komínková 
k nové hře dodává: 
„Věříme, že tento počin 
uvítají zejména školy a 
rodiny s dětmi a hra jim 
umožní prohlédnout si 
novou expozici zábav-
nou a interaktivní for-
mu. Hra navíc využívá 

populární technologii rozšířené rea-
lity a návštěvníci se tak mohou, mimo 
jiné, např. vyfotit v dobové bronzové 
zbroji či špercích.“ 

Hru je možné odehrát kdykoliv bě-
hem otevírací doby muzea. Je dobré 
si na ni vyčlenit alespoň jednu ho-
dinu času a vzít si sebou vlastní slu-
chátka, pokud chtějí pokyny průvod-
ce poslouchat bez nutnosti číst je z 
displeje. V rámci hry budou návštěv-
níci plnit různé zábavné úkoly, aby ve 
svém poslání uspěli a pomohli získat 
Karlu Pazourkovi docenturu.

  Vít Pechanec



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
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Soukromá 
řádková inzerce 

je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet 

opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

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

* ZDRAVOTNÍ SESTRU NA 
ZKRÁCENÝ - POLOVIČNÍ ÚVAZEK
    Požadujeme: 

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

* LÉKAŘE NA CELÝ ÚVAZEK
   Požadujeme: 

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

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

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

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 

8. BŘEZNA

U blanenské nemocnice je 
nejnovější babybox v tuzemsku

BLANSKO - Nejnovější babybox v 
republice, do něhož mohou mamin-
ky těsně po případném utajeném 
porodu odevzdat své nechtěné dítě 
do péče zdravotníků, je v Blansku. 
Nainstalovaný je na budově zdra-
votnické záchranné služby. Jeho po-
řízení přišlo na tři sta tisíc korun, 
které se podařilo zajistit především 
od soukromých dárců.

„Osobním dopisem s žádostí o 
finanční pomoc jsem kvůli vybudo-
vání blanenského babyboxu obeslal 
2 400 lidí. Naštěstí mnozí z nich 
podali pomocnou ruku. Pokud bude 
výsledkem jen jeden jediný zachrá-
něný život dítěte, tak to má smysl,“ 
řekl Zrcadlu propagátor babyboxů 
Ludvík Hess.

Blansko bylo podle něj posledním 
okresním městem na jižní Moravě, 
kde toto zařízení scházelo. Připus-
til, že si nepamatuje na žádný pří-
pad odloženého dítěte z Blanenska 
či Boskovicka, přesto má prý insta-
lace tohoto zařízení smysl. Přál by 
si jej i pro Boskovice.

Babyboxy v Čechách a na Mora-
vě již zachránily život 164 dětem, 
o které se jejich matky po utaje-
ném porodu nechtěly nebo z nej-
různějších důvodů prostě nemohly 

postarat. Box je speciální zařízení, 
do něhož lze anonymně odložit no-
vorozence. Po uzavření dvířek jsou 
okamžitě aktivováni zdravotníci. 
Dítě si převezmou, vyšetří jej, po-
skytnou mu první pomoc a přivolají 
sociální pracovníky. Jejich úkolem 
je pak najít pro novorozence ná-
hradní rodiče.

První babyboxy byly v Česku uve-
deny do provozu v Praze a v Brně v 
roce 2005. V Brně je toto zařízení 
v Nemocnici milosrdných zařízení 
a dosud do něj bylo odloženo 16 
dětí. Ve Vyškově byli do babyboxu 
odloženi čtyři novorozenci. Zatím 
nemusela být využita žádná z těch-
to zařízení, která jsou již několik 
let v provozu ve Znojmě, Břeclavi 
a v Hodoníně. Další babyboxy chce 
Hess pořídit na Moravě pro města 
Vsetín a Jeseník.

„Blanenský babybox je zhotovený 
z antikorového plechu, jeho dvou-
křídlá dvířka se otvírají automatic-
ky a po vložení děťátka a aktivaci 
senzoru se zcela samočinně zavřou. 
Ručičky či nožičky děťátka jsou 
chráněny proti kolizi s dvířky foto-
buňkami. Vnitřní prostor bedýnky 
je klimatizován. Babybox je opat-
řen náhradním zdrojem energie a 

napojen mnohonásobně jištěnou 
signalizací na stálou službu a na 
mobilní telefony,“ zdůraznil Hess.

Podle něj se jasně ukázalo, že ba-
byboxy mají svůj smysl. „Ať už jsou 
pohnutky matek k odložení dítěte 
jakékoli, pro nás je hlavní, že je o 
děťátko kvalitně a rychle postará-

no, že je jeho zdraví i život v bez-
pečí. Babyboxy dávají těmto dětem, 
které možná přišly na svět nechtě-
ně, pomyslně vkročit do života ješ-
tě jednou a já pevně věřím, že již 
šťastnou nohou,“ doplnil propagá-
tor babyboxů.

 Text a foto Martin Jelínek

Koupím kvalitní rotoped. 
Nabídku můžete s fotem 

zaslat na j.oldrich@
centrum.cz nebo volejte 

774 408 399.

Řádková inzerce
Koupím starší vibrační, zhutňo-

vací desku. 
 Kontakt: milansyko@centrum.cz
Prodám 4 zimní pneu s diskem 

na Felicii.  Tel.: 723 830 686
Koupím byt 1+1 v Blansku. 

Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 

Kývačka / Panelka, s platným TP 
a SPZ, cena 20 000 Kč (dohoda).

 Tel.: 721 834 173
Koupím i bez TP Škoda 110r - 

Rapid, 100, 1000MB, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, 
Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, 
Lada, Trabant, Fiat 500, vozík PAV 
za motocykl, malo - traktory, Tera - 
vari, HAKI lešení a jiné. 

 Tel.: 736 741 967
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Policisté odhalili hned tři 
řidiče pod vlivem drog

REGION - Hned trojici řidičů pod 
vlivem drog odhalili blanenští po-
licisté při středeční dopolední do-
pravně bezpečnostní akci.

“Test třiačtyřicetiletého řidiče 
osobního automobilu značky Ško-
da, kterého kontrolovala hlídka ve 
Zboňku, byl pozitivní na marihu-
anu. Pervitinem pak byl ovlivněn 
osmadvacetiletý šofér osobního au-

tomobilu značky Fiat, kterého kon-
trolovali policisté v Boskovicích,” 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.

Na stejném místě prokázal test 
stejnou látku také u třiadvacetile-
tého řidiče osobního automobilu 
značky Renault.

Vedle řidičů se policisté zaměři-
li i na chodce. V Rájci-Jestřebí na-

příklad narazili na šestnáctiletého 
mladíka, který vstoupil na železnič-
ní přejezd v době, kdy je to zakázá-
no.

“Do dopolední akce bylo nasaze-
no jedenáct policistů, kteří zjistili 
dalších osmnáct přestupků, které 
vyřešili na místě uloženou bloko-
vou pokutou,” doplnil Bohumil Ma-
lášek.  Radim Hruška

V Blansku změřily o víkendu síly 
začínající plavecké naděje

BLANSKO - První březnový ví-
kend měli v blanenském bazénu 
sraz budoucí plavečtí šampioni a 
šampionky. 

A že jich bylo. Na patnáctém roč-
níku Blanenského závodu pro nej-
menší plavecké naděje se sešla více 
než dvoustovka plavců od sedmi do 
deseti let z dvaadvaceti českých a 
moravských klubů. 

Blanenský bazén praskal ve švech 
jak u vody, tak i v diváckém sektoru. 
Pořádající oddíl ASK Blansko tak 
velký zájem, který rok od roku ros-
te, potěšil. 

V bouřlivé atmosféře se někte-
rým plavcům, kteří stáli na startov-
ních blocích vůbec poprvé, nevy-
hnula tréma. 

Všichni se totiž snažili dosáhnou 
na některou ze stovky medailí. Ty 
předávala malým plaváčkům vý-
znamná plavecká celebrita Hana 
Černá Netrefová. Její úspěchy jako 
trojnásobná účast na Olympiádě, 
titul mistryně Evropy z roku 1998 
a několik bronzových medailí z ME 
mohou být pro začínající plavce vel-
kou motivací. 

Blanenským plavcům zůstaly 
doma čtyři medaile. Jejich držite-
li se stali devítiletí Ondřej Hašek, 
Stella Hanzlíčková a sedmiletý To-
máš Reka. Stelle patřila zlatá me-

daile za padesátku znak, Ondřej 
nechal všechny své soupeře v poli 
poražených na padesátce prsa a To-

máš přidal dva bronzy na pětadva-
cet metrů znak a kraul. 

Poháry za nejlepší bodový výkon 

žáků a žaček si odnesli Charlene Cr-
hová a Daniel Letý ze Svitav. 

 Text a foto Věra Vencelová

Zmizela domácí 
pálenka

ADAMOV - Velmi šikovně si ve 
sklepních prostorách bytového 
domu v Adamově počínal zatím ne-
známý pachatel. Do objektu i sklepa 
se dostal bez viditelného poškození 
dveří a zámků. Stejně tak i do jedné 
z kójí. 

„V ní pak odcizil patnáct litrových 
lahví domácí pálenky, kartón kvalit-
ního vína a k tomu sebral i třicet 
plechovek nápoje Coca Cola. Pěta-
třicetileté majitelce způsobil škodu 
za více než pět tisíc korun,“ přidal 
podrobnosti policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.  (hrr)

Zloděj potřeboval 
svodidla

LIPŮVKA - Nosníky svodidel a 
svodidla samotná uskladněná v Li-
půvce poblíž tamní benzínky při-
lákala v minulých dnech zatím ne-
známého pachatele. Ten odcizil sto 
třicet příčných nosníků a k tomu 
šedesát kovových součástí svodidel. 

„Ne snad proto, že by snad chtěl v 
některém z nebezpečných míst svo-
didla instalovat, ale nespíš proto, že 
je míní prodat ve sběrně kovů. Ško-
da je nejméně šedesát tisíc korun,“ 
popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek.  (hrr)

Děti v Boskovicích bude hlídat pět 
nových monitorů dechu

BOSKOVICE - Nadace Křižovatka 
předala boskovické nemocnici pět 
monitorů dechu v celkové hodnotě 
téměř patnáct tisíc korun. Monitory 
putovaly na novorozenecké odděle-
ní, kde je z rukou dárců převzal pri-
mář Michal Klimovič. Přístroje byly 
zakoupeny z finančního daru, který 
poskytla společnost GATEMA.

„Hlavní činností Nadace Křižo-
vatka je zprostředkování monitorů 
dechu pro miminka mezi dárcem 
a nemocnicí. Oslovujeme firmy, in-
stituce či společnosti a díky jejich 
finanční podpoře zajišťujeme po-
stupné obnovování těchto citlivých 
přístrojů v nemocnicích v téměř v 
celé ČR,“, popsala ředitelka nadace 
Štěpánka Pokorníková.

Cílem a smyslem projektu Ma-
minko, dýchám je vybavit české ne-
mocnice a jejich porodnická, novo-
rozenecká a JIP oddělení monitory 
dechu každou postýlku pro mimin-
ko. Dále pak umožnit rodičům vy-
půjčení monitoru dechu na nezbyt-
ně nutné období, když odcházejí z 
porodnice se svým děťátkem domů.

Nadace Křižovatka se jako jediná 
nadace v České republice aktivně 
věnuje podpoře povědomí veřej-
nosti o SIDS a o možnostech ochra-

ny ohrožených dětí do 1 roku věku. 
Díky dárcům a sponzorům pomáhá 
nadace vybavit české nemocnice a 
porodnice monitory dechu Baby-
sense, který je registrován u Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR jako 
zdravotnická pomůcka a prošel ně-
kolikaletými klinickými testy. 

Tento monitor dechu hlídá nejen 
zástavu dechu, ale také apnoe pau-
zy (bezdeší), a jakékoliv nepravi-
delnosti dechu děťátka. V případě 

potíží okamžitě spustí alarm, aby 
přivolal pomoc dospělého, který 
může včas poskytnout dítěti první 
pomoc.

Za více než dvacet let své existen-
ce se nadaci podařilo díky štědrosti 
sponzorů a dárců vybavit novoro-
zenecká a dětská oddělení českých 
nemocnic téměř sedmi tisíci moni-
tory dechu v celkové hodnotě třicet 
milionů korun.  (hrr)

 Foto Jaroslav Parma

Ve finále Českého poháru kolové v Plzni se 
utkaly oba týmy Svitávky, braly zlato a stříbro

PLZEŇ, SVITÁVKA - V sobotu 3. března se 
v Plzni hrálo finále Českého poháru v kolové. 
Zúčastnilo se ho sedm prvoligových dvojic a tři 
další, které si svoji účast musely vybojovat v po-
stupových turnajích.

Mezi prvoligovými páry byly dva ze Svitávky. 
V barvách SC Svitávka 1 Jiří Hrdlička st. a Pavel 
Loskot, pár Pavel Richter, Pavel Vitula hrál v dre-
sech MO Svitávka 1. A byla to mimo jiné dvojice 
Jiří Hrdlička ml., Roman Staněk (SC Svitávka 2), 
která byla jedním ze tří postupujících. Oddíl Svi-
távky tak měl v desetičlenném poli hned trojná-
sobné zastoupení.

Všechny tři týmy Svitávky byly nalosovány do 
stejné skupiny, společně se Zlínem 2 a Šitboři-
cemi, ve druhé skupině pak byly dvě dvojice Fa-
voritu Brno, Zlín 1, domácí Plzeň a Nezamyslice.

Výsledky - Sk. A: Favorit Brno 1 - Favorit Brno 
3 2:1, Start Plzeň 1 - Sokol Zlín-Prštné 1 2:2, Fa-
vorit Brno 1 - Prima Nezamylice 1 4:2, Brno 3 
- Plzeň 1 4:5, Zlín-Prštné 1 - Nezamylice 1 4:0, 
Brno 1 - Plzeň 1 2:3, Brno 3 - Zlín-Prštné 1 4:5, 
Plzeň 1 - Nezamylice 1 5:0, Brno 1 - Zlín-Prštné 
1 9:5, Brno 3 - Nezamylice 1 5:0.

Sk. B: SC Svitávka 1 - SC Svitávka 2 7:5, MO 
Svitávka 1 - Zlín-Prštné 2 3:3, SC Svitávka 1 - Šit-
bořice 1 9:2, SC Svitávka 2 - MO Svitávka 1 4:3, 
Zlín-Prštné 2 - Šitbořice 1 4:0, SC Svitávka 1 - MO 
Svitávka 1 6:4, SC Svitávka 2 - Zlín-Prštné 2 4:3, 
MO Svitávka 1 - Šitbořice 1 4:4, SC Svitávka 1 - 
Zlín-Prštné 2 7:3, SC Svitávka 2 - Šitbořice 1 2:3.

První v B skupině byla SC Svitávka 1 (Jiří Hr-
dlička st./Pavel Loskot) a druhá ve skupině 
skončila SC Svitávka 2 (Jiří Hrdlička ml./Roman 
Staněk). Oba páry tak čekal boj o medaile.

První semifinále sehrála dvojice SC Svitávka 
2 proti domácí Plzni (Ondřej Kydlíček, Josef Re-
indl). Po remíze 4:4 vyhrála svitávecká dvojice 
13:12 na penalty a postoupila do finále.

Ve druhém semifinále porazila SC Svitávka 1 
Favorit Brno 1 (Jan Havlíček, Robert Zvolánek) 
4:2.

Ve finále se tak utkaly dva týmy Svitávky, po 
výsledku 9:5 se z vítězství radovala dvojice Jiří 
Hrdlička st., Pavel Loskot. Ta bude reprezentovat 
Českou republiku na mistrovství Evropy, které se 
uskuteční v německém Wiesbadenu.  (les)

 Foto archiv kolové Svitávka

Děti mohou soutěžit o ceny 
v blanenské knihovně

BLANSKO - V rámci Března - 
měsíce čtenářů jsme v blanenské 
knihovně vymysleli pro děti do de-
vátých tříd včetně soutěž v určová-
ní názvů knih z postupně se odha-
lující koláže. 

Od 1. března do 6. dubna každý 
otevírací den knihovny postupně 

odkrýváme jednu část obrázku, do 
kterého jsme schovali třicet knih. 
Obrázky budou k vidění na dětském 
oddělení, na webu knihovny a na fa-
cebooku.

Správné odpovědi budou soutěží-
cí zapisovat do předtištěného listu, 
který bude k dispozici na dětském 

oddělení nebo ke stažení na webu 
knihovny. Vyplněný soutěžní list 
bude možné odevzdávat na dět-
ském oddělení do 13. dubna. 

Kdo správně vyluští všechny kni-
hy v obrázku, bude zařazen do slo-
sování o věcné ceny. 

 Lukáš Dlapa, ředitel knihovny

Bezdomovec 
hrozil obsluze 
benzínky 
výbušninou 
v igelitce

Dokončení ze str. 1
Host ale unikajícího muže před 

podnikem zadržel a předal přijíž-
dějící přivolané policejní hlídce. Ta 
zjistila, že v igelitové tašce je beto-
nová dlažební kostka.

„I tak skončil problémový pod-
napilý bezdomovec v poutech a pu-
toval do policejní cely. Policisté mu 
sdělili podezření z loupeže a podají 
návrh na jeho vzetí do vazby,“ dopl-
nil Malášek.  (hrr)

Posprejoval 
kašnu

BOSKOVICE - Špetku úcty k his-
torickým památkám asi nemá zatím 
neznámý pachatel. Ten v boskovické 
židovské čtvrti nastříkal dva nápisy 
na kašnu smrti. Způsobil tak škodu 
za nejméně pět tisíc korun.  (hrr)
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PLAVCI V LOMU
fotoreportáž uprostřed novin

Lyžařské areály v obležení
Milovníci zimních sportů o víkendu obsadili lyžařské areály 
v Olešnici a Hodoníně u Kunštátu (viz foto).

 Foto Radim Hruška
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Hokejisté Boskovic postoupili do 
semifinále krajské ligy

Bezdomovec 
hrozil obsluze 
benzínky 
výbušninou 
v igelitce

BLANSKO - Překvapit obsluhu 
benzínové čerpací stanice v Blan-
sku se pokoušel jeden z tamních 
bezdomovců. 

Čtyřiadvacetiletý muž z Blanska 
dorazil na benzínku krátce před 
půlnocí s tím, že v igelitové tašce, 
kterou položil na pult, má výbušni-
nu a může ji odpálit.

Muž požadoval po obsluze pení-
ze. Barmanka ale spustila alarm a jí 
dobře známého muže vypoklonko-
vala. Neúspěšný lupič se o to samé 
pokusil o několik minut později v 
nedalekém baru. Tam chtěl použít 
stejný trik.

„Se dvěma nabídnutými stovka-
mi se nespokojil. Dalším vyhrožo-
váním si vynutil vydání číšnického 
fleku. Duchapřítomná číšnice mu 
předala prázdnou peněženku. Když 
vstoupil do baru devětatřicetiletý 
host, lupič se dal na útěk,“ uvedl po-
licejní mluvčí Bohumil Malášek.

 Dokončení na straně 2

REGION - Krajská liga Jižní Mo-
ravy a Zlínska má odehráno čtvrtfi-
nále play-off. A ve čtyřech měřeních 
sil stačily vždy jen dva zápasy.

Jednou ze čtvrtfinálových dvojic 
byly celky Boskovic (vítěz základní 
části) a Uherského Brodu (po zá-
kladní části osmý tým).

Vzájemné zápasy týmů byly v této 
sezoně velmi vyrovnané, v Uher-
ském Brodu Boskovice vyhrály 6:5 
po prodloužení, na boskovickém 
ledě domácí celek zvítězil 4:3.

Čtvrfinále
1. utkání, středa 28. února: Bo-

skovice - Uherský Brod 4:2 (2:0, 
1:1, 1:1), 7. Karný, 16. Hnilička, 32. 
Hnilička, 47. Špok - 21. a 50. Vacu-
lín.

Zajímavé utkání sledovala jen 
stovka fanoušků, první třetina pa-
třila herně týmu Boskovic, velké 
šance ale končily na skvělém hos-
tujícím brankáři. Ten kapituloval až 
v sedmé minutě, když ho prostře-
lil Karný, další recept na něj našel 
v 16. minutě Hnilička. V závěru tře-
tiny nevyužil domácí celek dvojná-
sobnou přesilovku.

Ve druhé minutě prostřední části 
hosté dokázali snížit, ale také do-
mácí brankář Chvátal prokazoval 
své kvality a tak se z další branky 
radovali krátce po polovině druhé 
třetiny znovu domácí.

V závěrečné části domácí ve 47. 
minutě přidali čtvrtou branku, hos-
té sice dokázali za tři minuty od-
povědět, ale to bylo z jejich strany 
všechno.

2. utkání, sobota 3. března: 

Uherský Brod - Boskovice 3:5 
(1:1, 1:2, 1:2), 18. Bujáček, 25. 
Heča, 60. Vaněk - 17. Václavík, 26. 
Benýšek, 32. Šebek, 55. Skácel, 60. 
Hnilička.

Pět minut před koncem vedli hos-
té o dvě branky, v závěrečné minutě 
padla jedna branka na každé straně 
a tak si postup do semifinále vybo-
jovali hosté.

Další čtvrtfinálové výsledky: 

Velká Bíteš (4) - Uničov (5) 2:7, 
Uherský Ostroh (3) - Kroměříž (6) 
2:3, Velké Meziříčí (2) - Uherské 
Hradiště (7) 5:3. Odvety: Uničov - 
Velká Bíteš 4:2, Kroměříž - Uherský 
Ostroh 8:2, Uherské Hradiště - Vel-
ké Meziříčí 1:5.

Semifinálové dvojice tvoří Bos-
kovice - Kroměříž a Velké Meziříčí 
- Uničov, hraje se na tři vítězné zá-
pasy.

1. utkání - středa 7. 2. v 18.00 
ZS Boskovice: Boskovice - Kromě-
říž. 2. utkání - sobota 10. 3., 17 h 
ZS Kroměříž: Kroměříž - Boskovice. 
3. utkání - neděle 11. 3., 17 h ZS Bo-
skovice: Boskovice - Kroměříž. Pří-
padné 4. utkání - sobota 17. 3., 17 h 
ZS Kroměříž: Kroměříž - Boskovice. 
Případné 5. utkání - neděle 18. 3., 
17 h ZS Boskovice: Boskovice - Kro-
měříž.  Text a foto Lubomír Slezák

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Z Brna se plavci 
nevrátili s prázdnou

BOSKOVICE, BRNO - Poslední únorovou sobotu se zúčastni-
lo jedenáct plavců oddílu SVČ Boskovice krajského přeboru na 
800 a 1 500 metrů volným způsobem, který se konal v Brně.

Kratší trať patřila děvčatům, Anna Ryšavá vybojovala druhé 
místo, Emma Ryšávková třetí, Barbora Tlamková, Klára Dvo-
řáčková a Adriana Horňová zaplavaly osobní rekordy.

Ondřej Ščudla a Matyáš Charvát plavali také 800 metrů 
VZ. Ondra doplaval druhý a Matyáš si vytvořil nejlepší osob-
ní čas.

Ostatní plavci bojovali na delší trati. Nejrychlejším z bos-
kovických plavců byl nejmladší Jáchym Ryšávka, který ve své 
kategorii jedenáctiletých obsadil první místo s náskokem dvou 
minut před svými soupeři. Kvalitní výsledky zaplavali také Fi-
lip Skřička, Jakub Beneš a Filip Horák.  (les)

 Foto archiv plavání Boskovice


