
Radim Hruška

Letovice - V následujících čís-
lech Zrcadla představíme čtenářům 
situaci před volbami v největších 
městech regionu. Miniseriál zaha-
jujeme v Letovicích, kde se jako 
jedno z hlavních témat předvoleb-
ní diskuze jeví dlouho plánovaná 
rekonstrukce hlavního náměstí.

Nelehkým úkolem se zabývalo 
už několik vedení města. Cílem 
je vyřešit nepřehlednou dopravní 
situaci v západní části náměstí, 
parkování a vymístit z centra měs-
ta autobusové nádraží. Oslovení 
lídři všech kandidátek se shodují 
na nutnosti situaci řešit, rozpory 
ale panují nad způsobem, jak to 
udělat.

Například Občanská iniciativa 
vedená Radkem Procházkou má 
v úmyslu se vrátit k již zpraco-
vanému projektu, který řeší jak 
dopravu, tak autobusy. „Náměstí 
je třeba zklidnit a vytvořit prostor 
pro setkávání lidí,“ míní Procház-

ka. (kompletní vyjádření lídrů 
naleznete na str. 5, pozn. Zrc.)

Podle prvního muže kandidátky 
ODS a současného starosty Vla-
dimíra Stejskala je nutné rozhod-
nout o konečném řešení detailů 
plánované rekonstrukce náměstí 
a zadat prováděcí projektovou 
dokumentaci. „Součástí této doku-
mentace je i rozpočet stavby, který 
bude obsahovat skutečný náklad 
na rekonstrukci,“ říká starosta.

Jako nutnost vnímá rekonstrukci 
také lídr kandidátky TOP 09 Petr 
Novotný. Podle něj je potřeba do 
centra Letovic vrátit život. „Celé 
náměstí nemůže fungovat jako 
neplacené parkoviště, ozdobené 
několika květinami. Náměstí má 
být srdcem města, kde se budou 
občané i turisté cítit dobře a kam 
se budou rádi vracet,“ podotýká.

Kriticky se na situaci dívá Pavel 
Horáček ze Sdružení nestraníků. 
„Letovické náměstí, především 
jeho západní část, je ostudou 
města. Náměstí mohlo být už 

dávno opraveno, kdyby se peníze 
používaly na rozumné věci a ne 
na zbytečnosti. Problémy s parko-
váním bych řešil tak, že by první 
hodina parkování na náměstí byla 
zdarma, každá další by stála deset 
korun. Někteří lidé totiž dnes bez-
platného parkování zneužívají,“ 
uvádí Horáček.

Lidovecký kandidát číslo jedna 
František Boček je toho názoru, že 
letovické náměstí naléhavě potře-
buje projít zásadní rekonstrukcí. 
„Když si však uvědomím částku, 
která je na opravu třeba, je jisté, že 
bez dotace realizace nebude mož-
ná. Rekonstrukce také navazuje 
na vybudování záchytného parko-
viště pro autobusy, aby nemusely 
parkovat na náměstí, a tím se i zre-
dukuje počet autobusových zastá-
vek,“ vysvětluje.

Podle Jana Řehoře, lídra kandi-
dátky komunistů, je nejdůležitější 
myslet na rozpočtové možnosti 
města.  Dokončení a více 

 k tématu na str. 5
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Rudič   oslavili 20 let muzea a uvedli 3D fi lm
Radim Hruška

Rudice - Uplynulá sobota pat-
řila v Rudici oslavám dvaceti let 
od založení muzea Větrný mlýn. 
Během dne čekal na návštěvníky 
bohatý program včetně předsta-
vení krátkého trojrozměrného 
fi lmu, který seznamuje veřejnost 
s nepřístupnými krásami rudické-
ho podzemí.

„Trojrozměrný fi lm, který 
představuje rudické podzemí, je 
pořízen dvojicí kamer. Veřejnos-

Volby v Letovicích:
náměstí se musí 

opravit, říkají lídři

 Foto Radim Hruška Foto Radim Hruška

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY na 

zrcadlo.net

ti nepřístupná jeskyně Rudické 
propadání byla nasvícena a snaži-
li jsme se vytvořit takové pod-
mínky, aby byla unikátní místa 
zachycena co nejefektněji,“ uvedl 
starosta Rudice Roman Šebela.

Jak řekl, natáčení bylo opravdu 
složité. Kameramani i osvětlova-
či často viseli na lanech několik 
metrů nad zemí nebo nad vodou. 
„Výsledkem je série unikátních 
záběrů, jejichž část byla použita 
do již zmiňovaného krátkého troj-
rozměrného fi lmu Rudická voda,“ 
přiblížil Šebela.

Expozice hornictví, geologie 
a speleologie byla v mlýně ote-
vřena v roce 1994. O čtyři roky 
později přibyla venkovní expozi-
ce a geopark.

„Množství oprav, které jsme 
museli provést, završilo nahrazení 
plechové střechy šindelem, výmě-
na mlýnských lopat nebo opra-
va režného zdiva. Museli jsme 
také přidat železobetonové věnce 
z důvodu narušené statiky budo-
vy. Opravy se dočkaly i poškoze-
né interiéry včetně oken a dveří,“ 
dodal starosta s tím, že postupně je 
doplňována také expozice.

Muzejní expozice se skládá ze 
tří hlavních částí, rozmístěných 
v přízemí a ve dvou poschodích. 
Vstupní předsíň je věnována his-
torii větrných mlýnů a navazuje 
na místnost průvodce, která je 
vybavena mobiliářem, navozují-
cím atmosféru bydlení v Rudici 
na přelomu 19. a 20. století. 

Chátrající areál
Kunštátští chtějí 
opravit Jelínkovu 
chatu a přilehlý 
areál.

Více na straně 2

Úspěšná sezóna
Turistické cíle 
v blanenském 
okrese hlásí 
nárůst počtu 
návštěvníků.

Více na straně 4

Blanenský půlmaraton 
Tradiční 
vytrvalostní 
závod letos 
vyhráli Keňané.

Více na straně 7

Kvě  ny. Velké Opatovice hos  ly o víkendu tradiční výstavu jiřinek. Bestrobarevné květy zaplnily doslova celý 
areál kartografi ckého centra. Více fotografi í na www.zrcadlo.net. Foto Jaroslav Oldřich

V základních školách přibylo dě  
Region - Do lavic základních 

škol na Blanensku a Boskovicku 
tento školní rok usedlo více dětí 
než před rokem. Do prvních tříd 
se totiž dostal první ze silných 
populačních ročníků. Naopak na 
středních školách v regionu stu-
dentů ubylo.

Počty žáků se v celém okrese 
zvýšily o několik desítek dětí. 
Základní školy na Blanensku od 
prvního září navštěvují asi čtyři 
tisíce tři sta dětí. Přímo v Blansku 

pak do čtyř škol chodí přibližně 
tisíc šest set žáků. Do prvních tříd 
se v regionu zapsalo bezmála šest 
set padesát dětí, v Blansku asi dvě 
stě třicet. 

Základní školy na Boskovicku 
tento školní rok obsadilo asi čty-
ři tisíce čtyři sta školáků, přímo 
v Boskovicích asi tisíc dvě stě. 
Počty prvňáků v regionu se pod-
le výsledků zápisů odhadují na 
necelých šest stovek, v Boskovi-
cích kolem sto šedesáti. Defi nitiv-

ní počty dětí budou školy znát až 
na konci měsíce září.

V celém Jihomoravském kraji 
podle odhadu nastoupilo asi dva-
náct a půl tisíce prvňáků, to je asi 
o pět set více než loni. Celkové 
počty se budou pohybovat kolem 
devadesáti dvou tisíc. Školy 
v červnu opustil nejslabší ročník, 
který nyní přešel na střední ško-
ly. Počet jejich studentů v kraji 
tak klesne na asi čtyřicet sedm 
tisíc.  (moj)

Muž vytáhl 
na sousedy 
v Kunštátě 

pistoli
Kunštát - Opilý muž se zbraní 

v ruce v pátek 22. srpna dopoled-
ne v Kunštátě vyhrožoval sou-
sedům, že je zastřelí. Na místě 
zasahovalo několik policejních 
hlídek. Devětačtyřicetiletý muž 
nakonec zbraň vydal dobrovol-
ně.

Dramatické chvíle zažili sou-
sedé i náhodní kolemjdoucí 
kolem jedenácté hodiny dopo-
ledne. Silně podnapilý muž chtěl 
spát, ale zdálo se mu, že jeho 
okolí je až příliš hlučné. Klidu se 
proto dožadoval se zbraní v ruce. 
Lidé v obavě o své životy zavo-
lali policii.

„Muž vyhrožoval lidem, že 
je všechny postřílí, protože jsou 
příliš hluční a on nemůže spát. 
Policistům nakonec dobrovolně 
vydal krátkou střelnou zbraň, 
kterou držel bez zbrojního prů-
kazu,“ popsala blanenská poli-
cejní mluvčí Iva Šebková.

Devětačtyřicetiletý muž nadý-
chal bezmála tři promile alkoho-
lu. Incident se obešel bez zraně-
ní. 

Muž je teď podezřelý ze 
čtyř trestných činů - výtržnic-
tví, nedovoleného ozbrojování, 
porušování domovní svobody 
a vyhrožování se zbraní.  (moj)

Boskovice na internetu 
zveřejňují stav rozpočtu

Boskovice - Boskovice mají nové webové stránky. Jejich návštěv-
níci tak teď třeba mohou zjistit podrobné údaje o hospodaření města. 
Web ale přináší i další novinky.

„Rozpočet je dělen na jednotlivé sekce a každou tuto sekci si může 
občan rozkliknout a porovnat si, jaké byly plánované výdaje v rozpoč-
tu a jaké jsou reálné v tom období, kdy se na ně dívá,“ popsal bosko-
vický webmaster Jaroslav Parma s tím, že údaje se aktualizují vždy ke 
konci měsíce.

Nové internetové stránky města ale toho nabízejí víc. K původním 
dvěma oddílům Občan a Turista přibyly Podnikatel a Média, ve které 
návštěvníci najdou archiv městských tiskovin.  Pokračování na str. 4
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Jelínkův areál by se mohl 

proměnit v rekreační středisko
K K

Odnesli si, 
co se dalo

Lysice - Nedořešené majetko-
vé záležitosti přivedly na policii 
majitelku domu v Lysicích. V je-
jím rodinném domě na základě 
domluvy již nějaký čas bydlel muž 
se ženou. Ti přislíbili, že si dům 
později odkoupí. Nakonec z kou-
pě sešlo. Mezitím však mladý pár 
z domu odnesl několik skříní, gar-
nýže, krbová kamna s příslušen-
stvím a dokonce celou kuchyňskou 
linku včetně vybavení. Majitelce 
tak způsobili škodu přesahující sto 
tisíc korun. Případem se zabývají 
boskovičtí policisté pro trestný čin 
krádeže.  (hrr)

Rybář spadl 
ze srázu

Letovice - Pádem z asi čtyřice-
timetrového svahu až do přehrady 
a zraněním skončilo v pátek 29. 
srpna rybaření muže u letovické 
vodní nádrže Křetínka. Na místě 
zasahovali hasiči i zdravotničtí 
záchranáři. Pro zraněného muže 
přiletěl vrtulník.

„Podle svědků šlo o pád z asi 
čtyřicetimetrového svahu až do 
přehrady. Svědci muži pomohli 
z vody a poskytli první pomoc. Při 
příjezdu záchranářů byl muž při 
vědomí, sedící na břehu,“ uved-
la mluvčí jihomoravských zdra-
votnických záchranářů Barbora 
Zuchová.

Záchranáři mu ošetřili poranění 
hlavy a zajistili všechna potřebná 
vyšetření. Pro komplikace zdra-
votního stavu pacienta byl na mís-
to přivolán tým letecké záchranné 
služby. Na místě zasahovali také 
letovičtí dobrovolní a boskovičtí 
profesionální hasiči, kteří provedli 
transport zraněného muže.

„Po spuštění člunu na vodu část 
jednotky setrvala na místě, obslu-
ha člunu včetně nosítek odplula 
na místo události na konci zátoky. 
Tam naložily zraněného po ošet-
ření ve spolupráci se zdravotní-
ky na nosítka a člun. Pacient byl 
poté převezen na vhodnější místo, 
odkud byl transportován po břehu 
k vrtulníku,“ popsali letovičtí dob-
rovolní hasiči.  (hrr)

Zatáčky
nezvládli hned

dva řidiči
Blansko - Dvě dopravní nehody 

krátce po sobě se staly ve středu 
27. srpna kolem poledne na sil-
nici mezi Blanskem a Lipůvkou. 
V úseku plném zatáček havaro-
valo osobní auto a krátce na to 
i sanitka.

Nejprve řízení na mokré vozov-
ce nezvládla mladá řidička. Se 
svým vozem dostala smyk a naje-
la vlevo do příkopu, kde narazila 
do stromu. „Dva spolujezdci na 
zadním sedadle utrpěli lehká zra-
nění,“ upřesnila policejní mluvčí 
Alice Musilová.

O několik minut později 
nezvládl ve stejném úseku mezi 
Blanskem a Lipůvkou pravotoči-
vou zatáčku řidič sanitního vozu. 
„Také dostal smyk a sanitka sjela 
vpravo mimo silnici. Pětačtyřiceti-
letý šofér vyvázl bez zranění, sani-
ta nepřevážela žádného pacienta,“ 
dodala policejní mluvčí s tím, že 
u obou aktérů nehody dechové 
zkoušky vyloučily požití alkoholu 
před jízdou.  (moj)

V rybníku
utonula 

starší žena
Rájec-Jestřebí - Blanenští 

policisté vyšetřují okolnosti, za 
kterých v rybníku v Rájci-Jestře-
bí utonula šedesátiletá žena. Tělo 
nalezl v pondělí 25. srpna odpo-
ledne náhodný kolemjdoucí. 
Nálezce na místo zavolal policii. 
Tělo ženy se nacházelo nedaleko 
ostrůvku v rybníku Klimšák.

„Operační středisko neprodleně 
vyslalo výjezdovou skupinu služ-
by kriminální policie a vyšetřová-
ní i policejní potápěče. Osobu se 
nám podařilo ztotožnit, jednalo 

se o šedesátiletou ženu z Blanen-
ska,“ upřesnila policejní mluvčí 
Alice Musilová.

Přítomný lékař neshledal cizí 
zavinění. Více ale prozradí až pit-
va. Případem se zabývají blanenští 
policisté.  (moj)

Horské kolo
zmizelo

Blansko - Ani zámek nezabrá-
nil neznámému nenechavci v krá-
deži kola v bytovém domě v Blan-
sku. Stalo se to i přesto, že majitel 
pánského horského bicyklu použil 
zámek, který upevnil k zábradlí 
schodiště ve společných prosto-
rách suterénu. Zloděj tak způsobil 
cyklistovi škodu bezmála osm tisíc 
korun. Za krádež hrozí pachateli 
až dvouleté vězení.  (hrr)

Ryl na výlohy 
prodejny

Blansko - Počátkem posled-
ního srpnového týdne nahlásil 
majitel poničení výloh jedné bla-
nenské prodejny. Policisté zjistili, 
že neznámý vandal či vandalové, 
vyryli na třech sklech různě veli-
ké nápisy. Škoda se vyšplhala na 
patnáct tisíc korun. Případ šetří 
blanenští policisté jako trestný čin 
poškození cizí věci.  (hrr)

Muzeum
zloděje

nezajímalo
Horní Smržov - Do muzea 

v Horním Smržově se v noci na 
středu 20. srpna vloupal zatím 
neznámý pachatel. Sbírky jej 
ale vůbec nezajímaly. Jakmile 
se dostal do budovy, zamířil si 
to rovnou do bufetu. Tam si vzal 
láhev tvrdého alkoholu a také 
dvacet krabiček cigaret. S tím se 
však nespokojil a vydal se vykrást 
ještě bývalou prodejnu potravin 
ve stejné obci. Ta je ale v součas-
nosti prázdná, takže si tam neměl 
co vzít. Přesto způsobil celkovou 
škodu za téměř deset tisíc korun 
a je nyní podezřelý ze spáchání 
trestných činů poškození cizí věci 
a krádeže.  (hrr)

Řidič Favoritu 
nedal přednost

Blansko - Policie hledá svěd-
ky dopravní nehody, která se sta-
la v Blansku v pondělí 18. srpna 
odpoledne. Na výjezdu z měs-
ta v ulici Poříčí tam havaroval 
osmatřicetiletý motocyklista. 
Podle zjištění policie přijíždělo 
od Rájce kolem tři čtvrtě na dvě 
osobní auto pravděpodobně znač-
ky Škoda Favorit a odbočovalo 
vlevo směrem do ulice Ericha 
Roučky. Řidič ale zřejmě nedal 
přednost motocyklistovi, který jel 
v protisměru po hlavní silnici.

„Motocyklista se snažil střetu 
zabránit, nezvládl řízení a havaro-
val vlevo mimo silnici. Ke střetu 
s projíždějícím vozidlem nedošlo. 
Řidič motocyklu byl při havárii 
lehce zraněn,“ popsala policejní 
mluvčí Iva Šebková

Policie žádá o pomoc při vyšet-
řování nehody veřejnost. „Pomoh-
ly by nám informace týkající se 
toho, co se na místě nehody stalo, 
identifi kace vozidla nebo případ-
ně i jeho řidiče,“ dodala mluvčí 
s tím, že svědci nehody se mohou 
ozvat na telefonní číslo 974 631 
251 nebo na tísňovou linku policie 
158.  (moj)

Vlak srazil 
ženu

Blansko - K železničnímu 
neštěstí vyjížděli krátce před dru-
hou hodinou ranní v úterý 19. srp-
na blanenští policisté. V blízkosti 
železničního přejezdu Blansko-
město srazil nákladní vlak jedoucí 
směrem do Brna ženu. 

Ta po střetu s vlakem utrpěla 
velmi vážná zranění, která nebyla 
slučitelná se životem. Kvůli šet-
ření nehody byl provoz na trati 
přibližně až do půl páté ráno zcela 
zastaven.  (hrr)

Radim Hruška

Kunštát - Ubytování pro turisty, 
zázemí pro děti, venkovní divadlo 
nebo nové multifunkční hřiště. To 
všechno má v budoucnu obsaho-
vat areál Jelínkovy chaty v Kun-
štátě. Bývalé vojenské rekreační 
středisko má nyní ve vlastnictví 
město a v případě schválení zámě-
ru zastupitelstvem plánuje jeho 
využití jako sportovně rekreační 
areál.

Vedení města si nechalo vypra-
covat studii využitelnosti Jelínko-
va areálu. Revitalizace zařízení by 
podle ní přišla na pětadvacet až 
třicet milionů korun. Kromě míst-
ních by areál mohli využívat také 
turisté, školy nebo různé zájmové 
spolky.

„Architekt areál rozčlenil na 
několik částí. Jednou z nich je 
například dětská zahrada, která 
bude obsahovat hřiště, herní prv-
ky, dřevěné zázemí nebo ohniště. 
Další zóna by pak obsahovala 
smyslové prvky, venkovní fi tness 
či lanovou dráhu. Samostatnou 
část by tvořila hlavní stavba, kde 
by vzniklo kompletní zázemí včet-
ně ubytovacích kapacit pro rodiny 
nebo větší skupiny. Hlavní budo-
va by měla obsahovat také sál, 
který by se dal využít například 
pro semináře. V jejím sousedství 
je plánované venkovní divadlo 
a ohniště,“ upřesnil kunštátský 
starosta Zdeněk Wetter (ČSSD).

Zachována by podle něj zůstala 

Inspirace architekta. Vizualizace Město KunštátInspirace architekta. Vizualizace Město Kunštát

Ze střechy rájeckého zámku padají 
tašky, letos se začne opravovat

stávající kuželna, která by se zvět-
šila tak, aby sloužila zhruba pro 
dvacet osob. Asfaltové hřiště by 
pak dostalo nový povrch. Novin-
kou by bylo propojení areálu 
odpočinkovou zónou s nedalekým 
koupalištěm. Současný areál má 
hlavní chatu, betonovou budovu, 
dřevěnou chatičku a kuželnu. Pod-
le architekta se budou muset něk-
teré stavby odstranit.

Město už areál vyčistilo od 

náletových dřevin a jeho část za-
čne sloužit jako „lesní školka“. 
„Vzniklo sdružení rodičů Jelí-
nek. Jeho členové si chtějí podle 
předem daných pravidel hlídat 
děti. Město jim proto poskytlo za 
symbolický nájem chatu, kde přes 
prázdniny opravili všechno potřeb-
né. Ve spodní chatě má pak sídlo 
soukromá fi rma. Zbytek areálu je 
v současné době nevyužívaný,“ 
popsal aktuální situaci Wetter.

Pokud se kunštátští zastupitelé 
nakonec rozhodnou pustit do cel-
kové revitalizace Jelínkova areálu, 
čeká je shánění fi nančních pro-
středků. 

„Budeme se snažit najít vhodný 
dotační titul, protože provést akci 
jen z rozpočtu města je nemožné. 
Výhodou je fakt, že revitalizace je 
rozdělena na několik částí, takže 
můžeme postupovat krok po kro-
ku,“ doplnil starosta.

Michal Záboj

Rájec nad Svitavou - Na 
rájeckém zámku na podzim začne 
dlouho odkládaná oprava střechy. 
Krytina je v havarijním stavu 
a ohrožuje návštěvníky i zaměst-
nance památky. Práce by nijak 
neměly ovlivnit konec letošní 
turistické sezony.

Novou krytinu zatím dostane 
část střechy nad hlavním vcho-
dem. Kromě toho fi rma ještě 
vymění oplechování a opraví 
vikýře, komíny a také terasu 
v prvním patře.

„Jsme připraveni po projekční 
stránce, máme všechna povolení 
a zbývá nám už jen vybrat fi rmu, 
která opravy provede,“ podotkla 
rájecká kastelánka Jana Kopecká 

s tím, že zámek zůstane i během 
oprav otevřený.

Střecha památky je ve velmi 
špatném stavu. V poslední době 

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Přehrada Kře  nka hos  la závody dračích lodí

se navíc často stávalo, že uvol-
něné tašky padaly dolů a hrozilo 
zranění lidí na zemi.

Opravy se podle kastelán-
ky dlouho odkládaly kvůli stále 
nevyřešené restituci. O navrácení 
památky usilují potomci někdej-
ších majitelů panství rodu Salmů.

„Proto byl přísun peněz ome-
zen. Stav budovy je ale už tak 
špatný, že investice jsou nutné. 
Pokud by se oddalovaly, pak by 
byly opravy mnohem nákladněj-
ší“ dodala kastelánka.

Rekonstrukce první části stře-
chy přijde na asi tři miliony 
korun, oprava terasy nad hlavním 
vchodem na přibližně tři sta tisíc. 
Kdy přijde na řadu obnova dal-
ších částí střechy rájeckého zám-
ku, se zatím neví.

Letovice - Na přehradě Křetínce se jel tradiční závod dračích lodí. 
Křetínka cup se uskutečnil už popáté. Na startu se objevily desítky posá-
dek. Obliba závodů rok od roku roste. Možná i proto, že se do lodi může 
posadit téměř každý. Nejedná se totiž o vrcholový sport.

„Je to vlastně jakási sportovní zábava. Kouzlo spočívá také v tom, že 
všichni musí spolupracovat a zabrat v jednu chvíli, jinak se nepohnou 
z místa,“ podotkl starosta Letovic a ředitel závodu Vladimír Stejskal 
(ODS). (moj)  Foto Jaroslav Oldřich
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Ve Svitávce představili film 

a knihu o Löw-Beerově rodu
Radim Hruška

Svitávka - V sobotu ve Svitávce 
vyvrcholil projekt Löw-Beerovy 
vily, jehož cílem je představit tamní 
významné secesní stavby z počát-
ku dvacátého století a rodinu Löw-
Beerů. Během odpoledne proběhla 
odborná konference, připraven byl 
doprovodný program pro širokou 
veřejnost a především premiéra fi l-
mu Příběh nalezeného kufru a křest 
knihy Löw-Beerovy vily. 

„Projekt se uskutečnil za podpo-
ry MAS Boskovicko Plus a MAS 
Svitavy. Chtěli jsme hlavně světu 
ukázat, že i venkov má své význam-
né památky. V městysi Svitávka se 
nachází dvě secesní stavby z počát-
ku dvacátého století - Löw-Beero-
vy vily. Patřily významné židovské 
podnikatelské rodině pocházející 
z nedalekých Boskovic. Málokdo 
ví, že tyto stavby, které jsou kul-
turními památkami, mají velkou 
vazbu na slavnou brněnskou vilu 
Tugendhat,“ přiblížil svitávecký 
místostarosta Jaroslav Zoubek.

V rámci projektu se podaři-
lo shromáždit řadu historických 
dokumentů a zmapovat vliv rodiny 
Löw-Beerů na rozvoj textilního 

průmyslu v devatenáctém a dva-
cátém století. Po této velmi košaté 
a rozvětvené rodině zbyly nejen 
tovární haly, ale i unikátní stále sto-
jící kulturní památky - vily v Brně, 
Chrastavci a ve Svitávce.

„Výstupem projektu bude již 
zmiňovaná kniha a fi lm. Dále jsme 
připravili putovní výstavu o Löw-
Beerově rodině, která byla v sobotu 
otevřena ve svitáveckém skleníku, 
a poté bude k vidění na různých 

místech Boskovicka a Svitavska. 
Vznikly také letáky, kde jsou před-
staveny všechny významné vily 
spojené s rodinou Löw-Beerů,“ 
uvedla manažerka projektu Miro-
slava Holasová.

S ODS 
 

Velmi mě potěšilo, že témata, která 

nastínila ODS, nejsou jen věty na 

papíře, ale že je lidé čtou, vnímají 

je a diskutují o nich. ODS je poli-

tická strana s dlouholetou tradicí. 

Má vybudovanou pevnou členskou 

základnu a její témata jsou pevná. 

To platí nejen o celostátní politice, 

ale i o boskovické politické scéně. 

To, co se v posledních dnech děje 

kolem některých stran či sdruže-

ní kandidujících do letošních ko-

munálních voleb, mi připadá jako 

špatně napsaná groteska. Mají 

problém už jen se sestavením kan-

didátky, komplotují proti sobě, na-

vzájem se odvolávají, jezdí do Pra-

hy a  házejí špínu na spolustraníky. 

A já se ptám, jak se budou chovat 

po volbách? Už dnes slyšíme silná 

slova o  rušení rozpracovaných pro-

jektů obce. 

Komunisté, sociální demokraté 

a  sdružení ANO 2011 již dnes mají 

v  plánu zastavení stavby sportovní 

haly na ulici Slovákova, někteří 

tak činí z důvodu lobbistických 

a  podnikatelských zájmů. Lidé si 

v referendu sportovní halu přáli. 

Navíc většina stran měla výstavbu 

sportovní haly ve svých progra-

mech již mnoho let. A nyní, když 

se hala staví a mohla být i v blízké 

době dostavěna, (i když s určitými 

nevelkými komplikacemi, nebo 

spíše úpravami stavebního projek-

tu), se vzedme nesouhlas opozič-

ních stran proti hale. Trošku drahé 

předvolební gesto, nemyslíte?

Proto ať každý, komu není dostavba 

haly na ulici Slovákova lhostejná, 

zváží, komu dá svůj hlas. Dostavba 

sportovní haly je jedním z  hlavních 

témat letošních komunálních voleb 

a ODS pevně stojí za její dostav-

bou. Voliči, kteří chtějí sportovní 

halu, především mladí lidé, kteří 

mají zájem ji aktivně využívat, 

mají možnost svoje stanovisko pro-

jevit hlasováním pro ODS.

Velkým tématem, a to nejen v Bo-
skovicích, je problematika hracích 
automatů. Často je to spojováno 
s  rušením nočního klidu a vanda-
lismem, přestože jsou to dvě na-
prosto rozdílná témata. 
Noční klid narušují hlavně ná-
vštěvníci diskoték, barů a rychlých 
občerstvení. Ale řešit to vyhláškou 
je nesmysl, to už tu bylo a víme, 
jak to dopadlo, nakonec byla vy-
hláška po roce zrušená. Protože 
kdo ji chtěl nějakým způsobem 
obcházet, ten si našel způsob, jak 
to udělat. 
Od září 2014 se herny provozující 
výherní automaty na území Bos-
kovic zavázaly v deklaraci k  tomu, 
že nebudou „lákat“ hráče světel-
nými panely s jackpoty a   výlohy 
těchto provozoven budou střídmé. 
To se může někomu zdát málo, ale 
jde o represivní opatření. Cílem je 
zamezit mladé generaci setkávat 
se s     tímto fenoménem. Je jasné, 
že ten, kdo si bude chtít zahrát, si 
najde cestu, ať už v jiných městech 
nebo na internetu. 
Ročně jde do městského rozpočtu 
cca 5 milionů korun právě z   těch-
to provozoven. Opět bych se divil, 
kdyby se někdo tohoto příjmu chtěl 
jen tak zbavovat na úkor předvo-
lebních slibů. To by, myslím,  ne-
bylo vůbec rozumné.

Protože s bratrem podnikáme 
v  centru Boskovic již od roku 1997, 
setkáváme se s mnoha návštěvníky 
a turisty. A většina z  nich chválí 
naše město. Dobře fungující in-
formační centrum, kvalitní služby 
nejen města, ale i živnostníků. My 
si to jako místní obyvatelé možná 
málo uvědomujeme, ale Boskovice 
jsou opravdu dobře fungující měs-
to. Sportovní a kulturní vyžití je 
zde na vysoké úrovni.
Tématem blízké doby bude urči-
tě řešení situace kolem městské 
knihovny. Nynější prostory jsou 
nedostačující. Můžeme se bavit 
o   využití sokolovny, nebo budovy 
bývalé telefonní ústředny, nebo jsou 
minimálně další dvě varianty, kde 
by mohla v budoucnosti knihovna 
přivítat své návštěvníky. ODS je 
připravena toto téma podpořit.
Na závěr mi dovolte, abych Vás 
pozval, především rodiče s dětmi, 
v  sobotu 6. září od 14 do 18 hod. na 
dětský den pořádaný pod záštitou 
místního sdružení ODS v cukrárně 
a  kavárně Sladké mámení. Pro děti 
budou připraveny atrakce a budeme 
jim točit zdarma „modrou” zmrzli-
nu. Přijďte též podiskutovat s kan-
didáty ODS do komunálních voleb. 
Doufejme, že nám bude přát počasí.

Zdeněk Kupsa

v Boskovicích

Kultura
a vol  as

DĚTSKÝ DEN
pořádaný pod záštitou 

místního sdružení ODS

sobota 6. září 14 – 18 hod. 
CUKRÁRNA a KAVÁRNA 
SLADKÉ MÁMENÍ 

Boskovice, Kpt. Jaroše 22 (pod kinem) 

SKÁKACÍ HRAD • SOUTĚŽE
 ELEKTRICKÁ AUTÍČKA

MODRÁ ZMRZLINA
PRO DĚTI ZDARMA

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

 Foto archiv Foto archiv  Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

Blansko, Černá Hora - Už 
zanedlouho se v Blansku rozhod-
ne o letošní držitelce titulu Dívka 
České republiky. Na slavnostním 
večeru v Dělnickém domě se poro-
tě v hlavní kategorii představí osm 
fi nalistek.

Dívky už prošly výběrovým 
sítem semifi nále, které se usku-
tečnilo na jaře v Hotelu Sladovna 
v Černé Hoře. Porota vybrala šest 
fi nalistek v kategorii Princezna 
České republiky a osm pro hlavní 
soutěž Dívka České republiky.

„Mohu říct, že tak těžké rozho-
dování jsme ještě v historii soutěže 
neměli. Slečny byly velmi krásné, 
ale také nesmírně šikovné. Vybrat 
osm nejlepších tak nebylo vůbec 
jednoduché a nikomu bych to 
nepřála,“ uvedla pořadatelka sou-
těže Aneta Kuklínková.

Finalistky Dívky České republi-
ky mají za sebou týdenní soustře-
dění v italském letovisku Garga-
no. Připravovaly se také v Hotelu 
Lidový dům v Lysicích a užily si 
adrenalinový den v kempu Baldo-
vec. Závěrečné soustředění je čeká 
v následujících dnech v Hotelu 
Sladovna v Černé Hoře. „Mladší 
se na fi nále připravovaly v Hotelu 

Sladovna v Černé Hoře, v neděli se 
sjedou na jednodenní soustředění 
do penzionu U tří volů v Býkovi-
cích,“ upřesnila Kuklínková.

Soutěž vyvrcholí fi nálovým 
večerem v sobotu 13. září v Děl-
nickém domě v Blansku. Na fi na-

listky Dívky České republiky čeká 
společná choreografi e, volná disci-
plína, promenáda v plavkách a ve 
společenských šatech. Princezny 
ukáží společnou choreografi i a vol-
nou disciplínu.

Do fi nále hlavní soutěže Dív-
ka České republiky (14 – 22 let) 
postoupily Klára Šohajková z Hra-
nic na Moravě, Nikola Martinková 
z Olomouce, Veronika Turčíková ze 
Znojma, Nela Šenková z Blanska, 
Markéta Pospíšilová z Prostějova, 
Klára Tomanová z Plzně, Kateřina 
Polášková z Orlové a Nikol Solko-
vá z Ostravy.

V kategorii princezna České 
republiky (6 – 10 let) se představí 
Tereza Dejčková z Ostravy, Vikto-
rie Charvátová z Ostravy, Tereza 
Skalníková z Bystřice nad Pern-
štejnem, Aneta Šenková z Blan-
ska, Linda Tománková z Borotína 
a Veronika Zvěřinová z Blanska. 
 Michal Záboj

O titul Dívka České 
republiky se utká 

osm finalistek

Finalistky. Foto archivFinalistky. Foto archiv

Michal Záboj

Lhota u Letovic - Dětem ze 
Lhoty u Letovic se od prvního 
září zjednodušila cesta do školy. 
V pondělí je poprvé v historii na 
vyučování odvezl autobus pravi-
delné linky. Ještě minulý školní 
rok přitom museli školáci jezdit 
s rodiči autem anebo chodit pěš-
ky.

O zavedení pravidelného auto-
busového spojení usilovali oby-
vatelé Lhoty, která je místní částí 
Letovic, dlouhá desetiletí. Přání 
ale naráželo na stísněné ulice ve 
vesnici, kde by měl autobus pro-
blémy projet a otočit se. Velké 
vozidlo by se také těžko dostáva-
lo úzkou silnicí z Letovic.

Teď se městu podařilo s firmou 
Kordis, která má v kraji na sta-
rosti veřejnou dopravu, vyjednat, 
že do Lhoty zajíždějí mikrobusy. 
Radnici to ale stojí desetitisíce 
korun ročně.

„Měsíčně linku dotujeme část-
kou skoro dvacet tisíc korun. 
Autobus bude jezdit dvakrát den-
ně, o půl osmé ráno a o půl čtvr-
té odpoledne zpět. Vyzkoušíme 
provoz dva měsíce, a v případě 
potřeby bychom spoje přidali,“ 
upřesnil starosta Letovic Vladi-
mír Stejskal (ODS).

Lhota čítá necelých šedesát 
stálých obyvatel. Do letovické 
základní školy na vyučování pra-
videlně dojíždí osm děti. Auto-
bus ale budou využívat i ostatní 
obyvatelé.

„Pro Lhoťáky je to historický 
okamžik, protože za šest set let 
tradice Lhotky tady žádný pra-
videlný spoj nebyl. Jsme rádi, 
že se nám to podařilo dotáhnout 
do konce,“ podotkl předseda 
osadního výboru ve Lhotě Josef 
Ebner. 

O tom, že Lhotečtí na autobus 
dlouho čekali, svědčí i oslava, 
kterou o víkendu při této pří-
ležitosti uspořádali. První spoj 
v pondělí ráno pak uvítala slavo-
brána s nápisem: Lhoťáci vítají 
autobus.

Do Lhotky přijel první autobus

První pasažéři. Foto Michal ZábojPrvní pasažéři. Foto Michal Záboj
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Michal Záboj

Moravský kras - Před vchodem 
do Punkevních jeskyní v Pustém 
žlebu už vyrůstají základy nové 
správní budovy. Původní objekt 
těžká technika srovnala se zemí. 
Stavební práce potrvají do léta 
příštího roku.

Kvůli stavbě se teď musejí tu-
risté smířit s omezeními. Zázemí 
pro ně i pro pracovníky správy 
jeskyní poskytují provizorní buň-
ky. Do podzemí se pak návštěvníci 
dostávají speciálním tubusem pod 
skalní stěnou.

„Návštěvníci to akceptují a be-
rou a jsou velice tolerantní. Stav-
ba ale nijak neomezuje prohlídku 
uvnitř jeskyně,“ uvedl vedoucí 
Správy jeskyní Moravského krasu 
Jiří Hebelka.

Stavební práce v hlavní sezóně 
se neodrazily ani na návštěvnosti. 
Naopak, do Punkevních jeskyní 
letos už zavítalo přes sto dvacet 
tisíc lidí, což je o dvanáct procent 
více než loni touto dobou.

„Obdrželi jsme pouze jednu 
stížnost, že je u jeskyně hlučno 
a prach. Z provozu na staveništi 
a uprostřed sezony jsme měli větší 
obavy,“ podotkl Hebelka.

Kvůli stavbě nové správní budo-
vy se ale v Punkevních jeskyních 
zkrátí letošní sezóna. Nejnavště-
vovanější krasové podzemí v Čes-
ké republice zůstane otevřené jen 

Stará správní budova před 
Punkevkami už je zbouraná

do konce října. Jiné roky přitom 
turisté mohou na dno propasti Ma-
cocha a na podzemní plavbu po 
řece Punkvě celoročně.

„Punkevní jeskyně byly zavře-
né naposled v roce 1996, kdy se 
prováděla celková rekonstrukce. 
Od té doby byl provoz nepřetržitý. 
Jako náhradu necháme přes zimu 
otevřenou Kateřinskou jeskyni,“ 
dodal vedoucí Správy jeskyní 

Moravského krasu Jiří Hebelka 
s tím, že Punkevní jeskyně budou 
turistům opět přístupné příští rok 
na jaře.

Stavba správní budovy přijde 
na asi čtyřicet devět milionu ko-
run. Nový objekt oproti bývalému 
nabídne velkou vstupní halu pro 
návštěvníky a také veřejné zá-
chodky v suterénu. Stávající WC 
čeká demolice. Budova bude mít 

také lepší ochranu proti padajícím 
kamenům ze skalní stěny nad ní.

Punkevní jeskyně jsou nejnavště-
vovanějšími v Moravském krasu 
i v celé České republice. Každoroč-
ně do nich zavítá přes dvě stě tisíc 
turistů. Součástí prohlídkové trasy 
je návštěva dna propasti Macocha 
a podzemní plavba po řece Punk-
vě. Letos se Punkevní jeskyně staly 
přístupnými také pro vozíčkáře.

Stavba nové budovy. Foto Mar  n ŽandaStavba nové budovy. Foto Mar  n Žanda

D    

Hlavní sezóna pomalu končí, jeskyně 
i zámky hlásí vyšší návštěvnost

Boskovice na internetu...
Pokračování ze str. 1
Sekce obsahuje i Boskovickou televizi a také abecední přehled regio-

nálních médií včetně Zrcadla Blanenska a Boskovicka.
„Nové webové stránky jsou z pohledu webmastera organizovanější, 

strukturovanější a vyhovují všem zákonným požadavkům na obecní 
weby. Z pohledu uživatele jsou přehlednější, jednodušší a informace by 
měly být mnohem lépe dohledatelné než na stránkách, které jsme opus-
tili,“ dodal Jaroslav Parma.

Boskovice ale nejsou prvním městem v regionu, které obyvatelům na-
bízí rozklikávací rozpočet. S aktuálním hospodařením radnice se mohou 
seznámit například návštěvníci webových stránek Velkých Opatovic. 
Naopak v největším městě okresu v Blansku služba chybí.  (moj)

Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - 
Turistické atrakce na Blanensku 
a Boskovicku letos zažívají dob-
rou sezónu. Vyplývá to z ankety 
Zrcadla. Více návštěvníků než 
loni hlásí například zámky a ná-
růst turistů zaznamenaly také jes-
kyně Moravského krasu.

Do některé z pěti zpřístupně-
ných jeskyní si do konce červen-
ce našlo cestu přes sto devadesát 
tisíc turistů. Ve srovnání s loň-
ským rokem to představuje asi 
desetiprocentní nárůst.

„Možná k té lepší sezóně při-
spělo i střídavé počasí, kdy lidé 
neleželi jenom u vody, a v případě 
horšího počasí hledali i jiné cíle,“ 
uvedl vedoucí Správy jeskyní 
Moravského krasu Jiří Hebelka 
s tím, že vyšší počty návštěvníků 
jsou patrné u všech jeskyní.

Vynikající sezónu zažívají na 
zámku v Kunštátě. Kastelán Ra-
dim Štěpán to připisuje nové ex-
pozici V erbu tří pruhů a hlavně 
letošnímu Roku pánů z Kunštátu.

„Návštěvnost nám stoupla 

o více než sto procent a stejně tak 
i tržby. Myslím, že je to výsled-
kem masivní reklamní a mediální 
kampaně k Roku pánů z Kunštátu 
i k nové expozici,“ zhodnotil kas-
telán.

Více návštěvníků ale letos při-
vítaly i ostatní památky. Napří-
klad na zámek v Lysicích si našlo 
cestu asi o desetinu více lidí než 
loni.

„Návštěvnost máme celko-
vě mírně vyšší než loni. Nevím, 
jestli je to tím, že lidé chtějí na-
vštěvovat více české památky, 
ale snažíme se je lákat i na různé 
akce, které pořádáme,“ podotkla 
lysická kastelánka Martina Ru-
dolfová.

Podle údajů z Českého statistic-
kého úřadu je Jihomoravský kraj 
po Praze druhým nejnavštěvova-
nějším v České republice. Loni se 
v celém regionu ubytovalo skoro 
milión a dvě stě tisíc turistů. 

Mezi nejvyhledávanější cíle 
jižní Moravy v blanenském okre-
se patří Moravský kras, zámek 
Lysice a Westernové městečko 
v Boskovicích.

Zámek v Lysicích. Foto archivZámek v Lysicích. Foto archiv

Boskovice - Obyvatelé Bo-
skovic budou moci ukládat do 
kontejnerů také bioodpad. Tamní 
radnice chce systém separace od-
padů ve městě rozšířit od příštího 
roku.

V první fázi město plánuje 
v ulicích rozmístit třicítku ty-
pických hnědých kontejnerů, do 
kterých se ukládá biologicky roz-
ložitelný materiál. Lidé je najdou 

v místech, kde už teď stojí nádo-
by na sklo, plastové lahve a další 
odpad.

„Nádoby budou na stávajících 
stanovištích. Do nich budou moci 
občané odkládat odpad, jako jsou 
zbytky jídel kromě kostí a masa, 
ale také třeba pokosenou trávu 
a další,“ upřesnila boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL) s tím, že ještě letos 

chce radnice stanoviště pro kon-
tejnery vydláždit.

Třídění biologicky rozložitel-
ného materiálu má město zakot-
vené ve své koncepci nakládání s 
odpady. Jeho separování bude na-
víc v nejbližších letech nařizovat 
zřejmě také zákon.

Bioodpad z Boskovic bude 
končit na městské kompostárně. 
Radnice teď připravuje její další 

modernizaci. Po úpravách se ka-
pacita zařízení navýší až na dva 
a půl tisíce tun materiálu za rok.

Boskovice ale nebudou prvním 
městem v okrese, kde obyvate-
lé mohou třídit bioodpad. Tuto 
možnost už lidem nabízejí růz-
nými způsoby třeba v Blansku, 
v Rájci-Jestřebí nebo v Ostrově 
u Macochy, ve Sloupu a v Šošův-
ce.  (moj)

V Boskovicích se objeví kontejnery na bioodpad

Blansko - Do Blanska se vráti-
ly opravené litinové sochy. Jako 
první dvě opustily dílnu restau-
rátorů rytíř Siegried a modlící se 
anděl. Další skulptury z blanen-
ské umělecké litiny se přesunuly 
zpět do města v zápětí poté.

Do odborné péče restaurátorů 
se dostalo celkem sedm soch. 
Chyběly jim totiž různé části, 
některým ruce, zbroj nebo také 
hlava a další doplňky. V tomto 
stavu se přitom litinové plastiky 
už kdysi dostaly do sbírek bla-
nenského muzea.

„Tyto sochy nikdy nebyly 
kompletní. Byly to jen polotova-

ry, které nebyly z různých důvo-
dů dokončené,“ upřesnil Jiří Ku-
čera z blanenské radnice, který 
se podílel na projektu na opravy 
soch.

Postava germánského bojov-
níka Siegfrieda se vrátila na 
Wanklovo náměstí. Modlící se 
anděl opět stojí na nádvoří bla-
nenského zámku. Do centra měs-
ta Blanska restaurátoři přivezou 
ještě další tři sochy, jednu pak na 
zámek.

Umělecká a užitková litina má 
v Blansku dlouhou tradici. Vý-
robky železáren lze najít na řadě 
míst u nás i v zahraničí, třeba 

ve Vídni. Litině se věnuje také 
jedna ze stálých expozic Muzea 
Blansko.

Na produkty blanenských že-
lezáren město vsadilo i v cestov-
ním ruchu. „Je to ryze blanenský 
produkt, se kterým se prezentuje-
me i v zahraničí. Je to něco, čím 
se můžeme pyšnit, že v Blansku 
vznikalo a dodneška vzniká,“ 
dodal Jiří Kučera.

Zbytek soch se vrátil do Blan-
ska v posledních prázdninových 
dnech. Jejich opravy přišly na 
málo přes čtyři sta tisíc korun, 
ze kterých většinu činila dotace. 
 (moj)

Na Wanklovo náměs   opět shlíží li  nový ry  ř Siegfried

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj

Chytili řidiče 
závodníka

Perná - V devadesátce jel 185 
kilometrů za hodinu. Takové počí-
nání muže za volantem vozu Audi 
A6 odhalili v sobotu 16. srpna 
v odpoledních hodinách policisté. 
Řidiče Audi A6 totiž zaměřil po-
licejní radar na hlavním tahu Br-
no-Svitavy v úseku známém jako 
Perná. V místě, kde je povoleno 
zákonem jet maximálně rychlostí 
90 km/h, policisté řidiči radarem 
naměřili rychlost jednou takovou 
- 185 km/h. Muž si tak za volant 
svého silného vozu zřejmě delší 
dobu nesedne. Za tento přestupek 
mu totiž hrozí zákaz řízení.  (hrr)

Krystalizace zahajuje sezónu
Blansko - Se začátkem školního roku přichází také zahájení podzimních 

akcí v galeriích a výstavních síních. Nejinak je tomu v případě Galerie 
města Blanska. Ta na sobotu 6. září připravila od 17 hodin vernisáž výsta-
vy s názvem Krystalizace, která bude veřejnosti přístupna až do 8. října.

„Přírodní krystaly jsou jedinečný jev, oceňovány nejenom kvůli své vzác-
nosti, ale také kvůli kombinaci optických vlastností, geometrie a řádu. To 
vše připravilo těmto hvězdám mezi minerály pevné místo napříč celými dě-
jinami civilizace. Krystaly se samozřejmě objevují i v umění a v posledních 
dekádách snad ještě více než kdy jindy. V Galerii města Blanska se představí 
skromný průřez možnostmi jak s krystalem pracovat. Každý z umělců k té-
matu přistupuje způsobem blízkým jeho vlastnímu vizuálnímu. Různoro-
dost pojetí vychází z mnohovýznamovosti krystalu samotného. Možností 
interpretace je více než faset na dobře vybroušeném briliantu. 

Pro někoho je to fascinující přírodnina, která roste, ačkoliv je neživá, 
láká svou pravidelností i téměř univerzální hodnotou. Především ale z ven-
ku disponuje nekonečným množstvím obměň, které jsou vizuálně atraktiv-
ní a svůdně krásné. Krystal je středem zájmu nejen umělců-sběratelů, ale 
také hledačů harmonie a řádu. Vedle krystalů spojených s hledáním du-
chovních cest (jedno s jakou mírou odstupu či pohlcení) však nalezneme 
i krystal jako designový fetiš, vybroušený do podoby blyštivého glamour 
šperku,“ uvádí se v pozvánce na výstavu, v níž se představí Oldřich Bys-
třický, Martin Fišr, Matyáš Chochola, Dita Klicnarová, Šárka Koudelová, 
Ondřej Maleček, Jiří Thýn a Lenka Vítková.  (ama)

Staré časy. Stovky lidí si našly cestu na boskovický hrad. Na nádvoří, 
před bránou a na palouku shlédly ukázky středověkých bitev. Při Dobý-
vání boskovického hradu se jim představila padesátka šermířů a dalších 
účinkujících.  Foto Michal Záboj

Nad Štěchovem kroužila letadla, 
obec zakládá tradici leteckých dnů

Štěchov - Na letišti nad Štěchovem bylo po letech zase rušno. Na trav-
naté ploše přistávala a vzlétala letadla a vrtulníky. Obec tam totiž uspořá-
dala letecký den. „Pokoušíme se o založení nové tradice leteckých dnů na 
Štěchově. Prostory i zázemí tady máme,“ podotkl starosta Štěchova Pavel 
Trna (nez.). 

Akce se konala na letišti, odkud kdysi startovala práškovací letadla ze-
mědělců. V sobotu je vystřídaly vrtulníky a několik strojů typu Fascination 
F 100.

„Jedná se o stroj ultralehké koncepce, který zaznamenal zajímavý pro-
dejní úspěch po celém světě. Chceme dát veřejnosti vědět, že se nejenom v 
Čechách nepřestal vyrábět, ale zažívá i určitou renesanci,“ vysvětlil Martin 
Bednář z fi rmy Aeronick, která letadla vyrábí. Právě na letišti ve Štěchově 
se podle něj budou tyto letouny kompletovat a zalétávat.  (moj)

 Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Volby v Letovicích: přehled lídrů kandidátek

ODS
Vladimír Stejskal

56 let, starosta
koníčky - sport, příroda, 
cestování
motto - Zlepšujeme život v 
našem městě.

Kandidovat jsem se rozhodl, protože 
chci dokončit věci, které jsme v tomto vo-
lebním období rozpracovali.

Hlavní bod programu - Například 
dokončení opravy budovy městského úřa-
du, oprava silnice od kulturního domu k 
zámku, rekonstrukce chodníků na ul. Ko-
menského, rekonstrukce kulturního domu 
a výstavba nových šaten pro fotbalový 
tým AFK Letovice. Pokračovat v rekon-
strukci Masarykova nám., rekonstruk-
ce vodovodních řadů a kanalizací např. 
ul. Halasova, Česká.

1. Tato otázka je velice složitá. Já se vy-
jádřím pouze k západní části Masarykova 
nám., tj. od řeky k podjezdu na Křetín. 
Ano, byla vypracována studie na opravu 
celého náměstí, ale fi nanční prostředky 
nám nedovolí realizaci. A brát si půjč-
ku? To asi ne. V současné době probíhá 
v okolí a na Masarykově nám. rekonstruk-
ce vedení vysokého napětí a dále je nut-
né opravit cca 2/3 vodovodního potrubí 
včetně přípojek a ¾ dešťové kanalizace. 
Je nutné rozhodnout o konečném řešení 
detailů plánované rekonstrukce náměstí 
a zadat prováděcí projektovou dokumen-
taci. Součástí této dokumentace je i rozpo-
čet stavby, který bude obsahovat skutečný 
náklad na rekonstrukci. V letošním roce 
bude MěÚ Boskovice - odborem dopravy 
- vydáno stavební povolení.

2. Navrátit keltskému skanzenu v Le-
tovicích jeho zašlou slávu bude velmi 
složité. Nyní má tento areál v pronájmu 
sdružení Keltoi Letovice, jehož zástup-
cem je p. Horák z Mladé Boleslavi. Snaží 
se získat dotace jak z EU, tak i z JmK, kde 
obdrželi 33 tis. Kč na opravu srubů. Pořá-
dali v areálu 2 akce, ale podle mě je málo 
propagovali, aby přišlo více lidí. Některé 
budovy a vstupní brána se musely zbou-
rat, postupně se opravují sruby a kavár-
na. Bohužel i zde funguje vandalismus. 
Myslím si, že by byla škoda, aby keltský 
skanzen v Letovicích skončil. Budeme se 
snažit jej podporovat a jeho slávu vrátit 
tam, kde byla. 

3. Přehradní nádrž Křetínka je nádherný 
koutek přírody, o který se musíme posta-
rat. Nachází se na čtyřech katastrálních 
územích, a to Letovice, Vranová, Křetín 
a Lazinov, které spadají pod Mikroregion 
Letovicko. V letošním roce byl vydán ná-
vštěvní řád přehrady, který stanoví, jak se 
na přehradě chovat. Je vypracována studie 
na parkoviště u vranovského mostu, která 
hovoří o vybudování sociálního zaříze-
ní, vyasfaltování a kulturně společenské 
místnosti. V rámci Mikroregionu Letovic-
ko se v dalším období musí sehnat dotace 
na tuto realizaci.

ČSSD
Daniela Ottová

47 let, manažerka kvality
koníčky - rodina, politika, 
četba, architektura veřej-
ných prostor
motto - Otevřená a transpa-
rentní radnice.

Kandidovat jsem se rozhodla, proto-
že mi není naše město lhostejné. Snažila 
jsem se pro jeho rozvoj pomáhat již jako 
členka Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje ve volebním období 2008 – 2012, 
i jako členka zastupitelstva města či rady 
města v nyní končícím volebním období. 
Ti, co mě znají, vědí, že politiku nedělám 
pro nějaký prospěch, ale prostě proto, že 
mě to baví a naplňuje. Zajímám se o ve-
řejné dění a moje kandidatura je vcelku 
logická.

Hlavní bod programu - Jak již z naše-

ho motta vyplývá, chceme především ote-
vřené a transparentní vedení města. Není 
to nic nového pod sluncem, již v r. 2010 
podpořilo současné zastupitelstvo návrh 
zastupitelů ČSSD a od té doby je z jedná-
ní ZM pořizován zvukový záznam a hla-
sování jednotlivých zastupitelů je veřejně 
přístupné na webových stránkách města. 
Ale chceme jít ještě dál, např. zveřejno-
vat na webových stránkách města jeho 
uzavřené smlouvy týkající se investičních 
akcí nad 50 tisíc korun. Další návrhy jsou 
součástí našeho volebního programu.

1. Je to letitá záležitost. V tuto chvíli sou-
kromý investor na svém pozemku buduje 
u vlakového nádraží autobusový terminál, 
kde po jeho vybudování bude snad už v r. 
2015 či 2016 připraven prostor i pro parko-
vání cca 70 osobních automobilů. Zde už 
záleží na tom, zda se město rozhodne tento 
prostor odkoupit a dobudovat (a já doufám, 
že ano). Tímto by byla vyřešena svízelná 
situace před budovou ČD, kde je nyní díky 
parkování osobních vozidel a zastávek 
autobusů nepřehledno a nebezpečno. V 
okamžiku, kdy budou moci být přesunuty 
autobusy k vlakovému nádraží, otevírá se 
cesta k rekonstrukci západní části náměs-
tí. Zde by mělo dojít ke změně organizace 
dopravy, a to navrácením k tradiční křižo-
vatce ve tvaru T. Na této záležitosti se stále 
pracuje tak, aby v okamžiku, kdy budou 
vypsány výzvy na možnost čerpání evrop-
ských dotací z nového plánovacího obdo-
bí, mohlo město žádat o dotaci. Co se týká 
parkování na náměstí, umím si představit 
placené parkování, ovšem s tím, že např. 
první hodina by byla zdarma. 

2. Jsem vcelku zklamána přístupem 
nového nájemce Isarna. Očekávala jsem 
větší aktivitu. Svoji nečinnost zdůvodňuje 
nedostatkem peněz a nemožností čerpat 
dotace, a to i díky tomu, že má pouze krát-
kodobou nájemní smlouvu s městem. Na 
radě města jsme udělali vstřícný krok a 
navrhli desetiletou nájemní smlouvu, díky 
které by si lépe „šáhl na peníze“. Samo-
zřejmě jsme smlouvu chtěli mít právnicky 
ošetřenou tak, abychom, pokud by druhá 
strana zůstala nečinná, měli možnost je-
jího vypovězení. K tomuto bylo nutné ze 
strany nového nájemce Isarna dodat určité 
náležitosti, leč k tomuto nedošlo. Tudíž 
stále je v režimu krátkodobé nájemní 
smlouvy. Co se týká dalšího využití, za-
tím platí současná nájemní smlouva a já 
doufám, že se věci pohnou dopředu a areál 
bude sloužit dosavadnímu účelu.

3. V současné době Zastupitelstvo měs-
ta Letovice přijalo nový Návštěvní řád 
pro přehradu Křetínka, který stanovuje 
základní pravidla chování nás všech. Je-
likož katastr města Letovice končí před  
vranovským mostem, co se týká využití 
prostor např. na velkém parkovišti, je to 
v gesci obcí, kterým katastrálně náleží. 
Určitě si umím představit lepší sociální 
zázemí pro návštěvníky. Přiznám se, že se 
mi více líbí přírodní ráz dnešního stavu, 
než snaha o komerci. Samozřejmě se ne-
bráním diskusi s představiteli příslušných 
obcí a hledání alternativ pro další využití.

KSČM
Jan Řehoř

64 let, ředitel společnosti
koníčky - sport a literatura
motto - Město pro občany, 
občané pro město

Kandidovat jsem se roz-
hodl, protože to vnímám jako službu pro 
občany a chci se podílet na řešení společ-
ných problémů města.

Hlavní bod programu - Zachování 
učňovského a středního školství v Leto-
vicích a zaměstnanost občanů, vyrovnaný 
rozpočet města.

1. Dle rozpočtových možností rekon-
strukce na několik etap, při zachování ne-
zadlužení města. Investice jen pokud si je 
můžeme fi nančně dovolit. Přestupní uzel 
IDS dokončit.

2. Z dostupných informací není dohod-
nut dlouhodobý pronájem a dotace nejsou 
na pořadu dne. Tato otázka není pro nás 
prioritní.

3. V současné době je vydána vyhláš-
ka o využívání prostoru Křetínské nádrže 
k využití turistického charakteru a k tomu-
to tématu se musí především vyjádřit obce 
Vranová, Křetín a Lazinov a to především 
na dopady zvýšené turistiky na životní 
prostředí a vodohospodářství.

TOP 09
Petr Novotný 

39 let, středoškolský učitel
koníčky - sport, truhlařina

Kandidovat jsem se roz-
hodnul, protože jen říkat, že 
je něco špatně, umí každý. 
To, co má smysl, je snažit se věci ovlivnit 
svým názorem, svým přístupem. Upřím-
ně po zkušenosti ze zastupitelstva a rady 
z minulého období je mi jasné, že v těchto 
funkcích se sice podílíte na rozhodování, 
jestli danou věc udělat, či nikoli, ale ne-
máte moc možnost věci aktivně vytvářet. 
Proto je důležitá funkce starosty a mís-
tostarosty, protože denně mají k dispozici 
aparát města, mohou věci denně posouvat 
dopředu, pokud správně pracují. Nejdůle-
žitější je práce s rozpočtem a v tom vidím 
svoji velmi silnou stránku. Proto chci být 
starostou města Letovice.

Hlavní bod programu - Není to o jed-
né věci. Je spousta oblastí, které musí fun-
govat v součinnosti. Spíše bych řekl, že 
nejdůležitější bude dohodnout se s ostat-
ními, jaké Letovice chceme mít za deset 
až dvacet let a tomuto konceptu podřídit 
i jednotlivé kroky. 

1. Rekonstrukci náměstí vnímám jako 
nutnost, je potřeba do centra Letovic vrátit 
život. Celé náměstí nemůže fungovat jako 
neplacené parkoviště, ozdobené několika 
květinami. Náměstí má být srdcem města, 
kde se budou občané i turisté cítit dobře 
a kam se budou rádi vracet. To souvisí i 
s vytvořením prostředí, které je přátelské 
k podnikatelům a k lidem, kteří chtějí 
pořádat nejrůznější akce a realizovat se. 
Byl bych rád, pokud by se z náměstí stalo 
skutečné kulturní a společenské centrum. 
K tomu je ovšem nutná jeho rekonstruk-
ce, která bude dlouhá a fi nančně i časově 
náročná. Máme k dispozici návrhy archi-
tektů Kaštánkové a Krče a máme i odvahu 
se do realizace pustit, protože jsme si jistí, 
že tato investice se Letovicím několikaná-
sobně vrátí. 

2. Tady budu ve svém vyjádření hod-
ně tvrdý. Isarno mělo dle mého názoru 
obrovský potenciál a mrzí mě, že ho ne-
využilo. Bohužel dopadlo, jak dopadlo. 
Stávající nájemce se jen snaží využívat 
a podle mě spíš zneužívat systém dotací. 
Pokud dotaci nedostane, neudělá nic. Můj 
osobní názor je, že toto nádherné místo 
se může využít i jinak, než aby zarůstalo 
travou. Například v Letovicích se rozmá-
hají street workoutové aktivity, které si 
zaslouží podporu, chybí volně přístupné 
travnaté hřiště, a proč by nemohla k naše-
mu nádhernému zámeckému parku přibýt 
ještě jedna upravovaná oddechová zóna 
doplněná o sportovní a kulturní aktivity.

3. Tady bude muset město hodně komu-
nikovat s povodím. Situaci, kdy hladina 
přehrady klesá tak jako letos, považuji za 
velmi špatnou. Přehrada je přenádherná 
a její využití zapadá do naší vize o Leto-
vicích jako vyhledávanému turistickému 
centru. Aby to mohlo fungovat, je potřeba 
opravit ještě silnici do Meziříčka a z Me-
ziříčka do Lazinova. Tahle trasa si přímo 
říká o cyklostezku a využití pro cyklisty, 
bruslaře, longboardisty atd. Na druhou 
stranu nejsem pro zástavbu v bezpro-
středním okolí přehrady. Je potřeba, aby 
se tady dohodli správci přehrady, rybáři, 
provozovatelé vodních sportů a lidé, kteří 
chtějí využívat přehradu ke koupání. To, 
že přehrada má obrovský turistický po-

tenciál, je vidět na velmi vydařené akci 
dračích lodí. Situace je ovšem složitější, 
protože se týká více obcí mikroregionu.

Sdružení nestraníků
Pavel Horáček

20 let, obchodní zástupce
koníčky - turistika, historie, 
veřejné dění
motto - Slušná politika bez 
politických stran a jejich 
kmotrů

Kandidovat jsem se rozhodl, protože v 
podstatě už od malička se o místní poli-
tiku zajímám. Zasedání zastupitelstva se 
účastním možná častěji, než někteří jeho 
členové, a když vidím, kdo a jakým způ-
sobem naše město reprezentuje, řekl jsem 
si, že je potřeba s tím něco udělat. Myslím 
si, že politiků a jejich stran už bylo dost. 
Společně s dalšími jsem se rozhodl vytvo-
řit kandidátku Nestraníků. 

Hlavní bod programu - Jako mladý 
člověk podpořím naši střední školu. Mys-
lím si, že je pro Letovice klíčová a nedo-
volím, aby se po 82 letech omezoval její 
provoz nebo se dokonce zrušila. Nepři-
pustím, aby se opakovala situace Biskup-
ského gymnázia. 

1. Letovické náměstí, především jeho 
západní část, je ostudou města. Náměstí 
mohlo být už dávno opraveno, kdyby se 
peníze používaly na rozumné věci a ne na 
zbytečnosti. Problémy s parkováním bych 
řešil tak, že by první hodina parkování na 
náměstí byla zdarma, každá další by stála 
10 korun. Někteří lidé totiž dnes bezplat-
ného parkování zneužívají a jejich auta 
stojí na náměstí po celý den a neumožňují 
tak zaparkovat nikomu jinému, třeba ma-
mince s dětmi nebo seniorům. Nejvíce mě 
však pobuřuje, když takto parkují i někte-
ří lidé z Městského úřadu. Autobusy by 
měly na náměstí přijíždět na zastávky před 
„hudebkou“, ostrůvky před poštou bych 
zrušil. Neměli by také na náměstí parko-
vat, jen přijet k zastávce a zase odjíždět. 
Parkování by mělo být na dopravním uzlu 
za vlakovým nádražím, který se začal sta-
vět, ale z nepochopitelných důvodu se tam 
už tři měsíce ani nekoplo, takže to na nás 
čeká po volbách. 

2. Musím se stydět, když vidím, jak se 
vedení města zachovalo ke sdružení Kel-
toi, které celý keltský skanzen vybudova-
lo. Místo podpory a vděku, naši předsta-
vitelé celé jejich dílo zničili, zadupali do 
země. Jako budoucí zastupitel se prvně 
nájemcům omluvím za kroky minulého 
vedení a následně podpořím vybudování 
celého místa znovu. Myslím si, že i město 
by se do obnovy Isarna mělo zapojit. 

3. V první řadě zajistíme, aby se z Kře-
tínky pořád neodpouštělo. Budeme jednat 
s vodohospodáři a povodím, aby vodu v 
nádrži nechali. Následně se zaměříme na 
propagaci nejen Křetínky, ale i Letovic 
a celého našeho krásného okolí. Budeme 
spolupracovat s okolními obcemi na zís-
kávání dotací na úpravu okolí vodní nádr-
že. Přivedeme do Letovic turisty, protože 
máme co nabídnout.

Občanská inicia  va
Radek Procházka

46 let, učitel
koníčky - hudba, turistika, 
jízda na kole 
motto - Poctivost se musí 
vyplácet

Kandidovat jsem se rozhodl, protože 
se dlouhodobě zajímám o dění ve městě 
a chci ho také aktivně ovlivňovat.

Hlavní bod programu - Letovice by si 
konečně zasloužily celkovou rekonstruk-
ci náměstí, zatím je to z velké části jedno 
velké parkoviště. To bude jedno z našich 
zásadních témat pro nadcházející volby. 

1. Bude to jedno z našich nosných té-
mat. Chceme se vrátit k již zpracované-

mu projektu, který řeší jak dopravu, tak 
autobusy a to vše navazuje na přestupní 
uzel, který by měl vzniknout u vlakového 
nádraží. Náměstí je třeba zklidnit a vytvo-
řit prostor pro setkávání lidí. Již dnes se 
ukazuje, že o tento centrální bod města 
začíná být především mezi mládeží velký 
zájem a že se začíná využívat i pro různé 
kulturní akce.

2. Stav Isarna rozhodně není v tuto 
chvíli uspokojivý. Nový nájemce má sice 
snahu tento areál oživit, ale protože je to 
nezisková organizace, chybí mu pravdě-
podobně peníze na jeho zásadní promě-
nu. Dle mého názoru musí do této situa-
ce vstoupit výrazněji město a společně s 
lidmi, které toto historické období zajímá 
a kteří to umí, spoluvytvořit znovu tento 
kulturně - historický stánek. Pro město je 
to z pohledu turistiky zajímavý potenciál a 
proto není možné, aby radnice stála v této 
věci stranou a jen se zajímala, jestli dosta-
ne od provozovatele nějaký nájem.

3. O lepším využití přehrady se hovo-
ří dlouhodobě, ale až na nějaké jednotli-
vé výjimky se v tomto ohledu nic kom-
plexního neobjevilo. Je třeba zasednout 
k jednacímu stolu se zástupci všech obcí 
kolem přehrady a dát na stůl jasnou vizi 
o využití tohoto prostoru. Následně je pak 
třeba oslovit silné investory a také za vy-
užití dotací, které nám snad naše vláda v 
Bruselu na nové období vyjedná promě-
nit bezprostřední okolí přehrady tak, aby 
sloužilo k rekreaci, odpočinku, rybaření a 
nabízelo s tím spojené služby, to znamená 
důstojné parkování, občerstvení návštěv-
níků, hygienické zázemí apod. 

KDU-ČSL
František Boček

48 let, živnostník
koníčky - četba knih, jízda na kole

Kandidovat jsem se rozhodl, protože mi 
není lhostejné, co se ve městě děje a chci 
se podílet na budoucnosti města.

Hlavní bod programu - V současné 
době panuje mezi zastupiteli nedůvěra. 
Budu se snažit o vybudování důvěry mezi 
zastupiteli, protože společně zmůžeme 
jistě mnohem více, než když se budeme 
neustále mezi sebou napadat.

1. Na tom, že letovické náměstí naléha-
vě potřebuje projít zásadní rekonstrukcí, 
se jistě shodnou zástupci napříč volebním 
spektrem. Když si však uvědomím část-
ku, která je na opravu třeba, je jisté, že 
bez dotace realizace nebude možná. Re-
konstrukce také navazuje na vybudování 
záchytného parkoviště pro autobusy, aby 
nemusely parkovat na náměstí, a tím se 
i zredukuje počet autobusových zastávek. 
Je dobré, že jen nesedíme se založenýma 
rukama a nečekáme na vyhlášení dotač-
ních titulů, město z vlastních fi nančních 
prostředků provedlo zdařilou revitalizaci 
zeleně na náměstí a to v letních měsících 
vždy celé rozkvete. 

2. Keltská usedlost po skvělých sezónách 
nešťastnou shodou nepříjemných událostí 
padla na pomyslné dno a nový nájemce se 
s velkou námahou pokouší navrátit skan-
zenu Isarno dřívější slávu. Po počátečních 
rozpacích z obou stran, jak zástupců města, 
tak nového nájemce, začínají rozhovory o 
budoucnosti nabírat na důvěře. Uskutečni-
lo se zde letos několik akcí a také začala 
probíhat oprava keltských staveb. Bylo by 
škoda nepodpořit skvělou myšlenku.

3. Přehrada Křetínka je svou polohou 
ideálním místem rekreace a odpočinku 
nejen pro občany Letovic, ale i širokého 
okolí. Množství aut v letních měsících 
a množství rybářů v měsících ostatních 
dává tušit oblibu tohoto místa. Turistický 
potenciál přehrady není jistě vyčerpán, 
nicméně nemyslím si, že by se město 
mělo v tomto směru angažovat. Spíše by 
nemělo klást překážky těm, kdo se snaží 
turistům pobyt zpříjemnit.

 Připravil Radim Hruška

O přízeň voličů se bude v Letovicích ucházet celkem sedm kandidátních listin. Zrcadlo Bla-
nenska a Boskovicka oslovilo jejich lídry, aby prozradili něco o sobě a především o programu 
jejich stran a hnutí. 

Všichni dostali stejné anketní otázky směřující k jejich osobě - dotazovali jsme se na věk, 
povolání, koníčky, motto, důvod kandidatury a hlavní bod programu (jednotliví kandidáti jsou 
řazeni podle vylosovaných čísel jejich kandidátních listin, pokud některý bod u kandidáta nena-
jdete, tak na něj neodpověděl).

V druhé části jsme položili tři otázky týkající se aktuálního dění v Letovicích.
1. Jaký je Váš názor na rekonstrukci hlavního letovického náměstí? 
2. Je podle Vás současný stav bývalého keltského skanzenu Isarno uspokojující?
3. Jak se díváte na turistický potenciál přehrady Křetínky?

Náměs   se musí 
opravit, říkají lídři

Dokončení ze str. 1
„Rekonstrukce by se měla rozdělit na několik 

etap, při zachování nezadlužení města. Investice 
plánujme jen, pokud si je můžeme fi nančně dovolit. 
Přestupní uzel IDS by se měl dokončit,“ tvrdí.

Daniela Ottová, jednička kandidátky sociálních 
demokratů, vidí rekonstrukci náměstí spojenou 

s budováním autobusového terminálu u vlakového 
nádraží soukromým investorem, který by mohlo 
město v budoucnu odkoupit a dobudovat. „V oka-
mžiku, kdy budou moci být přesunuty autobusy 
k vlakovému nádraží, otevírá se cesta k rekonstrukci 
západní části náměstí. Zde by mělo dojít ke změně 
organizace dopravy, a to navrácením k tradiční kři-
žovatce ve tvaru T. Na této záležitosti se stále pracu-
je tak, aby v okamžiku, kdy budou vypsány výzvy 
na možnost čerpání evropských dotací z nového 
plánovacího období, mohlo město žádat o dotaci,“ 
uzavírá Ottová.



Velké Opatovice, Lysice - 
Přestávku Velké ceny Blanen-
ska v požárním útoku vyplnili 
hasiči z Velkých Opatovic a 
z Lysic svými soutěžemi, které 
letos nejsou do bodování Velké 
ceny zařazeny. Ve Velkých Opa-
tovicích se klání konalo v ne-
děli 24. srpna na travnaté dráze 
v areálu u zámku, kam se sjelo 
téměř 25 hasičských družstev, 
z toho 10 ženských. Jako první 
závodili muži, mezi kterými na-
konec zvítězila Obora. V ženské 
kategorii se nejrychleji podařilo 
svůj požární útok zaběhnout Čer-
novicím.

O týden později, v neděli 31. srp-
na, ožila hasičským sportem asfal-
tová dráha na náměstí před úřadem 
městyse v Lysicích. Svoje síly 
sem přijelo přeměřit 20 mužských 
a sedm ženských družstev. V Lysi-
cích celou soutěž otevíraly ženy, na 
trati do kopce se nakonec podařilo 
zvítězit Sebranicím. V mužích byl 
nejúspěšnější Míchov.

Kandidátské soutěže Velké 
ceny Blanenska jsou pro letošek 
odběhány, samotné Velké ceně 
bývají do konce dvě kola. To nej-
bližší proběhne v sobotu 13. září 
na nové travnaté dráze v Ostrově 
u Macochy.  Broňa Zhořová
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Na tra   v Lysicích. Foto Pavel KuchařNa tra   v Lysicích. Foto Pavel Kuchař

Hotel Dukla opouš   nájemce, 
objekt se vrací městu

Michal Záboj

Blansko - Hotel Dukla v Blan-
sku bude opět provozovat město. 
Původní nájemkyně totiž podala 
výpověď a objekt na náměstí Re-
publiky opouští. Radnice už se 
zároveň připravuje na případnou 
demolici, o které budou lidé roz-
hodovat v referendu.

O důvodech výpovědi se ná-
jemkyně hotelu Dukla se Zr-
cadlem odmítla bavit. Hovor 
ukončila s tím, že své pohnutky 
k odchodu sdělila už vedení měs-
ta. O něco sdílnější byl starosta 
Blanska Ivo Polák (ČSSD).

„Tím hlavním důvodem asi 
bude vypsání referenda o zbou-
rání hotelu Dukla. Pokud by se 
občané vyjádřili pro demolici, 
tak tam asi žádná perspektiva 
pro podnikání nebude,“ vysvětlil 
starosta.

Nájemní smlouva provozova-
telce vyprší ke konci září. Od 
října se tak bude o hotel Dukla 
starat městský odbor komunální 
údržby. Radnice už zveřejnila 
záměr pronajmout nebytové pro-
story uvnitř objektu.

„Předpokládám, že nájemci, 
kteří tam jsou v současné době, 
se znovu přihlásí. Obyvatel po-

kojů se to ale netýká. Všechna 
práva i povinnosti přecházejí na 
nového provozovatele, tedy měs-
to,“ podotkl starosta Polák.

O dalším osudu hotelu Dukla 
rozhodnou obyvatelé Blanska 
v referendu, které se uskuteční 
spolu s říjnovými komunálními 
volbami. Budou odpovídat na 
otázku, zda chtějí, aby město bu-
dovu zbouralo.

Na případnou demolici hotelu 
se radnice připravuje už teď. Ná-
vrh nového rozpočtu města totiž 
počítá i s penězi na zbourání. Ho-
tel Dukla by tak z náměstí Repub-
liky zmizel během příštího roku.

„Pokud se občané vysloví pro 
zbourání, tak naším zájmem je 
v řádu několika měsíců tuto akci 
provést,“ dodal blanenský sta-
rosta Ivo Polák.

Hotel Dukla město Blansko 
získalo v září roku 2011 v draž-
bě za třicet a půl miliónu korun. 
Argumentem pro nákup tehdy 
bylo to, že by se jinak z budovy 
stala ubytovna pro problémové 
nájemníky. 

V současnosti Dukla slouží 
jako levná ubytovna, je v ní i bar, 
diskotéka a prodejna textilu. Ná-
klady na demolici se odhadují na 
asi deset milionů korun.

Marta Antonínová

Blansko - Na sobotu 13. září 
je připraven už osmnáctý ročník 
akce Evropská noc pro netopýry. 
Dějištěm bude opět areál Sloup-

sko-šošůvských jeskyní v Mo-
ravském krasu. „Do jeskyně 
může vstoupit vždy jen omezený 
počet návštěvníků, proto budeme 
program opakovat čtyřikrát. Za-
čínáme v 17 hodin,“ řekl vedoucí 

Správy Chráněné krajinné oblas-
ti Moravský kras Leoš Štefka. 
Vstup poslední skupiny zájemců 
je naplánován na 18.30 hodin.

Každá ze skupin absolvuje tři 
části programu. Po prohlídce jes-
kyně s výkladem o životním pro-
středí těchto zajímavých nočních 
tvorů bude následovat promítání 
filmů a závěr bude tradičně patřit 
dětmi nejoblíbenějším chvilkám 
– pozorování živých netopýrů. 

Do Sloupsko-šošůvských 
jeskyní bude pro účastníky Ev-
ropské noci netopýrů z Blanska 
vypraven autobus, který odjede 
od autobusového nádraží v 16.30 
hodin a od jeskyní zpět pojede 
kolem 20.30 hodin. Také pro 
zájemce z Brna je připraven au-
tobus, který odjede od kavárny 
Bohéma na Rooseveltově ulici 
v 16.30 hodin. Zájemci o dopra-
vu z Brna se musí objednat na 
tel.: 542 422 750, nebo na adrese 
ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno, protože je nutno 
zakoupit místenky v ceně pade-
sáti korun.

Akce je pořádána pro poznání 
a na podporu ochrany netopý-
rů nejen v České republice, ale 
i v celé Evropě. Při této příle-
žitosti bude možno v areálu jes-
kyní zakoupit publikace a další 
materiály o netopýrech. Netopý-
ří noc tradičně připravuje Správa 
CHKO Moravský kras, Česká 
společnost pro ochranu netopý-
rů, Ekologický institut Veronica 
ve spolupráci se Správou jeskyní 
Moravského krasu, Spolkem pro 
rozvoj venkova Moravský kras 
a dalšími, například Ústavem bi-
ologie obratlovců akademie věd.

Osmnáctá netopýří noc 
bude opět ve Sloupu

Na zimních stadionech už je 
led, lidé si mohou jít zabruslit

Blansko, Boskovice - Zimní stadiony v regionu po letní přestávce 
opět nabízejí veřejné bruslení. Vyrazit na ledovou plochu je tento víkend 
možné v Blansku i v Boskovicích.

Blanenský zimní stadion má led už více než měsíc. Plochu teď větši-
nou využívají hokejové kluby k soustředěním a tréninkům. Bruslení pro 
veřejnost ale stadion nabízí téměř každý den.

„Máme teď spoustu hokejových soustředění a mezi nimi, když je vol-
no, tak pořádáme i veřejné bruslení,“ uvedl ředitel fi rmy Služby Blansko 
Radek Snopek.

V sobotu si mohou lidé zajít zabruslit od čtrnácti hodin, v neděli od 
patnácti. Zatím ale zájem příliš velký není.

„V létě moc lidí bruslit nechodí. Bruslit se začíná až v říjnu, listopadu,“ 
dodal Snopek s tím, že návštěvníci se teď mohou občerstvit v restauraci 
Aquapark a přímo na stadionu si třeba nechat nabrousit brusle.

První týden provozu má za sebou ledová plocha na zimním stadionu 
v Boskovicích. „Držíme tradiční veřejné bruslení v pátek večer a pak také 
v sobotu a v neděli odpoledne. Přes týden je plocha vyhrazená pro oddíly 
a zájmové skupiny,“ upřesnil ředitel Služeb Boskovice Milan Strya.

Lidé si ale stále mohou obout také inline brusle. V regionu existuje 
řada míst, kde lze tento sport provozovat. Letos na jaře na Sportovním 
ostrově Ludvíka v Blansku navíc otevřeli speciální okruh pro inline brus-
laře.  (moj)

Sochaři. Do betlému ve Vískách přibyly další sochy. Během uplynulých 
týdnů je vytvořili studen   uměleckých škol v rámci letošního sochař-
ského atelieru.  Foto Michal Záboj

Cyklovýlet. Rekordní účast 875 jezdců zaznamenal tradiční cyklovýlet 
Okolo Malé Hané. Foto Jaroslav Oldřich

Ve Velkých Opatovicích a v Lysicích se 
závodilo o nejrychlejší požární útok

Adamov - Město Adamov le-
tos slaví jubileum. Připomíná si 
půlstoletí od chvíle, kdy byl po-
výšen na město a této události je 
po celý rok věnována řada akcí. 

K nim bude od 14. do 16. září 
patřit i Výstava kronik města 
Blanska,která se uskuteční v sa-

lonku městského kulturního stře-
diska.

K dispozici budou kroniky tak, 
jak je kronikáři města postupně 
sepisují, a to již od roku 1922. 
Originály jsou uloženy tak, jak 
ukládá zákon, v okresním archi-
vu v Blansku. K dispozici však 

jsou digitalizované kroniky (na 
kompaktních discích nebo DVD 
nosičích) od roku 1922 do roku 
1999.

V uvedených dnech budou 
mít občané možnost si digitální 
záznamy kronik prohlédnout, na-
jít si v nich data a zprávy, které 

je zajímají. K nahlédnutí budou 
také kopie kronik adamovské 
farnosti a záznamy mapující čin-
nost Městského kulturního stře-
diska Adamov. 

Výstava bude otevřena od 14. 
do 16. září vždy v době od 13.30 
do 17.30 hodin.  (ama)

Adamovští nahlédnou do městských kronik
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Půlmaraton Moravským krasem 2014 přinesl rekordní účast závodníků i výbornou atmosféru

V cíli závodu byli jako první dva keňš   běžci

Lidový běh. Foto Bohumil HlaváčekLidový běh. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Výjimečná sportov-
ní akce se uskutečnila v sobotu 
v Blansku. Půlmaratonu Morav-
ským krasem přálo počasí, byl 
skvěle organizován občanským 
sdružením Sportuj s námi, pořa-
datelem i Boskovických běhů, 
které tuto akci pořádají od roku 
2011. Nejednalo se jen o sportov-
ní podnik, ale i kulturně společen-
skou událost, která se musela líbit 
i nejnáročnějším divákům.

Zaujala i čísla účastníků, kte-
rá překonala všechny dosavadní 
rekordy. Aktivně se zapojilo cel-
kem 1488 sportovců. V Dětských 
bězích jich bylo 153, v Lidovém 
běhu na 800 metrů 72, v Měst-
ském běhu na 2,4 km 141 a na 
hlavní trať půlmaratonu odstarto-
valo nebývalých 1122 vytrvalců. 
Vítězem hlavního závodu se stal 
v čase 1:10:31 Keňan Toroitich 
Charles Cheruiyot z Benedek Tea-
mu před krajanem Musau Den-
ní Mwanziou. Třetí byl nejlepší 
český účastník Lukáš Olejníček 
před legendou závodu Danem 

Orálkem. Obhájce prvenství Jan 
Kohut z Blanska tentokrát neu-
spěl a po nadějném začátku skon-
čil hluboko v poli poražených, 
když závod symbolicky dokončil 
v osmé stovce výsledkové listiny. 
„Minulý týden jsem absolvoval 
dva dlouhé závody. Začal jsem 
zostra a najednou mi došly síly. 
Tak jsem to už nějak jen dokon-
čil,“ vysvětlil loňský vítěz. Třetí 
Olejníček se pokoušel v závěru 
ještě dotáhnout vedoucí Keňany. 
„Ze skoro minuty v polovině trati 
jsem to stáhnul na skoro dvacet 
sekund. Ale víc už to nešlo,“ krčil 
v cíli rameny vítěz z roku 2012. 
I ženám vládla Afrika. Keňan-
ka Yadaa Consalater Chemtat 
z Benedek Teamu proťala cílovou 
pásku jako první v čase 1:18:53 
před Tünde Szabó a favorizova-
nou Petrou Kamínkovou. 

V letošním 19. ročníku byl 
novinkou Lidový běh na 800 met-
rů, jehož trať absolvoval i patron 
akce místostarosta Jiří Crha za 
asistence vicehejtmana Jihomo-
ravského kraje Stanislava Juránka. 
Velkým zpestřením byl start svat-

by ve slavnostním oblečení včetně 
nevěsty a ženicha.V Městském 
běhu se již vyhlašovaly i výsledky. 
První doběhl Pavel Dvořák z Biat-
lonu Prostějov, který pak nastou-
pil i do hlavního závodu, v němž 
skončil sedmnáctý. Nejlepší ženou 
byla Michaela Hlavatá. Zaujala 
skupina v oranžových trikách, 

která jejich zakoupením a startem 
podpořila kamaráda paralympij-
ského sportovce Kamila Vašíčka. 

Výsledky PMK, muži: 1. Char-
les Cheruiyot Toroitich 1:10:31, 
2. Denní Mwanzia Musau (oba 
Benedek Team) 1:10:32, 3. Lukáš 
Olejníček (Blanenská desítka) 
1:10:53, 4. Daniel Orálek (AC 

Moravská Slávia Brno) 1:11:19, 5. 
Václav Bitala (AK EZ Kopřivni-
ce) 1:12:59. Ženy: 1. Consalater 
Chemtai Yadaa 1:18:53, 2. Tün-
de Szabó (obě Benedek Team) 
1:20:50, 3. Petra Kamínková 
(Adidas Running Team) 1:22:32, 
4. Martina Vévodová (AK Per-
ná) 1:26:46, 5. Eva Filipiová (TJ 

Šumperk) 1:27:54. Městský běh, 
muži: 1. Pavel Dvořák (Biatlon 
Prostějov) 7:52, 2. Dominik Papp 
(AHA Vyškov) 8:20, 3. Václav 
Novotný (Střelice) 8:26. Ženy: 1.  
Michaela Hlavatá (Brno) 8:24, 2. 
Lenka Jančaříková (AAC Brno) 
8:51, 3. Karolína Ročková (AC 
Moravská Slavia Brno) 9:14.

Bohumil Hlaváček

Tanvald, Blansko - Obrovský 
úspěch zaznamenali o minulém 
víkendu blanenští biketrialis-
té v reprezentačních barvách. 
Několikanásobný mistr světa 
v mládežnických kategoriích 
a vicemistr světa z loňského roku 
Václav Kolář dosáhl poprvé ve 
své kariéře na vytoužený titul 
v elitní kategorii. 

A to způsobem nevídaným. 
Po dvou výhrách ve Španělsku 
nenašel třiadvacetiletý sporto-
vec z Blanska přemožitele ani 
ve finále seriálu, které se konalo 
v Tanvaldu a dosedl na pomysl-
ný trůn pro absolutně nejlepšího 
biketrialistu planety. 

Na nejvyšším stupni stanul na 
tomto závodě i jeho týmový kole-
ga Martin Kakáč, kterého tato 
výhra posunula na celkové dru-
hé místo v kategorii Senior. A do 
třetice bral medaili i nejmladší 
z trojice Ondřej Šenk. Tomu sice 
tanvaldský závod nevyšel, body 
za dvě druhá místa ve Španělsku 
mu ale daly celkový bronz. 

S Václavem Kolářem jsme si 

popovídali po jeho návratu do 
Blanska o čerstvých pocitech 
světového šampióna.

Už několik let jsem se těšil na 
tento rozhovor. Tedy s mistrem 
světa v elitní kategorii. Čekal 
jsi, že to bude již dřív než ve tři-
advaceti letech?

Poslední dva roky to již bylo 
těsné. Prolomilo se to, mám z toho 
obrovskou radost. Je to super.

Soupeře jsi převálcoval neví-

daným způsobem. Vyhrál jsi 
všechny tři závody…

Z výsledků to vypadá pře-
svědčivě. Ale tak jednoznačné 
to nebylo. Ve Španělsku to bylo 
těsné. Guttierez byl domácí na 
prvním závodě, stavěl i sekce. 
Druhý závod byl nejtěžší. Strašné 
vedro, hrozně dlouhé a náročné 
úseky. Takové sekce jsem ještě 
nejel, velice náročné na fyzičku. 
Asi nejtěžší závody mého živo-
ta. Oproti Blansku loni to bylo 
náročnější.

Jak to vypadalo konkrétně?
První díl seriálu se jel na 

pobřeží Atlantiku, na kamenech 
u moře. Když byl příliv, muselo 
se to obcházet. Moc se mi tam 
líbilo. Na druhém to bylo velice 
pestré. Třeba na zřícenině nějaké 
budovy, v lesíku ve španělském 
červeném prachu, poslední dvě 
umělé sekce byly moc pěkné. Ty 
jsem absolvoval bez chyby, a to 
rozhodlo.

Tvým hlavním soupeřem byl 
kamarád Raul Guttierez. Byla 
mezi vámi rivalita?

Jsme kámoši, radíme si 
i v závodě, ale napětí tam bylo. 
Po závodech jsem u něho spal. 
On do toho dával maximum, je 
o hodně starší, chtěl moc vyhrát. 
Radost však měl i z druhého mís-
ta, stříbro ještě neměl.

Jak hodnotíš výkony blanen-
ských parťáků?

Oni měli ty sekce trochu lehčí 
než elita. Mrzelo mne, že Ond-
ra to v Česku pokazil v prvním 
kole a nešlo to spravit na líp než 
bronz. S Martinem jsme se na tra-

ti míjeli, neviděl jsem ho. U nás 
neudělal ani jednu chybu a dostal 
se na druhé místo, což se cení. 
I když on byl zklamaný, věřil si 
ještě výš. Myslím, že by se měl už 
posunout do elity, záleží to ale na 
něm, jak moc si bude věřit.

Tento víkend ještě budeš 
startovat na mistrovství světa 
cyklistické federace…

V Norsku to bude o něčem jiném. 
Loni jsem byl pátý, kvůli diskvalifi -
kaci jednoho závodníka jsem skon-
čil čtvrtý.  Pokračování na str. 10

Blanenský Václav Kolář je mistrem světa v biketrialu. 
Na medaile dosáhli i Mar  n Kakáč a Ondřej Šenk

Stupně vítězů. Foto archiv VKStupně vítězů. Foto archiv VK

Václav Kolář na tra  . Foto archiv VKVáclav Kolář na tra  . Foto archiv VK

Vítěz půlmaratonu. Foto Bohumil HlaváčekVítěz půlmaratonu. Foto Bohumil Hlaváček

Rozhovor. Foto Bohumil HlaváčekRozhovor. Foto Bohumil Hlaváček

Vítěz běhu městem. Foto Bohumil HlaváčekVítěz běhu městem. Foto Bohumil Hlaváček

Na tra  . Foto Bohumil HlaváčekNa tra  . Foto Bohumil Hlaváček

Svatba na tra  . Foto Bohumil HlaváčekSvatba na tra  . Foto Bohumil Hlaváček

Běh městem. Foto Bohumil HlaváčekBěh městem. Foto Bohumil Hlaváček
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Blansko přivezlo bod z Tasovic. Doma ale zcela zklamalo

Juran pětkrát inkasoval
K   

Úřední začátek muži 16.30, dorost 13.45, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak).

čtvrtek 4. září
OP mladší žáci: Knínice – Olomučany (17.00). 

sobota 6. září
I.A třída: Boskovice – Lipovec (14.00).
OP: Vysočany – Kunštát B. 
III. třída: Ráječko B – Bořitov B.
IV. třída: Svitávka B – Vilémovice B (14.00). Benešov – Cetkovice. 
Lipůvka B – Jedovnice B. 
Divize dorost: Boskovice – Vrchovina (13.00, 15.15). Blansko – Kyjov 
(10.15, 12.30). 
I. třída dorost: Vojkovice – Lipovec (14.15).
OP dorost: Knínice – Vísky (16.30).
I. třída žáci: Boskovice – Slavkov (9.00, 10.45). 
OP mladší žáci: Benešov/Kořenec – Žijeme hrou B (16.00). Jedovnice/
Rudice – Cetkovice (14.00). 
OP ženy: Ráječko – Mostkovice (13.45).

neděle 7. září 
Divize: Mutěnice – Blansko.
KP: Ráječko – Bohunice.
I.A třída: Slatina – Kunštát. Žebětín – Bořitov. 
I.B třída: Černá Hora – Rájec-Jestřebí. 
OP: Olešnice – Sloup. Kořenec – Rudice. Doubravice – Olomučany. 
Vavřinec – Šošůvka. Letovice – Vilémovice. Lipůvka – Jedovnice. 
III. třída: Skalice – Ostrov. Boskovice B – Kotvrdovice. Knínice – Vra-
nová. Velké Opatovice – Svitávka. Lažany – Vísky. Adamov – Drnovi-
ce. 
IV. třída: Lomnice – Lažánky. 
I. třída dorost: Ráječko – Tišnov (13.30). Vev. Bítýška – Cetkovice 
(14.00).
OP dorost: Doubravice – Č.Hora/Bořitov/Boskovice B. Sloup/Vavřinec 
– Olomučany (12.30). Drnovice/Voděrady – Rájec-Jestřebí. Lipůvka – 
Kotvrdovice (13.00). Letovice – Olešnice (14.15). Svitávka – Lysice/
Kunštát. 
KP žáci: Kyjov – Blansko (9.00, 10.45). 
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Tišnov (9.00, 10.45). Medlánky – Žijeme 
hrou (9.30, 11.15). 
OP starší žáci: Ráječko – Rudice/Jedovnice/Olomučany. Sloup/Vysoča-
ny – Lipovec. Kuřim – Kotvrdovice. Svitávka – Drnovice/Žijeme hrou. 
Knínice – Vísky. 
OP mladší žáci: Boskovice B – Sloup/Vysočany. 
Divize ženy: Kotvrdovice – Šardice (10.30).
OP ženy: Kostelec – Drnovice (13.30).

středa 10. září
Divize: Blansko – Polná (17.00).
KP: Jevišovice – Ráječko (17.30).

Úřední začátek muži 16.00, dorost 13.15, žáci 10.00 
(pokud není uvedeno jinak). 

sobota 13. září
Divize: Blansko – Pelhřimov.
KP: Rousínov – Ráječko.
OP: Kunštát B – Doubravice. Rudice – Vysočany. 
III. třída: Kotvrdovice – Knínice.
IV. třída: Vilémovice B – Benešov.
Divize dorost: Pelhřimov – Blansko (10.15, 12.30). Žďár – Boskovice 
(10.15, 12.30).
I. třída dorost: Cetkovice – Brankovice (15.30). 
KP žáci: Blansko – ČAFC Brno (10.00, 11.45). 
I. třída žáci. FKD – Rájec-Jestřebí (9.00, 10.45). Bučovice – Boskovice 
(13.00, 14.30). 
OP starší žáci: Kotvrdovice – Ráječko (13.00). Lipovec – Adamov 
(14.00). Rudice/Jedovnice/Olomučany – Sloup/Vysočany (13.30).
OP ženy: Drnovice – Ráječko (16.00).

neděle 14. září
I.A třída: Bořitov – Miroslav. Kunštát – Šlapanice. Lipovec – Slatina. 
Líšeň B – Boskovice. 
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Podolí. Černá Hora – Svratka. 
OP: Sloup – Jedovnice. Vilémovice – Lipůvka. Šošůvka – Letovice. 
Olomučany – Vavřinec. Olešnice – Kořenec.
III. třída: Ostrov – Drnovice. Vísky – Adamov. Bořitov B – Lažany. Svi-
távka – Ráječko B. Vranová – Velké Opatovice. Skalice – Boskovice B.
IV. třída: Cetkovice – Lipůvka B. Voděrady – Doubravice B. Skalice 
B – Lomnice.
I. třída dorost: FKD – Ráječko (13.30). Lipovec – Letonice (13.45). 
OP dorost: Kotvrdovice – Doubravice (13.45). Rájec-Jestřebí – Lipův-
ka. Olomučany – Drnovice/Voděrady (13.00). Č.Hora/Bořitov/Boskovi-
ce B – Sloup/Vavřinec. Vísky – Letovice. Lysice/Kunštát – Velké Opato-
vice (10.15). Olešnice – Svitávka.
I. třída žáci: Řečkovice – Žijeme hrou (9.30, 11.15). 
OP starší žáci: Vísky – Velké Opatovice. Dolní Loučky – Knínice. 
Č.Hora/Bořitov – Svitávka. 
OP mladší žáci: Olomučany – Jedovnice/Rudice. Šošůvka – Knínice. 
Sloup/Vysočany – Benešov/Kořenec. Letovice - Boskovice B.
Divize ženy: Velké Pavlovice – Kotvrdovice (14.00).

Romana Tomášková vede seriál
Svatá Kateřina - Ve druhém dvojzávodu 

Alpsko-Jadranského šampionátu silničních 
motocyklů se opět dařilo Romaně Tomáško-
vé. Na maďarském okruhu Hungaroring, zná-
mém i ze závodů F1 nejprve v sobotním závo-
dě po startu z druhého místa zvítězila, když 
už v prvním kole si vytvořila dvousekundový 
náskok, který po desetinkách zvyšovala až na 
konečných 4,495 s. v cíli. 

V nedělním závodě to měla komplikovaněj-
ší. V posledním kole totiž na třetí pozici hava-
rovala a protože ona i její stroj zůstali ležet na 
trati a bylo třeba zásahu traťových komisařů, bylo nutné závod zastavit 
červenou vlajkou a výsledky dle řádů stanovit po průjezdu jezdců cílem 
9. kola. V něm byla Romana na třetí pozici, ale po technické kontrole po 
závodě se zjistilo, že jezdec na druhém místě porušil technické předpisy 
a byl odsunut na poslední místo. 

Nejdůležitější však je, že Tomášková z pádu vyšla kromě bolestivých 
zhmožděnin bez dalšího vážnějšího zranění. Tímto výsledkem se před 
posledním dvojzávodem 14. září na Slovakiaringu dostala do vedení 
v celkové klasifi kaci tohoto šampionátu. (vj)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blansko v divi-
zi. Cenný bod z Tasovic minulý 
týden. A blamáž v domácím utká-
ní proti Hodonínu v sobotu. Přes 
velkou konkurenci Půlmaratonu 
Moravským krasem diváci při-
šli na zápas dvou neporažených 
týmů ve slušném počtu. Viděli pět 
branek, všechny ale lovil ze své 
sítě domácí brankář Juran.

FK Blansko – RSM Hodonín 
0:5 (0:3). Branky: 5. a 82. Vrá-
na, 27. a 34. Kobylík, 73. Reš-
ka. Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal (71. Zouhar T.), Müller, 
Čoupek - Šural, Nečas (55. Zou-
har M.), Šíp, Levai - Ullmann (46. 
Trtílek), Krejčíř. Diváků: 280.

Zápas ještě pořádně nezačal a 
už padl gól. V 5. minutě využil 
zaváhání domácí obrany Vrána 
a otevřel skóre – 0:1. Blansko 
pak trochu srovnalo hru, ve 27. 
minutě ale podruhé inkasovalo, 
když po standardce tečoval míč 
za Juranova záda zkušený Koby-
lík – 0:2. Stejný hráč uzavřel 
poločasový brankový účet ve 
34. minutě a bylo již zle – 0:3. 
Domácí nedokázali kontrovat ani 
po nadějné šanci Nečase, jehož 
pokus zachraňoval po Müllerově 
teči na čáře hodonínský obránce. 
Očekávaný pokus o změnu stylu 
domácí hry se po návratu z kabin 
nekonal. Naopak přišly ještě dvě 
gólové pohromy, přičemž jich 
mohlo být i více. Brejk v 73. 
minutě proměnil Reška – 0:4. 
Po vyšachování blanenské obra-
ny dorazil domácí defi nitivně do 
prázdné branky aktivní Vrána 
– 0:5. „Branky padly po našich 

katastrofálních chybách, které 
když budeme dělat, tak nemáme 
šanci bodovat,“ uvedl na klubo-
vém webu trenér Ludevít Grme-
la, přičemž přiznal, že výše výhry 
Hodonína mohla být dokonce 
ještě vyšší.

Další výsledky: Otrokovice 
– Stará Říše 0:0. Uherský Brod 
– Mutěnice 1:3 (1:1). Rosice – 
Tasovice 3:0 (3:0). Bystřice – 
Velké Meziříčí 2:4 (2:1). Žďár 
– Pelhřimov 0:2 (0:2). Havlíč-
kův Brod – Napajedla 3:1 (1:1). 
Vrchovina – Polná odloženo. 

Hrálo se minulý víkend
Sokol Tasovice – FK Blansko 

1:1 (1:0). Branky: 45. Krátký - 71. 
Ullmann. Blansko: Juran - Grom-
ský, Šplíchal (74. Sodomka), Mül-
ler, Čoupek - Šural, Nečas (Zou-
har M.), Šíp, Levai - Ullmann (84. 
Trtílek), Krejčíř.

Hrálo se na těžkém terénu. První 
půle přinesla několik šancí na obou 
stranách. Gól padl ale až z poslední 
z nich. Doslova v posledních oka-
mžicích před hvizdem rozhodčího 
po standardce vyrazil Juran míč 
před sebe a Krátký ho nekompro-
misně napálil za jeho záda - 0:1. 
Hostům se ale podařilo po zásluze 
vyrovnat. Běžela 71. minuta, po 
akci po „zbrojovácké“ ose Levai 
– Šural – Krejčíř zakončoval Ull-
mann – 1:1. V závěru ještě Krejčíř 
nastřelil břevno.

Další výsledky: Napajedla – 
Velké Meziříčí 0:4 (0:1). Bystři-
ce – Rosice 2:1 (1:0). Hodonín 
– Uherský Brod 3:3 (0:1). Vrcho-
vina – Otrokovice 1:0 (1:0). Polná 
– Havlíčkův Brod 1:2 (0:0). Mutě-
nice – Žďár 1:0 (1:0). Pelhřimov 
– Stará Říše 0:1 (0:0).
  1.  Hodonín  4  3  1  0  14:3  10
  2.  V. Meziříčí  4  3  1  0  12:3  10
  3.  Mutěnice  4  3  0  1  7:3  9
  4.  Rosice  4  2  1  1  10:6  7
  5.  Bystřice  4  2  1  1  9:7  7
  6.  Havl. Brod  4  2  1  1  8:7  7
  7.  Stará Říše  4  2  1  1  2:4  7
  8.  Vrchovina  3  2  0  1  3:3  6
  9.  Otrokovice  4  1  2  1  5:5  5
  10.  Blansko  4  1  2  1  5:9  5
  11.  Uh. Brod  4  1  1  2  6:9  4
  12.  Žďár  4  1  0  3  4:6  3
  13.  Pelhřimov  4  1  0  3  4:6  3
  14.  Polná  3  0  2  1  4:5  2
  15.  Tasovice  4  0  1  3  2:10  1
  16.  Napajedla  4  0  0  4  4:13  0

Blansko – Hodonín 0:5.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Hodonín 0:5.  Foto Bohumil Hlaváček

Pozvánka na fotbal
Sobota 13. září v 16 hod.

FK Blansko – FK Pelhřimov

Blanensko a Boskovicko - 
Ani I.B třídu neušetřila dešťo-
vá přeháňka, která trápila celé 
nedělní kolo ve všech soutěžích 
na okrese. 

V Rájci se nehrálo deset minut. 
Ani pauza ale domácí neuchrá-
nila před porážkou od silného 
soupeře, který se usadil na čele 
soutěže. Černá Hora prohrála 
v Medlánkách již v sobotu.

Rájec-Jestřebí – Vyškov B 
1:5 (0:3), Kunc. Rájec-Jestřebí: 
Polák (80. Šmerda) – Fiala (46. 
Navrátil), Klimeš, Čepa, Štrof – 
Hepp (46. Kunc), Farník, Sedlák, 

Žilka (75. Skácel) – Formánek, 
Macháček.

Lička v útoku, dalších několik 
hráčů s divizními zkušenostmi. 
To bylo pro Rájecké docela „sil-
né kafe“. Za stavu 0:1 byl zápas 
ve dvanácté minutě přerušen. Po 
opětovném zahájení hry však 
Vyškovští jasně ukazovali, kdo 
je na hřišti pánem a zaslouženě 
si odvezli všechny body. 

Medlánky – Černá Hora 3:1 
(1:0), Honsnejman. Černá Hora: 
Trávníček st. – Tatíček, Mazal, 
Měcháček, Kapoun – Koutný 
(80. Sedláček), Jonáš, Širůček, 

Šebek (60. Čech) – Honsnejman, 
Trávníček ml.

Domácí vedli z penalty naříze-
né těsně před půlí. Hned v úvo-
du druhé zvýšili. V 55. minutě 
nedal Mazal tutovku a přišla třetí 
branka Medlánek. Honsnejman 
ještě snížil, následný tlak Černo-
horských už ale přišel pozdě, na 
výsledku se nic nezměnilo.

Další výsledky: Podolí – Řeč-
kovice 2:2 (1:1). Soběšice – 
Rousínov B 5:0 (2:0).  
Bohdalice – Svratka 1:2 (0:1). 
Tišnov – Čebín odloženo. Bohu-
nice B – Letonice 1:2.

Hrálo se minulý víkend: Med-
lánky – Rájec-Jestřebí 2:3 (2:1), 
Fiala,Čepa, vl. Černá Hora – Boh-
dalice 1:1 (0:1), Měcháček.  (bh)
  1.  Vyškov B  4  3  0  1  12:6  9
  2.  Svratka  4  3  0  1  10:6  9
  3.  Čebín  3  3  0  0  7:3  9
  4.  Černá Hora  4  2  1  1  9:7  7
  5.  Rájec-Jestřebí  4  2  1  1  6:8  7
  6.  Soběšice  4  2  0  2  11:9  6
  7.  Tišnov  3  2  0  1  5:4  6
  8.  Letonice  4  2  0  2  6:6  6
  9.  Medlánky  4  1  2  1  10:9  5
  10.  Rousínov B  3  1  0  2  5:9  3
  11.  Bohdalice  4  0  2  2  6:8  2
  12.  Řečkovice  4  0  2  2  3:7  2
  13.  Podolí  3  0  1  2  3:5  1
  14.  Bohunice B  4  0  1  3  5:11  1

Ráječ   na domácím hřiš   nestačili na Vyškov

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Očekávané derby v I.A třídě žádné 
drama nepřineslo. Podzimní for-
ma Kunštátu není zatím bůhvíja-
ká. Potvrdilo se to i v duelu proti 
Boskovicím. Ač se ani jeden tým 
oproti jaru nijak výrazně neobmě-
nil, potvrdili hosté roli papírového 
favorita. Lipovec doma remizoval 
s líšeňským béčkem. V Bořitově 
se nehrálo, počasí to nedovolilo 
stejně jako na dalších dvou mís-
tech. Boskovice po čtvrtém kole 
vedou tabulku. 

Kunštát – Boskovice 0:4 (0:4), 
Fadrný, Stara, Václavek, Přikryl. 
Kunštát: Loukota I. – Adamec 
(30. Stehlík), Hruška, Prudil, 
Šafařík (46. Šmerda) – Chloupek 
(70. Skoček), Preč, Vlasák, Boček 
-Boskovice: Čech - Vykoukal, 
Václavek, Kolář, Müller - Miksan, 
Horák Jan, Přikryl, Janíček - Sta-
ra, Fadrný.

O osudu zápasu se rozhodlo už 
v první půli. Ve 21. minutě již hos-
té vedli 0:3. Poprvé se trefi l Fadrný 
už v 10. minutě, následovala trefa 
Stary z penalty po sedmi minu-
tách. Po rohu skóroval i Václavek. 
O osudu zbytku utkání hraného 

Boskovice doslova rozdr  ly Kunštát

na těžkém podmáčeném terénu 
se spoustou kaluží rozhodl sedm 
minut před půlí Přikryl. Mezi-
tím došlo po vzájemné potyčce 
k vyloučení po jednom z hráčů na 
každé straně. V 53. minutě šel ven 
ještě navíc boskovický Janíček. 
Ve zbytku utkání tedy Kunštát hrál 
přesilovku, nijak se to však nepro-
jevilo.

Lipovec – Líšeň B 2:2 (1:0), 
Zouhar M., Keprt. Lipovec. Sed-
lák O. – Zouhar V., Sedlák J., 

Horáček R., Matuška (75. Maru-
šák) – Doležel, Keprt (88. Vág-
ner), Školař, Zouhar M. (89. Musil 
L.) – Musil F. (60. Horáček L.), 
Hebert (74. Sedlák M.). 

Lipovečtí proti výbornému sou-
peři posílenému několika hráči 
s divizními zkušenostmi uhráli při-
jatelný výsledek. Vedli od 5. minu-
ty, v níž se trefi l hlavou Zouhar. 
Po změně stran přidal další trefu 
domácích krásnou střelou Keprt. 
Krátce na to hosté snížili a násled-

ně dostali Lipovecké pod tlak. 
Jeho vyústěním bylo zasloužené 
vyrovnání v 86. minutě. 

Další výsledky: Bořitov – RAFK 
odl. Slovan – Žebětín 4:1 (2:0). 
Dobšice – Šlapanice 4:4 (1:3). 
Hrušovany – Miroslav odloženo. 
Tasovice B – Slatina odl. 

Hrálo se minulý víkend: Bos-
kovice – Tasovice B 5:0 (2:0), 
Václavek, Přikryl, Jan Horák, 
Stara, Fadrný. Boskovice: Čech – 
Vykoukal (46. Horák J.), Václavek, 
Kolář (73. Pupík), Müller, Přikryl 
(59. Živný), Janíček K., Miksan, 
Horák M. (69. Žouželka), Fojt (46. 
Fadrný), Stara. Lipovec – Hrušova-
ny 3:1 (2:0), Hebert, Musil, Školař. 
Líšeň B – Kunštát 6:2 (3:0), Adá-
mek, Doležal. Šlapanice – Bořitov 
1:2 (0:1), Jelínek 2.
  1.  Boskovice  4  4  0  0  12:1  12
  2.  Slovan  4  4  0  0  12:4  12
  3.  Hrušovany  3  2  0  1  5:3  6
  4.  Líšeň B  4  1  2  1  8:5  5
  5.  Lipovec  4  1  2  1  6:6  5
  6.  Slatina  3  1  1  1  6:7  4
  7.  Tasovice B  3  1  1  1  2:6  4
  8.  Žebětín  4  1  1  2  5:10  4
  9.  Dobšice  4  0  3  1  8:9  3
  10.  Bořitov  3  1  0  2  3:4  3
  11.  Kunštát  4  1  0  3  4:11  3
  12.  Rajhrad  3  0  2  1  5:6  2
  13.  Miroslav  3  0  2  1  2:3  2
  14.  Šlapanice  4  0  2  2  7:10  2

Kunštát – Boskovice 0:4.  Foto adam.sKunštát – Boskovice 0:4.  Foto adam.s



ZAJISTÍME VÁM 
RYCHLÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI 

100% PRÁVNÍ DOHLED 
 775 185 005

VOLEJTE ZDARMA 
800 100 455

www.brnenskyzvonek.cz
Bayerova 40, 602 00 Brno

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ
A NEMOVITOSTÍ I ZADLUŽENÝCH

!!! HOTOVOST DO 24 hodin !!!
PŮJČKY

739 443 544

úterý 2. září 2014 INZERCE9
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě 
měl rád. Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nikdy 

nedovolí. To, že čas rány hojí, je pouhé zdání, v srdci nám 
zůstane jen tiché vzpomínání.

Dne 29. srpna jsme vzpomněli 
první výročí úmrtí panaMiroslava Fadrného 

z Lysic.

S láskou vzpomínají rodiče, 
bratři a dcera Adélka.
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SERIÓZNÍ
P J KY

P ijímáme úv rové 
poradce

www.fer-uver.cz

PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Koupím byt na inves  ci.  
Tel.: 739 967 371.

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Hledáme pronájem 
zařízeného  bytu 2+1 nebo 

2+kk v Blansku.
K nastěhování od října. 

Tel.: 724 794 917.

ŘÁDKOVÁ inzerce

Trasa vycházky: 

 

Accord

BOSKOVICE

Základní škola Boskovice, 
okres Blansko

nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice

Název projektu: Vzdělávání pedagogů v oblas   speciální pedagogiky 
a mul  kulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba 
metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 
základních a mateřských školách

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/02.0035
Dne 26. srpna 2014 proběhl na pracoviš   
nám. 9. května 8 workshop z oblas   speciální 
pedagogiky zaměřený na možnos   individuálního 
přístupu k žákům, na uzpůsobení forem, obsahu 
výuky a hodnocení dě   s dyslexií a dále na čtenářské 
techniky a s  m související rozvoj percepcí. 
V odpoledním bloku se pedagogové pod vedením 
lektora zaměřili na oblast speciálně pedagogických 
metod a pomůcek vhodných při reedukaci dysortografi ckých a dysgrafi ckých ob  ží. 
Workshopu se zúčastnilo více než 60 pedagogických pracovníků ZŠ Boskovice 
a ZŠ Brno, Merhautova.

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

Renovace dveří
Ze starého bude nové za 1 den!
Nemusíte již nikdy natírat!

Stropní podhledy 
Nový podhled za 1 den!
Nemusíte již nikdy malovat!

dříve dříve

Odborný závod PORTAS
Stanislav Solár
U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora

mobil: 737 748 058, tel.: 516 437 125

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy
V případě zájmu lze vše řešit i pouze po telefonu a mailu. Otv. doba 9-12 a 13-17

Wanklovo náměstí - Blansko
- Zájezdy od více než 300 CK na jednom místě
- Nejširší nabídka Last Minute zájezdů na trhu
- Začíná sezóna lyžařských a exotických dovolených
- Od listopadu First Minute na léto 2015

PRODEJ
Prodám dětské chlapecké 

kolo na 8-11 let, v dobrém stavu 
málo používané jedním dítětem v 
zlatozelené barvě, značka Joko. 
Cena dohodou, tel.: 775 190 242.

Prodám foťák NIKON, jedno-
duché ovládání, nový - v záruce, 
cena 1 500 Kč. Nevhodný dárek. 
Mobil: 723 238 868.

Prodám dětský kočárek znač-
ka ESPIRO trojkombinace. Bar-
va zelená, nafukovací odpružená 
kola, regulace výšky rukojeti. 

Použitý po jednom dítěti. Cena: 
4 000 Kč, Kontakt mob.: 774 
087614.

Prodáme levně nové dám-
ské oblečení a stojany. Mobil: 
733 643 417.

KOUPĚ
Koupím starší rodinný dům k 

opravě do 1,5 milionu. Tel.: 603 
905 438.

Koupím housle, violu,a jiné 
smyčcové nástroje i staré a po-
škozené. Prosím nabídněte. Tel.: 
728 279 034.

Hledám ke koupi rodinný 

dům - chalupu se zahradou do 
30 km od Blanska. Tel.: 722 
709 772.

Koupím pšenici, ječmen, triti-
kále. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM
Nabízím ubytování v zaří-

zené garsonce v přízemí RD ve 
Spešově pro dvě osoby. Tel: 724 
362 438, e-mail sbedanova@se-
znam.cz.

Hledám levný, pěkný, čistý pod-
nájem 1+1 v Blansku. Mobil: 776 

073 629 po 16 h.
Pronajmu k 

rekreaci rodin-
nou chatu v Je-
dovnicích u ryb-
níka s krásným 
výhledem. Možno 
i dlouhodobě, vý-
hodná cena. Vo-
lejte 603 335 384.

SEZNÁME-
NÍ

36 letý muž 
hledá 30 – 36le-
tou hodnou, štíh-
lou ženu, neku-
řačku na vážný 
vztah plný lásky a 
důvěry. Žít jeden 
pro druhého. Tel.: 
605 303 918.

Žena 41 let z Blanska 163/77 
najde ráda dobrého rozumného 
muže pro život, který by ji uměl 
ochránit a pomáhal jí. Sympatie 
důležité pro oba. Zamilovat se je-
den do druhého. Jen vážně. Kon-
takt: 737 749 239.

Žena 58/160 hledá (u muže 
nekuřáka) a nabízí přátelství, ži-
votní oporu, spolehlivost a zájmy 
o přírodu, turistiku, cestování, za-
hradu. E-mail: alis-mik@seznam.
cz.
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P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 B  – P , 1 0 2

2 R  – R , KP 1 0 2

3 B  – M , I.A 1 0 2

4 L  B – B , I.A 1 0 2

5 L  – S , I.A 1 0 2

6 Č  H  – S , I.B 1 0 2

7 K  B – D , OP 1 0 2

8 R  – V , OP 1 0 2

9 S  – J , OP 1 0 2

10 Š  – L , OP 1 0 2

11 O  – K , OP 1 0 2

12 V  – A , III. . 1 0 2

13 S  – B  B. III. . 1 0 2

14 V  – L , OP 1 0 2

6. kolo

TIPOVAČKA

P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 M  – B , 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 S  – K , I.A 1 0 2

4 Ž  – B , I.A 1 0 2

5 B  – L , I.A 1 0 2

6 V  – K  B, OP 1 0 2

7 O  – S , OP 1 0 2

8 K  – R , OP 1 0 2

9 D  – O , OP 1 0 2

10 V  – Š , OP 1 0 2

11 L  – V , OP 1 0 2

12 L  – J , OP 1 0 2

13 S  - O , III. . 1 0 2

14 Č  H  – R -J , I.B 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem 2. kola se stal Martin Škaroupka z Olomučan s 12 body, o jehož 
výhře při rovnosti bodů s Pavlem Hasoněm rozhodl přesně uhodnutý zápas 
na řádku 14. V 3. kole prvenství získal Vladimír Galuška z Kotvrdobic 
(22). Celkově vede Daniela Stará z Jedovnic. Kompletní výsledky najdete 
na www.zrcadlo.net.

T

Ráječko vyhrálo i v pátém utkání letošního krajského přeboru

Olympia je v čele tabulky
Blanenský Václav Kolář je 

mistrem světa v biketrialu...
Pokračování ze str. 7
Toho umístění si vážím. Doufám, že se i teď dostanu do osmičlenného 

fi nále. Uvidíme, jaké budou sekce. Je to jednorázový závod jen na šest 
sekcí, takový sprint pořádaný většinou v městech. Ty naše závody jsou 
delší, náročnější na vytrvalost a techniku, kterou já, myslím, vyčnívám, 
je u toho potřeba strašně přemýšlet. V Norsku to bude úplně jiná disciplí-
na. Málokdo je univerzál, já jsem výjimka, že jezdím oboje.

Vraťme se k tvému velkému úspěchu. Proběhly už oslavy?
Když jsem vyhrál ve Španělsku, přiznám, že jsem brečel radostí snad 

deset minut, skákal oblečený do bazénu. Bylo to zlomové, moc jsem 
si toho vážil. Do třetího závodu mi stačilo být nejhůř čtvrtý, už jsem 
si věřil. V Tanvaldu jsem jel už v klidu. Před závodem se mnou dělal 
rozhovor Aleš Valenta, ani jsem neměl čas se pořádně rozjezdit a i jsem 
přišel později na start. Měl jsem tam dost velký fanklub kámošů, kteří 
přijeli schválně kvůli mně. Když jsem měl před poslední sekcí náskok 
sedmi bodů, bylo to jasné. Při triku při vjezdu do cíle už po mně stříkali 
šampaňským, zalepili se mi oči, pořádně jsem neviděl, kdo mi gratu-
luje. Zapalovali mi doutník, jak jsem byl zadýchaný, rozkašlal jsem 
se jak blázen. Večer jsme tam trochu slavili, hodně jsme se nasmáli. 
Pár lidí jsem pozval, druhý den mi bylo trochu špatně. Ani tak z pití, 
ale spíš z únavy, nějak to na mne všechno spadlo. Pořádnou párty se 
chystám udělat až po návratu z Norska. 

Pak konec sezóny?
Ještě mistrovství Evropy ve Znojmě, to jsem v elitě taky ještě nevy-

hrál. Zkusím to. Bude tam i Raul Guttierez, ten taky, možná mi to bude 
chtít vrátit. Říkal mi, že mi závidí věk. On má čtyřiatřicet, cítí, že se 
mu blíží konec kariéry, ještě si to chce užít. Já se přiznám, že taky tro-
chu i já pro změnu závidím dnešním šestnáctiletým klukům. Motivaci 
jsem ale neztratil, určitě to budu chtít příští rok obhájit a vůbec ještě 
jezdit dál. I kdyby se mi titul už nepodařilo získat, ten letošní mi nikdo 
nevezme. Je to pro Čechy titul mistra světa v Elitě po dvaceti letech. 
Přede mnou to byl jen Petr Kraus. Legendární Pepa Dressler to nikdy 
nedokázal, titul měl jen v Masters.

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Spanilá jízda Ráječ-
ka letošním krajským přeborem 
pokračuje. Ani v pátém utkání 
neztratilo bod a už je po brněn-
ském derby Bohunic se Spartou 
v čele tabulky jako jediné s touto 
bilancí. 

Dubňany – Ráječko 0:4 (0:2). 
Branky. 13. a 48. Mičko, 5. Vav-
řík, 65. Kuldan. Ráječko: Bednář 
– Neděla (70. Shkurupii), Maška, 
bartoš, Koutný – Líznaz, Vavřík, 
Kuldan, Mičko, Sehnal J. (60. 
Štrajt) – Tenora (25. Sehnal M.).

Skóre utkání otevřel záhy 
nechytatelnou pumelicí na zadní 
tyč Vavřík. Ve 13. minutě to bylo 
již 0:2, když po krásné kombinač-
ní akci, do které se zapojila celá 
úročná vozba Olympie, zakon-
čoval Mičko. Stejný hráč přidal 
další trefu hostí krátce po návratu 
z kabin. V 65. minutě přišel faul 
na Nedělu, který z penalty potres-
tal Kuldan a pečetil tak na koneč-
ných 0:4.

Další výsledky: Novosedly – 
Jevišovice 3:0 (1:0). Bohunice 
– Sparta 2:0 (1:0). Kuřim – Voj-
kovice 1:0 (1:0). M. Krumlov – 
Moravská Slavia 1:1 (0:1). Znoj-

mo – Bzenec 0:3 (0:2). Bosonohy 
– Ivančice 2:1 (0:0). Rousínov – 
Bystrc 1:3 (1:1). 

Hrálo se minulý víkend
SK Olympia Ráječko – FK 

SK Bosonohy 5:1 (3:1). Branky: 
14. a 44. Tenora, 43. Koutný, 49. 
Mičko, 84. Shkurupii - 21. Havlík 
R. Ráječko: Bednář - Neděla (50. 
Shkurupii), Bartoš, Maška, Kout-
ný - Vavřík, Kuldan (60. Líznar), 
Sehnal J. (74. Štrajt), Mičko (85. 
Žůrek) - Sehnal M., Tenora.

Zápas byl jednoznačnou 
záležitostí pro domácí. Bosono-

hy zlobily jen v úvodní desetimi-
nutovce. Na vedoucí Tenorovu 
trefu sice po zaváhání ráječkov-
ské obrany dokázaly odpovědět 
vyrovnáním ve 21. minutě, to bylo 
ale z jejich strany vše. Olympia 
ovládla hru a bylo jen otázkou 
času, jaký bude konečný stav na 
ukazateli skóre na konci utkání. 

Hrálo se minulou středu
SK Olympia Ráječko - 

FC Ivančice 2:0 (1:0). Branky: 
1. Mičko, 48. Kuldan. Ráječko: 
Bednář – Bartoš, Maška, Koutný, 
Neděla - Vavřík, Kuldan, Mičko, 

Ráječko – Bosonohy 5:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Bosonohy 5:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Okresní přebor má za sebou čtvrté 
kolo. Nekompletní, ve Sloupu se 
hrálo jen krátce, za stavu 1:1 byl 
zápas pro vytrvalý déšť přerušen 
a následně po domluvě odložen. 
V Olomučanech se ani nezačalo. 
Favorizované Jedovnice i Vilémo-
vice doma jasně vyhrály a usadily 
se na čele, druzí jmenovaní vedou.

Šošůvka – Doubravice 3:2 
(1:2), Kuchař 2, Knődl – vlastní, 
Hájek. 

Doubravice se nemůže po sestu-
pu chytnout. Už to vypadalo, že se 
jí to povede v Šošůvce. Po Bezdě-
kově vlastenci vedla, pak zvýšil 
pěknou trefou Hájek. Do poločasu 
však snížil Kuchař. V 65. minutě 
srovnal po chybě hostující obrany 
Knödl, rozhodl čtvrthodinu před 
koncem z penalty opět Kuchař.

Rudice – Olešnice 2:2 (1:1), 
Sehnal, Stehlík - Hořínek, Pařízek, 
ČK: Nevřela (R).

Rudice šla do vedení Stehlí-
kem po české uličce, do níž mu 
poslal míč Konečný. Po chybě 
stopera Nevřely ale hosté srovnali. 
Domácí opět vedli díky Sehnalovi, 
dorovnával Pařízek v 56. minutě. 
Smolař zápasu Nevřela uviděl 
krátce před koncem červenou.

Kunštát B – Kořenec 2:2 
(1:2), Doležel, Loukota - Krejčíř, 
Schulze. 

Domácí vedli, Kořenci se ale 
povedlo otočit. O remíze rozhodl 
proměněný pokutový kop deset 
minut před závěrem.

Jedovnice – Letovice 6:0 (1:0), 
Borek 2, Vintr 2, Gromský, Perni-
ca.

Výsledek ukazuje, kdo byl na 

hřišti pánem. Letovice podruhé za 
sebou výrazně prohrály a začaly 
platit nováčkovskou daň. 

Vilémovice – Vavřinec 4:1 
(1:1), Pernica 2, Talafa, Urbánek 
– Kovařík.

Vyrovnaný průběh měl jen prv-
ní poločas. Marek Pernica již začal 
opět střílet branky a znovu se stej-
ně jako loni usadil v čele tabulky 
kanonýrů. 

Sloup - Lipůvka odloženo na 
28.10. 

Olomučany – Vysočany 
odloženo na 18.9. 

Hrálo se minulý víkend: Rudi-
ce – Sloup odloženo na 4.9. Oleš-
nice – Kunštát B 4:1 (2:1), Bílek, 
Kintr, Kubíček, Vrzal - Vlasák, 
ČK: Havlíček Jiří (O). Kořenec – 
Olomučany 2:2 (1:2), Barák, Bašný 

– Klíma Pavel, Opletal. Vysočany 
– Šošůvka 3:2 (2:1), Torda 2, Hejč 
Jiří - Krátký, Sehnal. Doubravice 
– Vilémovice 1:4 (1:2), Zvejška - 
Vorlický Jiří ml. 2, Maroši, Mik-
šovský P. Vavřinec – Jedovnice 
2:3 (1:2), Kovařík, Nečas - Grom-
ský 2, Pernica. Letovice – Lipůvka 
0:4 (0:2) - Sedláček 2, Kirschner, 
Macko, ČK: Stria (Le).  (bh)
  1.  Vilémovice  4  4  0  0  18:6  12 
  2.  Jedovnice  4  3  1  0  14:5  10 
  3.  Lipůvka  3  3  0  0  14:4  9
  4.  Olešnice  4  2  1  1  9:5  7 
  5.  Olomučany  3  2  1  0  7:5  7 
  6.  Šošůvka  4  2  0  2  9:10  6
  7.  Letovice  4  2  0  2  6:11  6 
  8.  Kunštát B  4  1  1  2  7:9  4 
  9.  Sloup  2  1  0  1  3:4  3
  10.  Vysočany  3  1  0  2  7:12  3 
  11.  Kořenec  4  0  2  2  8:11  2 
  12.  Rudice  3  0  1  2  6:9  1
  13.  Doubravice  4  0  1  3  5:12  1
  14.  Vavřinec  4  0  0  4  6:16  0

OP: dva zápasy byly odloženy, v čele Vilémovice

fotbal
III. třída: Ostrov – Adamov 6:2 (1:0), 

Hrazdíra, Malásek, Vach 2 - Hudec, Kost-
ka, ČK: Randula (O). Drnovice – Lažany 
odloženo na 10.9. Vísky – Ráječko 1:4 (0:3), 
Přikryl - Prokop 3, Slavíček. Bořitov B – 
Velké Opatovice 1:8 (0:4), Ostrý - Niessner 
3, Svoboda 2, Ille, Klicpera, Ostřížek. Svi-
távka – Knínice odloženo na 28.10. Vrano-
vá – Boskovice B 4:3 (2:2), Jež, Krčil, Třís-
ka - Oldřich, Preč, vlastní, Žouželka, ČK: 
Jordánek (B). Kotvrdovice - Skalice B 1:3 
(0:2), Sedlák - Janíček 2, Bílek. 

Hrálo se minulý víkend: Kotvrdovice – 
Ostrov 0:1 (0:0), Gross. Skalice B – Vranová 
4:2 (1:1), Haluza, Janíček, Rychnovský, Seka-
nina - Krčil, Štarha. Boskovice B – Svitávka 
2:1 (1:1), Fadrný, Živný – Zoubek. Knínice 
– Bořitov B 7:1 (4:1), Minařík 3, Korčák, 
Kočár, Přikryl, Tesař Libor – Havlík Michal. 
Velké Opatovice – Vísky 3:3 (0:2), Niessner 
2, Ostřížek - Kamba, Pavlík, Přikryl, ČK: 
Škrabal (V.O.). Ráječko – Drnovice 3:2 (2:1), 
Štafa 2, Hebký - Pavel, Páral. Lažany – Ada-
mov 1:3 (0:1), Raichl Pavel - Dáňa, Malásek, 
Vach, ČK: Raichl Jaroslav (L).
 1. Adamov 4 3 0 1 16:7 9 
 2. Skalice 4 3 0 1 11:5 9 
 3. Ráječko B 4 3 0 1 10:10 9
 4. V. Opatovice 3 2 1 0 14:5 7 
 5. Vranová 4 2 1 1 12:11 7
 6. Ostrov 4 2 1 1 6:8 7 
 7. Svitávka 3 2 0 1 9:3 6
 8. Boskovice B 4 2 0 2 9:12 6 
 9. Vísky 4 1 2 1 11:9 5
 10. Knínice 3 1 1 1 10:5 4 
 11. Drnovice 2 1 0 1 5:5 3 
 12. Lažany 3 0 0 3 2:6 0
 13. Kotvrdovice 4 0 0 4 3:14 0 
 14. Bořitov B 4 0 0 4 3:21 0
IV. třída: Jedovnice B – Benešov 3:6 (2:2), 
Pešička 2, Bareš - Abrahám 3, Andrlík, 
Mucha, Ryšavý. Cetkovice – Svitávka 
B odloženo na 12.9. Vilémovice B – 
Doubravice B 0:2 (0:1), Schuch 2. Voděrady 
– Lomnice nehlášeno. Lažánky – Skalice B 
2:1 (0:0), Kratochvíl, Zukal - Burgr. 

Hrálo se minulý víkend: Skalice B – 
Voděrady 3:0 (0:0), Havelka, Hubený, Marek. 
Doubravice B – Cetkovice 6:3 (3:1), Šuch 2, 
Malach, Sáňka, Tenora, Vomela - Šmíd 2, 
Jurka. Svitávka B – Jedovnice B 0:0, ČK: 
Kovář (S). Benešov – Lipůvka B 4:3 (1:2), 
Osuch 3, Henek - Bohatec 2, Nováček.
  1.  Doubravice B  4  3  1  0  17:9  10 
  2.  Lažánky  3  3  0  0  16:5  9
  3.  Benešov  3  3  0  0  15:7  9 
  4.  Lomnice  2  2  0  0  9:0  6 

  5.  Skalice B  3  1  1  1  7:5  4 
  6.  Lipůvka B  3  1  1  1  10:10  4
  7.  Svitávka B  3  0  1  2  3:8  1
  8.  Jedovnice B  3  0  1  2  5:11  1 
  9.  Vilémovice B  4  0  1  3  4:14  1 
  10.  Voděrady  2  0  0  2  3:10  0
  11.  Cetkovice  2  0  0  2  3:13  0 

Divize starší dorost: Pelhřimov – Bosko-
vice 2:0 (1:0). Bohunice – Blansko 1:0 (1:0).
  1.  Žďár  3  3  0  0  11:4  9
  2.  Havl. Brod B  3  2  1  0  4:0  7
  3.  Bohunice  3  2  0  1  8:6  6
  4.  Pelhřimov  3  2  0  1  6:5  6
  5.  V. Meziříčí  3  1  2  0  4:3  5
  6.  Otrokovice  2  1  1  0  6:3  4
  7.  Vrchovina  3  1  0  2  9:5  3 
  8.  Blansko  2  1  0  1  5:1  3
  9.  Třebíč  2  1  0  1  4:3  3
  10.  Kyjov  3  1  0  2  3:6  3
  11.  Boskovice  3  1  0  2  4:8  3
  12.  Břeclav B  3  0  0  3  0:10  0  
  13.  Sparta B  3  0  0  3  0:10  0

Divize mladší dorost: Pelhřimov – Bos-
kovice 0:0. Bohunice – Blansko 2:0 (0:0).
  1.  Vrchovina  3  3  0  0  18:1  9
  2.  Třebíč  2  2  0  0  11:2  6
  3.  Bohunice  3  2  0  1  9:8  6
  4.  Sparta B  2  1  1  0  10:3  4
  5.  Otrokovice  2  1  1  0  4:1  4
  6.  Kyjov  3  1  1  1  5:7  4
  7.  Pelhřimov  3  1  1  1  2:8  4
  8.  Břeclav B  3  1  1  1  2:9  4
  9.  V. Meziříčí  3  1  0  2  3:6  3
  10.  Havl. Brod B  2  0  1  1  1:2  1
  11.  Žďár  3  0  1  2  5:8  1
  12.  Boskovice  3  0  1  2  1:7  1
  13.  Blansko  2  0  0  2  2:11  0

OP dorost, skupina A: Lipůvka – 
Doubravice 6:1 (3:0), Hloušek, Řičánek 
2, Freiberg, Ráček – Štěrba. Kotvrdovice 
– Drnovice/Voděrady 3:0 (1:0), Suffner 2, 
Res. Rájec-Jestřebí – Sloup/Vavřinec 11:0 
(5:0), Dvořák 5, Opatřil 2, Jarůšek, Kunc, 
Müller – vlastní. Olomučany-Č.H./Bořitov/
Bosk. B 1:0 (0:0), Kroutil. 

OP dorost, skupina B: Knínice – Leto-
vice 3:5 (2:1), Přikryl, Kšica – nehl. Vísky 
– Velké Opatovice 3:4 (2:2), Stark 2, Hladil 
- Korec 2, Bažant, Kříženecký. Lysice/Kun-
štát – Olešnice 5:1 (3:1), Doležal 2, Tenora 
2, Nečas - Svoboda. 

KP starší žáci: Blansko – Kahan 2:1 
(2:1), Souček, Kouřil.
  1.  Blansko  2  2  0  0  13:1  6
  2.  Kuřim  2  2  0  0  7:1  6
  3.  Kohoutovice  2  1  1  0  8:4  4
  4.  Kyjov  2  1  1  0  6:3  4
  5.  Svratka  2  1  0  1  12:2  3 

  6.  Kahan  2  1  0  1  5:5  3
  7.  St. Lískovec  2  1  0  1  4:13  3
  8.  Židenice  2  0  1  1  1:5  1
  9.  M. Krumlov  2  0  1  1  0:5  1
  10.  Bohunice  1  0  0  1  2:4  0
  11.  Veselí  2  0  0  2  3:7  0
  12.  Slovan  1  0  0  1  0:11  0

KP mladší žáci. Blansko - Kahan 5:1 
(4:0), Stupinský 2, Lůdl, Ťoupek, Štěpánek.

OP starší žáci, skupina A: Kuřim – Ráječ-
ko 13:1 (4:1), Šťastný 9, Vašíček, Zabadal 2 
– Souček. Kotvrdovice – Adamov 14:2 (7:1), 
Vančura 6, Válek 4, Kuběna, Mlčoušek 2 - 
Bavlnka 2. Lipovec – Rudice/Jedovnice 1:4 
(0:1), Mikoláš - Kouřil 2, Kučera, Matuška. 

OP starší žáci, skupina B: Knínice – 
Velké Opatovice nehlášeno. Dolní Loučky 
– Svitávka 4:3 (2:2), Konečný, Martinek 2 
- Pinkava 2, Bednář. Drnovice/Žijeme hrou 
– Č.H./Bořitov 3:4 (1:1). 

OP mladší žáci: Cetkovice – Knínice 
4:3 (2:1), Letfus, Najer 2 - Blažek, Kunc, 
Mucha. Šošůvka – Benešov/Kořenec 
odloženo. Žijeme hrou B – Boskovice B 
nehlášeno. Sloup/Vysočany – Letovice 0:6 
(0:2), Dvořáček 3, Petrů, Špidlík, Čapka. 

Starší přípravka 5+1: Boskovice B – 
Velké Opatovice 1:4 (1:2), Šíp - Feder, Foret, 
Fuksa, Lysoněk. Boskovice A – Velké Opato-
vice 23:2 (12:0), Čejka 13, Bohatec 4, Marek 
3, Fojt 2, Svoboda - Feder, Fuksa. Svitávka – 
Rájec-Jestřebí 5:11 (4:5), Valoušek, Šebesta 
2, Peňáz - Dankovský 6, Klepárník 3, Málek, 
Švec. Letovice – Ráječko 4:3 (0:2), Jež 2, 
Hejl, Šamšula - Palacký 2, Pavlík. Svitávka 
– Ráječko 3:1 (1:1), Šebesta 2, Valoušek – 
Palacký. Letovice – Rájec-Jestřebí 5:12 (3:7), 
Jež 3, Pilát, Soyka - Dankovský 5, Klepárník 

4, Málek 2, Sehnal. Lysice – Lipůvka 3:14 
(1:6), Všianský 2, Tobiáš - Škarohlíd 6, Jelí-
nek 4, Jurášek, Ševčík 2. Drnovice – Lažany 
12:0 (8:0), Houdek 6, Alexa, Zábojová 2, 
Valenčík, Španělová. Lysice – Lažany 14:2 
(7:0), Všianský 6, Tobiáš 3, Kazda, Němec 
2, Ochmanský – Ďásek Jaroslav, Ďásek 
Tomáš. Drnovice – Lipůvka 3:10 (2:5), Hic-
kl 2, Valenčík - Jelínek, Ševčík 3, Jurášek 2, 
Zámečník, Škarohlíd. Ostatní zápasy nehlá-
šeny nebo odloženy. 

Mladší přípravka: Benešov/Kořenec – 
Ostrov A 4:9 (2:5), Koudelka 3, Minx - Ťou-
pek 4, Krejčí 3, Kumhalová, Rek. Boskovice 
– Ostrov B 6:12 (2:5), Petrů 3, Berousková 
2, Vajčner - Lavická 7, Burget, Damko, Dub-
ský, Konečný, Opatřil. Benešov/Kořenec – 
Ostrov B 2:15 (0:8), Minx, Vondál - Lavická 
8, Konečný 6, Burget. Boskovice – Ostrov 
A 7:3 (6:3), Petrů 4, Berousková 2, Vajčner 
- Kala 2, Kumhalová. Letovice – Adamov 
23:5 (12:3), Tyralík 7, Kobelka, Lepka 4, 
Majdl 3, Sič 2, Jokeš, Němeček, Tyralík - 
Malásek 3, Bavlnka 2. Svitávka – Jedovnice 
3:15 (1:7), Bárta, Odehnal, Peňáz - Zouhar 3, 
Holý, Hégr, Kosoril, Přibyl 2, Hanák, Holub, 
Lízal, Vágner. Letovice – Jedovnice 8:6 
(4:3), Tyralík 3, Majdl 2, Kobelka, Lepka, 
Němeček - Zouhar 5, Hégr. Svitávka – Ada-
mov 11:9 (6:3), Bárta, Peňáz 3, Odehnal 2, 
Andrlík, Bílek, Čermák - Bavlnka, Janoušek, 
Polzer 3. Rájec-Jestřebí – Blansko 1:10 (1:6), 
Dvorský - Souček 4, Nejezchleb, Slanina 3. 
Ostatní zápasy nehlášeny nebo odloženy.  

OP ženy: Kostelec – Ráječko 17:0 
(10:0), Marková, Tomešová 3, Hájková, 
Paličková, Pitáková, Řezníčková 2, Ada-
mová, Smičková, Urbanová.  (bh)

Líznar (81. Štrajt)- Tenora, Shku-
rupii (55. Sehnal J.). 

Blesk z čistého nebe. Takový 
začátek si hosté nepředstavovali 
ani v nejčernějším snu. Neuběhlo 
ani třicet sekund a jejich brankář 
lovil míč ze sítě, poté co si jejich 
bek srazil nastřelený centr Mič-
ka do vlastní sítě. Pak ale musel 
čarovat několikrát Bednář, když 
hrozil zejména ivančický snajpr 
Čožík. Zejména jeho šance ze 
závěru první půle byla absolutně 
tutová. Nicméně domácí drželi 
vedení a krátce po změně stran 
dal další branku Kuldan, když 
hlavou uklidil za záda hostujícího 
gólmana centr, který poslal Shku-
rupii. 
  1.  Ráječko  5  5  0  0  17:3  15
  2.  Bohunice  5  4  1  0  16:4  13
  3.  Sparta  5  4  0  1  19:3  12
  4.  Bzenec  5  4  0  1  15:7  12
  5.  MS Brno  5  3  1  1  15:7  10
  6.  M. Krumlov  5  3  1  1  9:5  10
  7.  Bystrc  5  2  1  2  9:12  7
  8.  Ivančice  5  2  0  3  13:9  6
  9.  Rousínov  5  2  0  3  8:10  6
  10.  Znojmo  4  2  0  2  5:8  6
  11.  Dubňany  5  1  1  3  6:14  4
  12.  Novosedly  5  1  1  3  5:14  4
  13.  Kuřim  4  1  0  3  4:14  3
  14.  Bosonohy  5  1  0  4  3:16  3
  15.  Vojkovice  5  0  2  3  1:7  2
  16.  Jevišovice  5  0  0  5  1:13  0

Z  

Výročí. V sobotu 20. září se z hřiště u základní školy ve Sloupu vydá na 
Macochu a zpět početné pole atletů. Uskuteční se již 50. ročník Běhu 
Moravským krasem.  Start je plánován na 15 hodin.  Foto Pavel Novák
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 2. záříúterý 2. září
AKCEAKCE

Blansko – Oblastní charita ve 14 hod.: Odborné poradenství s právnič-
kou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Díra u Hanušovic.
Boskovice v 19.30 hod. Let’s Dance All in.

středa 3. zářístředa 3. září
AKCEAKCE

Letovice – Městský klub důchodců ve 14 hod.: Setkání v klubu po letní 
přestávce.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Chlapectví.
Boskovice v 19.30 hod. Grandhotel Budapešť.

čtvrtek 4. záříčtvrtek 4. září
AKCEAKCE

Blansko – Nám. Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Společné modlitby křesťanů města.
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 18 hod.: Tohle není můj šálek kávy!, diva-
delní kabaret-café.
Velké Opatovice – Klub mladých důchodců v 18 hod.: Beseda se staros-
tou města.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Let’s Dance All in.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Strážci galaxie.

pátek 5. zářípátek 5. září
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Radka Filipová / Obrazy, vernisáž 
výstavy.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědro-
něm a hudbou.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: Výstava obrazů akademických 
malířů Josefa Fialy a jeho syna Zdeňka, vernisáž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Let’s Dance All in.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Babovřesky 2.

sobota 6. zářísobota 6. září
AKCEAKCE

Blansko – Nemocnice v 10 hod.: Den pro dě   v Nemocnici Blansko – 
5. ročník.
Blansko – Skate park u zimního stadionu ve 13 hod.: Street Art Jam 
vol.13, 2014.
Blansko – Galerie Města Blanska v 17 hod.: Krystalizace – skupinová 
výstava, vernisáž.
Blansko – Hos  nec Zá  ší ve 20 hod.: Taneční zábava.
Boro  n – Náves ve 13 hod.: O Boro  nský pohár, soutěž mladých hasi-
čů.
Boskovice – Sokolovna v 9.30 až 13 hod.: Pochod po dálničním tělese 
R43, pátý ročník populární akce.
Boskovice – Zámek ve 14 hod.: Pyžamové Hemžení.
Lysice – Zámek: výstava kvě  nových aranžmá je součás   prohlídkové 
trasy, nebude chybět ani pěs  telská přehlídka více jak stovky druhů jiřin 
v sale terreně zámku.
Olešnice – Rybník Jericho v 6 hod.: Rybářské závody.
Svitávka – Obecní park v 10 hod.: 9. Svitávecký jarmark tradičních řeme-
sel.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Útěk z planety Země. (3D)
Blansko ve 20 hod. Fakjů pane učiteli.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.

neděle 7. záříneděle 7. září
AKCEAKCE

Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 10.30 hod.: Divadlo Prkno: O čertovi.
Lysice – Zámek: výstava kvě  nových aranžmá je součás   prohlídkové 
trasy, nebude chybět ani pěs  telská přehlídka více jak stovky druhů 
jiřin v sale terreně zámku, 10.30 až 12.30 hod. setkání vozů značky 
Porsche.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Útěk z planety Země. (3D)
Blansko v 17.30 a 20 hod. Fakjů pane učiteli.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.

pondělí 8. zářípondělí 8. září
AKCEAKCE

Blansko – Dům dě   a mládeže v 9 hod.: Klub Sluníčko, pro maminky a 
ta  nky s dětmi předškolního věku.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Fakjů pane učiteli.
Boskovice v 19.30 hod. Stole   Miroslava Zikmunda.

úterý 9. záříúterý 9. září
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Podzemí.
Boskovice v 10 hod. Babybiograf: Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Nejhledanější muž.

středa 10. zářístředa 10. září
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 17.30 hod.: Slavnostní zahájení 5. ročníku projektu 
Blanenská univerzita (nejen) pro seniory.
Boskovice – Český zahrádkářský svaz ve 14.30 hod.: Odborná zahrád-
kářská poradna.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice v 10 hod.: Tradiční setkání členů 
Městského klubu důchodců Letovice spojené s grilováním kuřat.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Podzemí.
Boskovice v 17 hod. Filmové představení pro seniory: Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Fakjů pane učiteli.

čtvrtek 11. záříčtvrtek 11. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Priority ve výchově, beseda se speci-
ální pedagožkou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Ostře sledované vlaky.

pátek 12. zářípátek 12. září
AKCEAKCE

Blansko – Mul  mediální síň zámku v 9.30 až 16 hod.: Blanenské zámec-
ké dny (17. ročník) – vědecký seminář, 17 hod.: Prohlídka interiérů bla-
nenského zámku oživených výstavou společenských šatů salonu Ria 
Schnirchová a dobového společenského oblečení ze 40. až 70. let 20. 
stole   světových módních salonů ze sbírky Jana Bačáka, 17.30 hod.: 
Společenský večer.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil. (3D)
Boskovice v 17 hod. Pošťák PAT.
Boskovice v 19.30 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil. (3D)
Velké Opatovice v 19.30 hod. Lesní duch.

sobota 13. zářísobota 13. září
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 17 hod.: Den otevřených dveří v kos-
tele v rámci EHD.
Blansko – Muzeum v 9 až 17 hod.: Dny otevřených dveří v Muzeu Blan-
sko.
Blansko – Dřevěný kostelík v 10 až 17 hod.: Dny evropského dědictví v 
dřevěném kostelíku.
Blansko – Cvičiště agility v 10 hod.: Agicoursing – Dog Race, trénink 
v běhání psů za umělou náhradou.
Blansko – Nám. Svobody ve 14 hod.: Miniautodráha OPEN AIR.
Blansko – Centrum PRO v 15 hod.: Zahradní slavnost aneb Blansko mno-
ha tváří.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Finálový večer soutěže Dívka České 
republiky 2014.
Boro  n – Kulturní dům ve 21 hod.: Předpouťová zábava.
Boskovice – Synagoga v 17 hod.: Koncert pěveckého souboru Makaba-
ra.
Letovice – Le  ště Písečná - Světový pohár Letovice Cup, Space 
Modeling.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 14 hod.: Bleší trh na zahradě 
kulturního domu.
Moravský kras – Sloupsko-šošůvská jeskyně v 17 hod.: Evropská noc pro 
netopýry.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Pošťák PAT.
Blansko ve 20 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil. (3D)
Boskovice v 17 hod. Pošťák PAT.
Boskovice v 19.30 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil. 

neděle 14. záříneděle 14. září
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na ve 13 až 17 hod.: Den otevřených dveří v 
kostele v rámci EHD.
Blansko – Muzeum v 9 až 17 hod.: Dny otevřených dveří v Muzeu Blan-
sko.
Blansko – Dřevěný kostelík v 10 až 17 hod.: Dny evropského dědictví v 
dřevěném kostelíku, od 14 do 15 hod. pauza.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17 hod.: Varhanní koncert Jaroslava Nepi-
lého.
Boskovice – Židovský obecní dům v 10 hod.: Anna Franková: Odkaz pro 
současnost, vernisáž výstavy.
Letovice – Le  ště Písečná - Světový pohár Letovice Cup, Space 
Modeling.
Lysice – Zámek v 17.30 hod.: Podzimní koncert Johan Sebas  an Bach – 
Carl Philips Emanuel Bach - otec a syn a jejich současníci.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pošťák PAT.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil. 
(3D)
Boskovice v 17 hod. Pošťák PAT.
Boskovice v 19.30 hod. Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil.

pondělí 15. zářípondělí 15. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: Poradna pro bezlepkovou dietu.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: IDA.
Boskovice v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.

Z  
Jubilejní setkání odbojářů 

v Doubravici
Doubravice nad Svitavou přivítala odbojáře ČSBS Boskovice relativně 

pěkným dopolednem 22. srpna 2014. Boskovičtí odbojáři v Doubravici 
konali pietní akt u Tyršova pomníku a pamětních desek okresních odbojářů 
a prezidenta Beneše již po jedenácté od roku 2003, kdy vznikla tato tradice. 
Vedle členů okresní organizace odbojářů se akce zúčastnili rovněž vzácní 
hosté - Ing. František Reichel za Matici Čech, Moravy a Slezska, Sokolka 
Jiřina Melicharová z Bílovic nad Svitavou, pozůstalá po bílovických odbo-
jářích, a pan Blaha ze Svitávky, pozůstalý po rodičích odbojářích, z nichž 
matka byla popravena nacisty a otec unikl gestapu a probojoval se do SNP.

To bylo druhé jubileum pro Doubravici – vzpomínka na Slovenské národ-
ní povstání a na účast boskovických odbojářů Blahy a Sedláka z drválovické 
odbojové skupiny v SNP. Byla to rovněž připomínka toho, že v okupovaném 
protektorátě působila řada odbojových a partyzánských skupin, které se spo-
jovaly se slovenskými odbojáři a bojovali s nimi bok po boku v národním 

povstání. U nás to byly skupiny Jermak, Juraj, Generál Svoboda, Jan Kozi-
na, Dr.Miroslav Tyrš, Rada tří, Národní hnutí za osvobození vlasti, odboj 
KSČ Zbrojovky, a další, jež se spojovaly postupně s brigádou Jana Žižky 
a Slovenskem.

Předseda okresní organizace ČSBS Boskovice PhDr. Jiří Jaroš Nickelli 
pak v projevu připomenul všechna fakta setkávání odbojářů právě v tom-
to jihomoravském městysi. První událostí, která založila tuto tradici, bylo 
odhalení první pamětní desky na domě odbojářů č.71 v Dolní ulici, blízko 
Tyršova pomníku.

Dnes je na domě odbojářů č.71 celkem sedm pamětních a informačních 
desek jimž vévodí plaketa presidenta Beneše.(Osmá deska uvnitř domu pro-
zatím nemůže být veřejně instalována.) V tomto domě Jarošova dědečka 
a strýce se scházeli sokolští odbojáři, spojení se skupinou Jindra organizace 
Obrana národa. Zde se chystaly výbušniny na vlaky wehrmachtu. Po udá-
ní, na němž se podílel vysoký úředník rájeckého panství, nacista blockleiter 
Chwatik-Tugemann, karpatský Němec, byla řada odbojářů zatčena a odvle-
čena do Kounicových kolejí a poté do Osvětimi, Mauthausenu a jinam. Tam 
zahynuli. Některé odbojáře jako legionáře Holíka, Jarošova dědečka, gesta-
po zlikvidovalo v obci. Specifi kem jejich udání byla skutečnost, že nebyli 
udáni jako Sokolové, legionáři nebo komunisté, ale jako „spolek kutých 
benešovců“. A oni odkaz prezidenta Budovatele nikdy nezradili - a nezra-
zují jej ani současní boskovičtí odbojáři a pozůstalí. Proto je v Doubravici 
Benešova plaketa, jediná po roce 1989 na okrese Blansko. Stejně tak jediná 
na okrese je pamětní deska 61 odbojářů sokolské Župy krále Jiřího, kteří 
padli pro republiku.

Boskovičtí odbojáři vzkazují ze svých setkání našim protivníků vždy toto: 
Ať se radí, jak se radí, Beneše nám nenahradí. Naši odbojáři jsou zastánci 
dekretů, které zúčtovaly se zrádci a kolaboranty ČSR podle práva a mezi-
národních ustanovení. Žádná odškodnění a majetky těmto zrádcům ČSR 
nepatří. Stejně tak se to má se sudeťáky, kteří nejsou žádný „zvláštní čtvrtý 
německý kmen“, ani zvláštní etnikum, ani etnografi cká skupina, jsou to pro-
stě přistěhovalí etničtí Němci, kteří byli v drtivé většině odsunuti právem. 
Předseda připomenul milion dvěstě tisíc tzv. sudetských Němců, vyzname-
naných Hitlerem zvláštním metálem za uloupení československého pohra-
ničí. Metál nosil i kat Čechů Heydrich. Předseda apeloval na shromážděné, 
aby si toto dobře zapamatovali. Nelze připustit návrat sudeťáků ani jejich 
památníky a takzvaná muzea, jaké se otvírá například v Ústí nad Labem. 
Odbojáři volají – Pryč s takovými památníky! Například v Rakousku také 
nemáme muzea a všeobecné památníky výhradně českých obětí nacistické-
ho řádění (Mauthausen je památník mezinárodní). Republika, která uzná-
vá dekrety a odsun, jen taková zůstane republikou. Republika, která zruší 
dekrety a povolí sudeťákům, se stane jakýmsi protektorátem vnějších moc-
ností. To vše zaznělo na jubilejním jedenáctém setkání odbojářů v Doubra-
vici o jedenácté dopoledne.  Mgr. Ludmila Jarošová, ČSBS Boskovice

Za zdravím na Vysočinu
Letošní druhý ozdravný pobyt pořádalo Nové sdružení zdravotně 

postižených Letovice pro své členy v první polovině měsíce srpna za podpo-
ry MěÚ Letovice a v rámci projektu Zdravé město Letovice. 

Program týdenního pobytu na Vysočině byl přístupný a vhodně nasta-
vený pro všechny zúčastněné s různým zdravotním postižením. Zaručoval 
zejména utužení fyzického zdraví, ale také duševní pohodu všem čtyřiceti 
účastníkům. K jeho naplnění jsme využili  oblíbený hotel U Loubů na Třech 
Studních. Nabízí možnosti k relaxaci a rehabilitaci s kvalitním ubytováním. 
Každý den před snídaním bylo na programu relaxační cvičení S  Lenkou. 

Účastníci pobytu využívali každý den večerní plavání a cvičení v hote-
lovém bazénu. V dostatečné míře byla zajištěna nabídka masáží, která 
byla plně využita. V programu pro zdraví měly své pevné místo nenáročné 
vycházky okolní krásnou a malebnou přírodou Vysočiny. Úterní vycházka 
byla zpestřena turnajem v minigolfu, který je umístěn v areálu jednoho míst-
ního hotelu. V rámci klimatoterapie jsme navštívili oblíbená místa na Třech 
Studních. Byla to také Vitulčina studánka. Na tomto místě pamětní deska 
připomíná žačku hudebního skladatele Bohuslava Martinů, Vítězslavu 
Kaprálovou, kde také obec každoročně pořádá slavnost Otevírání studánek. 
Všechny potěšila návštěva letovického starosty pana Stejskala, který si přijel 
za námi popovídat a zhodnotit náš program pro zdraví. 

Středa nám přinesla deštivé počasí, tak jsme využili znalostí pana Kudy 
při promítání o Moravském krasu a historii Letovic. Čtvrteční sportovní 
odpoledne přineslo plno zábavy i napětí, když vítězové byli odměněni. Ces-
tou na pobyt jsme navštívili Městské muzeum ve Svratce. Na zpáteční cestě 
v Bystřici n/P. kromě Městského muzea, to bylo velice zajímavé muzeum  
značky Tatra, kde bylo k vidění víc jak čtyřicet historických automobilů 
a motocyklů. A to byl závěr našeho vydařeného týdenního pobytu za zdra-
vím na krásné a oblíbené Vysočině.  Borek
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CENOVĚ VÝHODNÉ  
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme  

cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

ks

2,70 !

BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných 
provedeních, šedá barva skladem

Zahradní obrubník
šedý, 100 x 20 x 5 cm,  
systém pero-drážka

od

39,-
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, šedá, vibrolisovaná, vysoká 
pevnost a otěruvzdornost, odolná proti rozm-
razovacím látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

31,- !

SOUČINITEL TEPELNÉ  
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 10 do 140 mm

ks od

8,- !

Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,  
λ

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm

KE KAŽDÉMU BALENÍ 
PIVO ZDRAMA

m2 od 

50,50 !

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do 30. 9. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

A    
Niagárské vodopády – Vždyť je to jen větší splav!

Krátký spánek po nočním návratu z New Yorku a ve čtvrtek 8. května 
vyrážíme v 8.00 hodin z hotelu v New Jersey na první přejezd dlouhý 
620 km do města Niagara Falls. Vyjíždíme za prudkého lijáku, který nás 
provází celé dopoledne. Po poledni se počasí umoudřuje a do města 
Niagara Falls, které stále ještě leží ve státu New York, přijíždíme kolem 
čtvrté odpoledne již za teplého slunečného počasí s modrou oblohou. 
Dostáváme 10 minut na ubytování a hned nedočkavě vyrážíme podívat 
se na ten přírodní zázrak – Niagárské vodopády. 

Než budete číst dále, zkuste si sami uvědomit, jak si představujete 
Niagárské vodopády. Mně osobně se před  m, než jsem je viděl naživo, 
vždy vybavila trampská píseň s nápěvem „Temně hučí Niagára, temně 
hučí do noci“ a to vše zasazeno do nedotčené přírody s pohledem na 
obrovský vodopád. Máte svou představu?

Tak pojďme do reálu. Z hotelu vycházíme přímo do městského par-
ku s ces  čkami, lavičkami, podél kterého teče řeka, přes ni je most 
na ostrov. Zajímavé je snad jen to, že kousek po proudu řeka mizí 
z dohledu. Jdeme tedy parkem k tomuto místu, kde se již u zábradlí 
 sní desítky turistů. Jak přicházíme k řece, citelně se ochlazuje. A pak 

přichází ten první pohled – vidíme, jak řeka padá dolů. Tak to jsou ty 
Niagárské vodopády! A teď můj první pocit – toto že jsou ty Niagár-
ské vodopády? Nedívali jsme se to  ž do nedozírné hlubiny, kam by 
padala vířící se voda. Z prvního pohledu se zdály vodopády opravdu 
jen jako větší splav. Část vodopádu navíc zakrýval velký ledovec, který 
zde zůstal ještě od zimy. Na mou poznámku, že to zas není tak velké, 
jak jsem si představoval, dostávám vysvětlení od průvodce. Niagarské 
vodopády je souhrnné označení pro dva sousedící vodopády na řece 

Niagara. Vyšší vodopád, ten hezčí a známější z fi lmů a pohlednic, je na 
kanadské straně, nazývá se Horseshoe (Podkova), má výšku 55 m a je 
900 m široký. Vodopád na americké straně, na který se právě díváme, 
se jmenuje American Falls, je široký jen 50 m a výšku má 51 m. Niagaru 
rozděluje na obě ramena Kozí ostrov, jehož levý břeh tvoří státní hra-
nici. Protože z amerického břehu není kanadská Podkova dobře vidět, 
postavili si Američané Prospect Point – vypadá to jako začátek mostu 
– pilíř s výtahem, kterým se dá sjet do přístaviště lodí, a vyhlídková 
plošina, ze které je již na Podkovu dobře vidět. Právě sem se vydává-
me, ale ouha. Ještě dříve, než obchody na boskovickém náměs  , zavírá 
Prospect Point. Je 16.30 a otevřeno bylo jen do 16.00. Co teď? Naštěs   
naši rómš   spoluobčané již houfně neemigrují do Kanady za lepšími 
zítřky a kanadská vláda již nepožaduje po obyvatelích ČR víza. Tak se 
vydáváme na příjemnou procházku z USA do Kanady. Řeku přecházíme 
po mostě, v jehož středu je státní hranice a na druhém břehu se nám 
již představují Niagárské vodopády v plné kráse a mohutnos  . Pravda, 
je k tomu zapotřebí i trocha představivos  , protože zejména Podkova 
je stále v mlžném oparu vodní tříště. Ale právě ta vytváří při pohledech 
z mnoha úhlů nádherné duhy. Všichni fo  me, fi lmujeme a roztroušeni 
po skupinkách docházíme až k informačnímu centru u Podkovy a zde 
se „kocháme“. Na zpáteční cestě musíme za vstup na most zapla  t 
americký „čtvrťák“ (25 centů) a na druhém konci mostu, protože opět 
vstupujeme na území USA, musíme projít pohovorem s imigračním 
úředníkem, stejně jako na le  š  . Ovšem zde je to úplně něco jiného. 
Vzhledem k roztroušenos   skupiny jsem již několikátý, u kterého podle 
pasu zjišťuje, že jsem Čech a tak dochází i na v  pkování a popřání si 
hodně štěs  .

Velkým zážitkem pro mě byl i noční pohled na Niagárské vodopády. 
Už když jsem přecházel po mostě na Kozí ostrov a viděl osvětlenou 

valící se řeku, bylo to úžasné. Ale nic pro   tomu, když jsem potom 
z břehu ostrova pozoroval nasvícené kanadské, ale zejména americké 
Niagárské vodopády. Barvy se měnily a byl to opravdu nezapomenu-
telný zážitek. Pro   mně bylo nasvícené město Niagara Falls na kanad-
ském území (další zajímavost - po obou stranách vodopádů existují 
dvě města pojmenovaná stejně po Niagarských vodopádech) s hotely, 
kasíny, vyhlídkovými věžemi Skylon Tower a Minolta Tower. A do toho 
všeho temně hučela Niagára. Večer před usnu  m jsem si říkal – tak 
kdyby už nepřišlo nic lepšího, kvůli tomu ta celá cesta stála za to. A to 
se nám další den ještě podařilo navš  vit i Prospect Point na americké 
straně a viděli jsme Niagárské vodopády opět z nových úhlů.

Jedinou kaňkou snad bylo to, že jsme v ceně zájezdu měli i cestu 
na loďkách Maid of the Mist až pod vodopády, ale vzhledem k tomu, 
že jsme u vodopádů byly ve čtvrtek a sezóna se zahajovala až v sobo-
tu, viděli jsme na řece pod vodopádem jen zkušebně plavat prázdné 
lodě bez nás. Byl to následek toho, že v roce 2014 Niagárské vodopády 
zamrzly a 9. května se v řece ještě objevovaly kusy ledu, které by pro 
plavbu lodí mohly být nebezpečné. Ale ani nám to moc nevadilo, pro-
tože při této plavbě jste oblečeni v pláštěnkách, zkrápí vás ledová voda 
a fo  t ani natáčet se stejně nedá.

I když jsem si tedy musel při setkání na živo poopravit své představy 
o Niagárských vodopádech, musím na závěr přiznat, že to bylo úžasné, 
nádherné a nezapomenutelné.

Jen toho tuláka, sedícího na břehu Niagáry, jsem nikde nezahlédl.
 Jaroslav Parma
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