
Michal Záboj

Blansko - Pokud by o osudu 
hotelu Dukla v Blansku rozho-
dovali lídři na kandidátkách do 
komunálních voleb, budova půjde 
k zemi. Vyplývá to z ankety Zrca-
dla mezi adepty na křeslo starosty. 
Rozhodovat ale budou obyvatelé 
města v referendu. 

Na hlasovacím lístku budou 
odpovídat na otázku, jestli souhla-
sí se zbouráním hotelu. Pro tuto 
variantu se předem vyslovilo sedm 
lídrů. Pouze dva by chtěli Duklu na 
náměstí Republiky zachovat a pře-
stavět ji. 

„Pořízení budovy stálo 30,5 
milionu, odhadované náklady na 
zbourání a následnou revitaliza-
ci prostranství dosahují na asi 20 
milionů. V případě zbourání by 
tedy občané města získaly za asi 
50 milionů ze svých daní kousíček 
volného prostranství v centru měs-
ta,“ uvedl Jan Hrnčíř, který vede 
kandidátku Změna pro Blansko.

Proti zbourání budovy se vyslo-
vil i lídr KSČM Stanislav Navrkal: 
„Takto se žádný dobrý hospodář 
nechová. Myslím, že je povinnos-
tí města pokusit se majetek využít 

například na přestavbu na sociální 
byty s fi nanční podporou EU, která 
po splnění kritérií může pomoci až 
do výše 85 procent nákladů.“

Ostatní lídři kandidátek do bla-
nenského zastupitelstva chtějí hotel 
Dukla srovnat se zemí. „Architek-
tonická hodnota hotelu Dukla a 
jeho technického zázemí je od 
samého počátku velmi nízká. Sou-
časný technický stav je havarijní, 
rekonstrukce do důstojné podoby 
těžko realizovatelná, zájem o hote-
lové služby v tak rušném místě 
zanedbatelný,“ vysvětlil Jaromír 
Roučka za stranu Volba pro město.

„Během roku 2013 proběhla cel-
kem tři zveřejnění záměru na pro-
dej a pronájem pozemků a stavby 
hotelu Dukla. Všechna však skon-
čila bez kladné odezvy. Hotel je v 
havarijním stavu, jeho rekonstruk-
ce ze strany města je nereálná,“ 
dodal další důvody pro zbourání 
hotelu Jiří Crha z ODS.

Pro demolici jsou i zástupci 
ostatních stran ze současné rad-
niční koalice. „Já osobně nevěřím, 
že v nejbližší době přijde bohatý 
investor, který by změnil podobu 
a využití budovy. Taktéž město 
nenajde prostředky pro rekonstruk-

ci ve svém rozpočtu a dotační pro-
gramy a jejich čerpání jsou v tuto 
chvíli zatím nejasné,“ vyjádřil se 
sociální demokrat Ivo Polák.

A podobně problém Dukly vidí 
i Josef Kupčík, jednička na kandi-
dátce KDU-ČSL. „Zbourání hotelu 
vidíme jako dobré řešení. Vytvo-
ří se volné prostranství v samém 
centru města. Tím se otevřou nové 
možnosti řešení této lokality na 
mnoho dalších let.“

Se zbouráním hotelu a s vyře-
šením jeho okolí jako celku počítá 
také hnutí ANO 2011. „Dokážeme 
si představit zbudovat na jeho mís-
tě klidovou zónu včetně řešení uli-
ce Rožmitálovy, v případě zájmu 
investora na místě vybudovat mul-
tifunkční objekt, který by sloužil 
občanům města Blanska,“ uvedl 
lídr kandidátky ANO 2011 Pavel 
Matuška.

Demolici Dukly považuje za 
dobrou příležitost jak změnit tvář 
centra města také jednička sdružení 
Republika pro Blansko Bohuslav 
Jedinák. „Odstraněním hotelu se 
nabízí úžasná možnost propojit stá-
vající náměstí Svobody, Republiky 
a Wanklova náměstí. 
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Ředitelka muzea se má 
omluvit dcerám šlechtice

Michal Záboj

Olomouc, Blansko - Ředitelka 
Muzea Blansko Eva Nečasová se 
má omluvit za výroky na adre-
su někdejšího majitele rájeckého 
panství knížete Huga Salma. Ve 
středu o tom rozhodl Vrchní soud 
v Olomouci. Senát projednával 
žalobu, kterou na badatelku poda-
ly Salmovy dcery.

Eva Nečasová se má podle 
rozsudku omluvit za dva výroky, 
které uvedla v knize Cui bono 
restituce?. V publikaci napsala, 
že vyplněním přihlášky k říšsko-
německému občanství se Hugo 
Salm za války dopustil činu blíz-
kého vlastizradě, a srovnala nikdy 
neuskutečněný poválečný proces 
se Salmem k osudu vůdce nacistů 
Hitlerovi.

„Tvrzení paní žalované zasáhly 
do cti a dobrého jména pana Salma. 
Rozsudek olomouckého soudu nás 
velmi potěšil,“ uvedla advokátka 
Salmových dcer Alena Kinclová.

Ředitelka blanenského muzea 

Zbourání hotelu 
Dukla: sedm lídrů 
je pro a dva proti

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

V nemocnici bude kaple
V Boskovicích 
připravují pro 
pacienty nové 
klientské centrum.

Více na straně 2

Nové vybavení hasičů
Profesionálové 
mají moderní 
vyprošťovací 
techniku.

Více na straně 5

Romana Tomášková září 
Mladá 
motocyklová 
závodnice slaví 
další úspěch.

Více na straně 9

Guláš v hlavní roli. Areál rájeckého zámku hos  l soutěž ve vaření zvěřinových gulášů Rájecký kotlík 2014. Úko-
lem soutěžních týmů bylo v kotlíku na ohni uvařit co možná nejlepší pokrm. Návštěvníci poté mohli jednotlivé 
výtvory ochutnat a ohodno  t. Součás   akce byl i bohatý doprovodný program. Jako hlavní hosté se představili 
Laďa Kerndl a Alois Josef Náhlovský. Více fotografi í a video na www.zrcadlo.net. Foto Radim Hruška

INZERCE

Eva Nečasová má žalobkyním 
zaslat písemnou omluvu a podob-
né vyjádření pak adresovat i do 
Národní a Moravské zemské 
knihovny a do Kanceláře Poslanec-
ké sněmovny. Jestli proti rozsudku 
Vrchního soudu podá dovolání, se 
zatím nerozhodla.

„Počkáme na písemné vyho-
tovení rozsudku. Já osobně se ale 
domnívám, že jsem nenapsala nic, 
co by mělo dehonestovat nebo 
urážet pana Huga Nikolause Sal-
ma,“ podotkla Eva Nečasová.

O žalobě Salmových dcer na 
badatelku už soudy několikrát roz-
hodovaly. Podle prvního rozsudku 
Krajského soudu v Brně se měla 
Nečasová omluvit za tři z patnác-
ti žalovaných výroků. Odvolací 
Vrchní soud v Olomouci pak ale 
celou žalobu zamítl. Následné 
dovolání žalobkyň řešil Nejvyšší 
soud, který rozsudek částečně zru-
šil. Ve stejné věci podaly Salmovy 
dcery také ústavní stížnost.

Kromě soudu na ochranu osob-
nosti Huga Salma vedou jeho 

4.–5. října 2014
SOBOTA a NEDĚLE  od 9.00  do 18.00  
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU

TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL, 
prodej husích specialit, atrakce pro děti,
soutěž restaurací o nejlepší husí pečínku …

ZÁMECKÝ SKLENÍK – nabídka husí pečínky 

MUZEUM BOSKOVICKA – výstava a dílna pro děti

AREÁL  ZA  MUZEEM 
oblastní výstava drobného zvířectva

HRADNÍ ULICE – výstava zemědělské techniky
historické a současné

VYBRANÉ BOSKOVICKÉ RESTAURACE 
HUSÍ MENU 
PARK POD LETNÍM KINEM / SO a NE od 10.00 /
Pohádka pro děti  (vstup zdarma)        

AREÁL LETNÍHO KINA
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU /  ZÁMECKÝ SKLENÍK

MUZEUM BOSKOVICKA  / AREÁL ZA MUZEEM 
BOSKOVICKÉ  RESTAURACE

Jednotné vstupné:   80 Kč/den, dvoudenní vstupné 120 Kč, 
děti do 10 let  a držitélé průkazu ZTP nebo ZTP/P + jejich doprovod zdarma

www.husi-slavnosti.cz
www.kulturaboskovice.cz

v Boskovicích

     USÍ
LAVNOSTI

XI. 

SOBOTA  4. 10. LETNÍ KINO
11.30   »  Borověnka a FS Velen
12.00   »  Slavnostní zahájení  
12.30   »  Boskovická kapela 

14.00   »  TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR

15.30  »  HRADIŠŤAN
17.00   »  Třetí zuby (Boskovice) / od 18.00 – na Třetí zuby vstup zdarma

NEDĚLE 5. 10. LETNÍ KINO
11.30    »  Boskověnka
12.30   »  Trní (Boskovice)

14.00   » 
 JAROSLAV UHLÍŘ 

  S KAPELOU
15.00   »  vyhlášení výsledků soutěže 
  O nejlepší husí pečínku

15.30   »  PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
17.00    »  Joe Cocker Revival Brno

potomci ještě další spory. Minulý 
týden například vynesl Městský 
soud v Praze verdikt, který může 
mít zásadní vliv na celou restituční 
kauzu. Ministerstvo vnitra se pod-
le něj má znovu zabývat otázkou 
československého občanství Huga 
Salma, což je nutná podmínka pro 
navrácení majetku.

„Ministerstvo ignorovalo řadu 
nových důkazů ve věci otce mých 
klientek, například dobové archivá-
lie, které prokazují nátlak nacistů na 
pana knížete. Rozsudek pražského 
soudu je malý krok, ale z hlediska 
restitučního řízení velmi podstat-
ný,“ dodala Alena Kinclová.

Blanensko a Boskovicko - 
Nepříznivé počasí negativně 
ovlivnilo letošní sklizeň obilovin 
v regionu. Zemědělci vymlátili 
více obilí, jeho kvalita ale vlivem 
dešťů utrpěla. Většina zrna nemá 
potravinářskou kvalitu a skončí 
jako krmení pro zvířata. Průměr-
ný výnos z hektaru v rámci celého 
okresu byl u pšenice, ječmene i žita 
skoro o tunu vyšší než minulý rok. 
Kvalita sklizených obilovin je ale 
velmi nízká.

„Hlavní část sklizně přišla až 
v měsíci srpnu a ten se vyznačoval 
abnormálními srážkami a kvalita 
tím výrazně utrpěla. My jsme měli 
z celé produkce asi třetinu v potra-
vinářské kvalitě, zbytek je krmná,“ 
popsal předseda představenstva 
společnosti Ledeko Letovice Stani-
slav Šaršon.

Podobně na tom bylo i Agro-
družstvo Brťov-Lipůvka. Napří-
klad u potravinářské pšenice vyka-
zuje krmnou kvalitu asi 90 % zrna. 

„S nízkou kvalitou obilovin klesají 
tržby. Výkupní cena krmné pšenice 
je velice nízká a navíc se obilí stává 
i neprodejným,“ podotkl předseda 
představenstva Agrodružstva Pavel 
Horčica.

Například rozdíl ve výkupní ceně 
mezi potravinářskou a krmnou pše-
nicí je asi tisíc korun. Další náklady 
přináší posklizňová úprava zrna.

V okrese Blansko letos zeměděl-
ci sklidili dohromady přes 87 tisíc 
tun obilovin.  (moj)

Zemědělci v regionu sklidili více obilí 
než loni, jeho kvalita je ale nízká
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Nehoda 
zablokovala 

provoz
Olomučany - Střet dvou osob-

ních aut mezi Olomučany a Jose-
fovem šetřili ve čtvrtek 25. září 
blanenští dopravní policisté. 
Podle dosavadních zjištění dostal 
řidič rapidu jedoucí od Josefova 
na mokré vozovce smyk a přejel 
do protisměru, kde narazil do 
felicie. Její řidička utrpěla lehké 
zranění. Dechové zkoušky vylou-
čily požití alkoholu před jízdou 
u obou řidičů. Škoda na vozi-
dlech byla vyčíslena asi na 110 
tisíc korun. Silnice byla z důvodu 
šetření dopravní nehody více než 
hodinu neprůjezdná.  (hrr)

Alkohol za
volantem 

i řídítky kola
Blanensko a Boskovicko - 

Hned pět hříšníků mělo v pon-
dělí 22. září pozitivní dechovou 
zkoušku na alkohol. Rekord-
manem byl řidič kontrolovaný 
pondělního rána v Kunštátě, kte-
rý nadýchal téměř dvě promile. 
Šestapadesátiletý muž je podezře-
lý z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. V těsném 
závěsu za ním byl cyklista, který 
projížděl Velkými Opatovicemi 
s 1,42 promile. Ten se bude zod-
povídat z přestupku u správního 
orgánu. Stejně tak další tři řidiči, 
které odhalily policejní kontroly 
v Letovicích, Cetkovicích a Svět-
lé.

O víkendu neprošlo policejními 
kontrolami osm šoférů. Čtyři měli 
hladinu dechové zkoušky menší 
než jedno promile a jejich pře-
stupek bude řešit správní orgán. 
Jeden řidič měl zakázáno řídit 
motorová vozidla. Je podezřelý 
z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Dva řidiči 
jsou podezřelí z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky, odborný přístroj jim totiž 
naměřil více než jedno promi-
le. Víkendovému rekordmanovi 
naměřili dopravní policisté v obci 
Rozseč 1,83 promile alkoholu. Ze 
stejného trestného činu se bude 
u soudu zodpovídat i mladík, 
který usedl za volant pod vlivem 
pervitinu a marihuany.  (hrr)

Známý trik 
podvodníkům 

opět vyšel
Boskovicko - Nemalá skupin-

ka pachatelů si vybírá za svou 
oběť jednu z nejvíce zranitelných 
a důvěřivých skupin obyvatel a to 
jsou senioři. Pod různými zámin-
kami se snaží dostat do jejich pří-
bytků a okrást je. Vydávají se za 
pracovníky různých společností 
a vracejí přeplatek za energie 
nebo přinášejí „výhru“. Vydávají 
se i za kamarády rodinných pří-
slušníků, kteří je po předchozím 
telefonátu posílají pro peníze. 
Někteří spoléhají na ochotu star-
ších lidí a prostě jen požádají 
o pomoc. Této záminky využili 
i dva muži, kteří okradli starou 
paní na Boskovicku. V pondělí 
22. září kolem poledne ji požáda-
li o vodu do chladiče svého vozu. 
Zatímco jeden z výtečníků odve-
dl stařenčinu pozornost, druhý 
jí z domu vzal asi dvacet tisíc 
korun. Případem se zabývají bla-
nenští kriminalisté pro trestné 
činy krádež a porušování domov-
ní svobody.

Policisté v této souvislosti opět 
apelují zejména na starší občany 
i jejich rodinné příslušníky, aby 
měli na paměti, že nemají vpouš-
tět cizí osoby do domu či bytu. 
 (hrr)

Výtečník kradl
v kovošrotu

Letovice - Letovičtí policisté 
vypátrali zloděje, který se zamě-
řil na krádež kovového odpadu. 
Výtečník se na sklonku prázdnin 
vloupal do letovického kovošrotu 

a odvezl si tři sta kilogramů žele-
za. Kořist pak obratem zpeněžil 
v jiné výkupně kovů. V pátek 
19. září policisté jedenatřiceti-
letého muže obvinili z trestného 
činu krádež. Pro letovické poli-
cisty není v krádežích nezná-
mým nováčkem, nemálo času 
již pobýval i ve vězení a jeho 
hlavním zdrojem obživy jsou 
krádeže. Nyní mu hrozí až tříletý 
trest odnětí svobody.  (hrr)

Peněženky byly 
ráno prázdné
Drnovice - Nočního spánku 

lidí přespávajících ve vozidlech 
využil dosud neznámý nenecha-
vec. Na parkovišti v Drnovicích 
v noci na sobotu 20. září při-
pravil celkem šest nešťastníků 
o fi nanční hotovost. Zloděj využil 
toho, že automobily nebyly uza-
mčené a jejich osádka odpočí-
vala. Kradl v osobních vozech, 
karavanu i dodávce. Zajímaly ho 
pouze peníze. Ty si vzal a prázd-
né peněženky vrátil na původní 
místo. Celkem si tak přišel na 
více než sedmnáct tisíc korun. 
Případem se zabývají boskovičtí 
policisté.  (hrr)

Žena dostala 
smyk a bourala

Žernovník - V sobotu 20. září 
pozdě odpoledne vyjížděly 
záchranné složky k havárii mezi 
Žernovníkem a Černou Horou. 
Dvacetiletá řidička renaultu tam 
dostala smyk, třikrát se s vozidlem 
přetočila přes střechu a skončila 
mimo komunikaci. Mladá žena 
utrpěla lehké zranění. Dechová 
zkouška vyloučila požití alkoholu 
před jízdou.  (hrr)

V Letovicích se
střetla dvě auta

Letovice - V sobotu 20. září 
před sedmou hodinou došlo 
v Letovicích v Pražské ulici ke 
střetu dvou osobních vozidel. Pět-
advacetiletý řidič passatu jedoucí 
od Letovic nedal přednost o rok 
mladší šoférce felicie, která jela 
po silnici I/43 směrem od Brna 
na Svitavy. Mladá žena utrpěla 
předběžně lehké zranění. Decho-
vé zkoušky byly negativní. Škoda 
na vozidlech činí asi padesát tisíc 
korun.  (hrr)

Vyjel pod
vlivem drog 

a se zákazem
Velké Opatovice - V pátek 

19. září před druhou hodinou po 
půlnoci narazila policejní hlídka 
ve Velkých Opatovicích na mladé-
ho řidiče, pro něhož zákony zřejmě 
nic neznamenají. Stopa po vpichu 
na jeho zápěstí a následný pozitiv-
ní test na přítomnost drog potvr-
dily podezření policistů. Sedma-
dvacetiletý muž měl v těle stopy 
po látce amfetamin. Navíc strážci 
zákona zjistili, že má uloženy už 
tři zákazy řízení, které okázale 
ignoruje. Mladého muže policisté 
zadrželi a skončil v policejní cele. 
Jeho vozidlo zajistili a umístili 
na odstavné policejní parkoviš-
tě s návrhem na propadnutí věci. 
Muž je podezřelý z trestných činů 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí.  (hrr)

Zloděj rumu
neodolal a kradl 

v obchodě
Boskovice - Tři lahve rumu 

místo do nákupního košíku vložil 
do tašky vykutálený zákazník 
boskovické prodejny potravin. 
Muže, který zjevně hodlal odejít 
bez zaplacení, si však všiml pra-
covník obchodu. Přivolaní poli-
cisté pak zjistili, že lapka není 
v krádežích žádným nováčkem. 
To jeho původně přestupkové 
jednání posouvá do trestní rovi-
ny. Za krádež mu hrozí až tříleté 
vězení.  (hrr)

Radim Hruška

Boskovice - Už zanedlouho 
začnou v boskovické nemocni-
ci budovat nové klientské cent-
rum. Bude se nacházet v přízemí 
zdravotnického zařízení a kromě 
sdružení všech služeb pro paci-
enty na jedno místo nabídne také 
novou nemocniční kapli.

Stavební práce přijdou podle 
jednatele Nemocnice Boskovice 
Dana Navrátila na zhruba jeden 
milion korun, další prostředky 
si pak vyžádá vybavení centra. 
V přízemí nemocnice se tak zkon-
centrují veškeré administrativní 
služby na jednom místě.

„Příchozí v místě najdou cent-
rální evidenci pacientů, pokladnu, 
informace, kopírovací centrum, 
bude tam možné pořídit výpis ze 
zdravotnické dokumentace. Pro 
zaměstnance pak budou v klient-
ském centru k dispozici veškeré 
formuláře a poštovní boxy. Každý 
pacient, jeho doprovod i zaměst-
nanec si tam vyřídí vše potřebné,“ 
přiblížil Navrátil.

Součástí nového klientského 
centra se stane i nemocniční kap-
le. Ta nebude vysvěcená a nebu-
dou se v ní konat ani pravidelné 

Budoucí podoba klientského centra. Vizualizace Nemocnice BoskoviceBudoucí podoba klientského centra. Vizualizace Nemocnice Boskovice

Farář Kopecký: Není nejdůležitější 
pořád něco za každou cenu měnit

Petr Engliš

Blansko - Mar-
tin Kopecký je 
duchovním správ-
cem blanenské 
farnosti Církve 
československé 
husitské od roku 
2000. Zeptali 
jsme se ho na jeho názory na dění 
v Blansku i na jeho volební prefe-
rence.

Jak byste ohodnotil Blansko 
jako místo pro život? 

Žijeme v době, kdy je spousta 
lidí zaměřených jen na negativa. 
Rádi je vyhledávají a přiživí se 
na nezdarech druhého člověka. 
V politice to platí mnohonásobně. 
Zapomínáme přitom na spous-
tu krásných věcí, které naplňují 
náš život. Dávají mu směr, aby 
byl šťastný a naplněný. Mnoho 
věcí bereme, jako samozřejmost. 
Myslím si, je důležité vnímat 
množství pozitivních a dobrých 
věcí, které máme zde v Blansku 
kolem sebe, nyní. Dům z cihel, 
kamení, dřeva či betonu člověk 
několikrát za svůj život většinou 
změní. Opravdový domov má 
člověk jenom jeden. Je to tam, 
kde člověk dobré i zlé prožil a 
překonal. Zázemí našeho živo-
ta. Přál bych obyvatelům našeho 
města, aby k Blansku měli vztah, 
jako ke svému domovu. Z rozho-

vorů se spoustou lidí mám mnoh-
dy pocit, že všemu možnému 
rozumíme a víme, jak by se, co 
mělo dělat, ale neděláme, protože 
tvrdíme, že máme málo peněz. 
Myslím si, že opak je pravdou. 
Peněz máme dost, jenom prostře-
dí, lidem, věcem, Bohu... málo 
rozumíme, spíš nerozumíme... 
Chybí nám větší pokora k Bohu, 
přírodě a lidem kolem sebe. Jsme 
to my, kdo z Blanska spoluvytvá-
řejí místo pro život. Máme to víc 
ve své moci, než si připouštíme 
a něco proto děláme.

Co se podle vás za poslední 
roky ve městě změnilo, ať už 
k lepšímu nebo k horšímu?

Je to záludná, předvolební, 
otázka. Myslím si, že není nej-
důležitější pořád něco za každou 
cenu měnit... Uskuteční se něja-
ká změna, ale teprve čas prověří 
její smysl. Osobně sázím spíše na 
dlouhodobost a vytrvalost. Mým 
soukromým pocitem, jako faráře, 
zastupitele a obyvatele našeho 
města je pocit stability, vzájemné 
úcty i schopnosti pro spolupráci 
mezi představiteli našeho města. 
Není to tak vidět, ale pozvolna 
přichází ovoce. Myslím si, že 
v tom je nejdůležitější kus ces-
ty. Protože jsem farářem - admi-
nistrátorem i v jiných obcích, 
mám možnost porovnání. Velmi 
si vážím, přes rozdílnost zázemí 
v konkrétních stranách, že spo-

lečně naši představitelé dovedou 
věci řešit k prospěchu města 
a jeho obyvatel.

Blíží se volby, vy sám jste 
nestraníkem, ale přeci jen určitě 
máte nějakého favorita? 

Nové politické strany a hnu-
tí rostou od voleb do voleb, jako 
„houby po dešti.“ 

Novým kandidátům a stranám 
se jistě dobře slibuje. Věřím, že to 
s námi jistě myslí dobře. Nemají 
však za sebou konkrétní nezdary 
a neúspěchy, v tom, co se nepo-
dařilo jejich předchůdcům. Ruku 
na srdce. S tím přeci máme zku-
šenost opravdu každý. Kolik se 
i nám toho v životě nepodařilo. 
Jen to není tolik vidět. Teprve až 
čas však ukáže na jakých zákla-
dech a zásadách stojí nový kan-
didáti... Myslím si, že je dobré 
podpořit a dát šanci těm, kdo už 
pro naše město ledacos udělali. 
Jedno volební období je málo. 
Soustu věcí, potřebuje více času. 
Mám-li však odpovědět konkrét-
ně, rád bych podpořil stávajícího 
pana místostarostu města, ing. 
Jiřího Crhu. Za patnáct let, co 
jsem farářem v dřevěném koste-
líku v Blansku, jsem se na něj, 
o podporu této jedinečné kulturní 
památky města, mohl kdykoliv 
obrátit. Vždy měl pro nás otevře-
né dveře. Vždy jsem vnímal, že 
je mu Blansko domovem a dove-
de pro něj spoustu věcí udělat. 

I když to není třeba tolik vidět. 
Musí si však člověk dát tu „práci“ 
všimnout si! Dám více na zkuše-
nost a praxi než velké sliby.

Máte pravdu, že komunální 
volby jsou o lidech a osobnos-
tech, tím se výrazně liší třeba 
od voleb do sněmovny, myslíte, 
že to stejně vnímají také obča-
né? 

Jako občan vnímám, že komu-
nální volby jsou hlavně o osobnos-
tech. Mají za sebou úspěchy i pro-
hry, jako my všichni. To je přece 
život. Ale po ovoci poznáte je...

Opusťme teď na chvíli politi-
ku, čemu se nejraději věnujete 
ve volném čase? 

Rád si popovídám s lidmi, které 
potkám. Jenom tak, jak jde život... 
Ve volném čase mne baví věno-
vat se úpravám a údržbě prostoru 
kolem kostelíka i svého domu. 
Mám rád, když je prostředí pro 
život upravené. Nečekám, že to 
udělá někdo jiný...

Chtěl byte závěrem něco vzká-
zat našim čtenářům?

Aby měli rádi svůj domov. Kaž-
dý na svém místě, ať jej dovede-
me chránit a budovat. Je to jedna 
z nejdůležitější věcí, které v živo-
tě máme. Ať se cítíme v Blansku 
doma. Přispíváme k tomu každý 
svými postoji. Buď vnášíme věč-
ný negativismus nebo dobré věci. 

Každý návštěvník nemocnice je v dobrých 
rukou, říká primářka Jana Novotná

bohoslužby. „V současné době 
probíhají návštěvy kněze přímo 
u lůžka. Kaple nově poskytne 
větší soukromí a místo pro roz-
jímání. Kaple bude sloužit všem 
vyznáním,“ vysvětlil Navrátil.

Výstavba klientského cent-
ra zasáhne do běžného provo-
zu nemocnice, ale pacienty ani 
personál ve větší míře neomezí. 
„Během prací budeme moci mís-

to uzavřít, protože do lůžkové 
části se lidé dostanou ze dvora 
nemocnice, a do polikliniky zase 
hlavním vchodem,“ řekl jednatel 
nemocnice.

Investici do nového klientské-
ho centra si mohou v boskovické 
nemocnici „dovolit“ především 
kvůli zlepšení hospodaření. Po 
loňském ztrátovém roce, je po 
osmi měsících letošního roku 

Blansko - Na 
čtvrtém mís-
tě kandidátky 
Občanské demo-
kratické strany 
kandiduje do bla-
nenského zastu-
pitelstva primářka rehabilitační-
ho oddělení Nemocnice Blansko 
MUDr. Jana Novotná. V rozho-
voru mluví o své práci i o svém 
vztahu k městu, ve kterém žije a 
pracuje.

Paní primářko, jak byste 
jako lékařka zhodnotila fungo-
vání blanenské nemocnice?

Myslím, že naše nemocnice 
dobře funguje v rámci sítě zdra-
votnických zařízení v Jihomorav-
ském kraji. V dnešní době, kdy 
celý systém zdravotnictví trpí 
nedostatkem fi nancí, se jí daří 
vyrovnaně hospodařit a navíc se 
i rozvíjet. Kvalita zdravotní péče 

je srovnatelná s mnohem větší-
mi nemocnicemi a i investice do 
infrastruktury a vybavení dokazu-
jí, že každý návštěvník je v dob-
rých rukou. Daří se nám investo-
vat jak do přístrojové techniky, 
tak do modernizace budov. 

Vaší specializací je rehabilita-
ce, jací jsou blanenští obyvatelé 
jako pacienti?

Okres Blansko patří mezi 
okresy s vyšší věkovou struktu-
rou obyvatel, a z toho vyplývá 
větší potřeba rehabilitační péče 
pro pacienty po cévních mozko-
vých příhodách a pro pacienty 
s poruchami pohybového aparátu. 
Samozřejmě nechybí ani velmi 
aktivní lidé tj. sportovci. Je vidět, 
že se v Blansku hodně sportuje, 
což jako lékařka samozřejmě 
chválím. Vzhledem k vysoké pro-
fesionální kvalitě je naše oddě-
lení vyhledáváno pacienty nejen 

z našeho města, ale i širokého 
okolí.

Jak vůbec vnímáte Blansko 
jako město pro život?

Myslím, že Blansko se posu-
nuje velkými kroky kupředu. Pro 
mnoho lidí se stává vítanou alter-
nativou vůči „obrovskému“ Brnu. 
Máme zde dostupné všechny 
potřebné služby, město neustále 
pracuje na zlepšování podmínek 
pro trávení volného času, zlepšila 
se infrastruktura a tak dále. Tyto 
prvky jsou přitom důležitým fak-
torem při rozhodování lidí, kde 
chtějí žít, vychovávat rodinu..

O dění ve městě se hodně 
zajímáte, byl i to důvod k vaší 
kandidatuře v komunálních 
volbách?

Rozhodně ano, celý život se při 
své práci věnuji lidem a chtěla 
bych na to navázat. Myslím, že 

každý z nás by se v rámci svých 
možností měl snažit společnosti 
vracet to, co mu poskytla. Já mám 
Blansko nesmírně ráda a dostanu-
li možnost, ráda svou prací při-
spěji k jeho dalšímu růstu.

Proč jste zvolila právě ODS?
Myslím, že se stačí podívat na 

naši kandidátku, která je složena 
z mnoha slušných a hlavně eru-
dovaných lidí, kteří mají jasné 
vize. Lídrem kandidátky je mís-
tostarosta města Jiří Crha, dále 
ředitel knihovny, praktický lékař, 
vedoucí kulturního střediska…to 
všechno jsou blanenští patrioti, 
kteří mají letité životní zkušenos-
ti. Myslím, že takto personálně 
silnou kandidátku voliči příliš 
často nevidí. V komunální politi-
ce platí, že rozhodují opravdové 
osobnosti, a ne stranická přísluš-
nost. Jsem přesvědčena, že jsem 
se rozhodla správně.  (pet)

zařízení více než sedmnáct mili-
onů korun v plusu.

„Od září loňského roku nejsme 
ani jeden měsíc v minusu. Ekono-
mika nemocnice je stabilizovaná, 
všechna oddělení jsou personál-
ně zabezpečená. Tento stav nám 
dává možnost sledovat hlavní cíl 
- vytvořit z Nemocnice Boskovi-
ce zařízení maximálně přátelské 
pacientům,“ dodal Dan Navrátil.
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10. Bc. Tereza Kaldová, 42 let, 
 sociální pracovnice MěÚ Blansko

11. Ing. Hynek Grünwald, 51 let,
 stavební technik

12. Mgr. Richard Kupka, 38 let, 
 právník

13. MUDr. Eva Hlaváčová, 56 let, 
 praktická lékařka

14. Ing. Miloš Polák, 60 let,
 stavební technik, ekonom
 
15. Ing. Vítězslav Nečas, 62 let, 
 projektový manažer

16. Bc. Jakub Skoták, 27 let, 
 programátor

17. Lenka Uhlířová, 29 let, ekonomka

18. Hynek Jarůšek, 40 let, 
 specialista plánování

19. Ing. Petr Hrazdíra, 27 let, 
 vedoucí prodeje

20. Jana Magdová, 47 let, podnikatelka

21. Mgr. Tomáš Kryl, 36 let, makléř

22. Milan Doskočil, 48 let, technik

23. Rostislav Boček, 54 let, technik

24. Albert Gubčo, 51 let, zedník

25. Ing. Eduard Vávra, 70 let, důchodce

Volte kandidátku číslo 9 Přijďte s námi 
zbourat Duklu!

Ing. Jiří Crha 
místostarosta města Blansko

1.

2. MUDr. Zdeněk Grünwald 
praktický lékař

3. Ing. František Havíř 
ekonomický poradce

4.
MUDr. Jana Novotná 
primářka Nemocnice Blansko

5.
Jaroslav Jeřábek 
ředitel Kulturního střediska Blansko

6.
Ing. Lukáš Němec 
ekonom, ředitel společnosti

7. Mgr. Pavel Přikryl 
ředitel Městské knihovny Blansko

8. Petra Gottwaldová 
administrativní pracovnice

9. Ing. Lubomír Raibl 
ekonom

Město pro život, 
město vstřícné občanům, 
město pro rodiny 

Co prosadíme?
– jsme pro zbourání hotelu Dukla, na jeho místě  
 vznikne veřejný prostor, o jehož podobě rozhodnou  
 sami občané 

– zrevitalizujeme náměstí Republiky

– občany Blanska zbavíme povinnosti platit za 
 odvoz odpadů v chatových oblastech. 

– budeme i nadále podporovat 
   rozvoj městské nemocnice

– kompletně zrevitalizujeme sídliště Zborovce

– zmodernizujeme veřejné osvětlení ve městě 

– rozšíříme odpočinkové zóny pro seniory, 
 budeme podporovat činnost Klubu důchodců

– podpoříme rozšíření sběru tříděného odpadu 
 a omezíme vznik černých skládek

– opravíme vstup do zámku a jeho okolí

– vybudujeme chybějící dětské hřiště na sídlišti Podlesí 

– zvýšíme kapacitu mateřských škol

– osadíme bezpečnostními prvky všechny přechody  
 pro chodce ve městě

– budeme pokračovat v podpoře výstavby rodinných  
 domků pro občany města

– podpoříme investice do bytové výstavby

– budeme pokračovat v podpoře regenerace 
 panelových sídlišť

– vyhodnotíme systém centrálního vytápění 
  a zvolíme nejefektivnější a nejekonomičtější  
  variantu pro občany města

– zateplíme a snížíme energetickou náročnost budov 
 ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova a dalších objektů

– zřídíme nové parkoviště nad nemocnicí

Město pro podnikání

Co prosadíme?
– tam kde to bude možné, využijeme elektronické aukce

– zrekonstruujeme silnice na Komenského ulici 
   a Brněnské ulici

– budeme usilovat o vybudování nadjezdu 
 na Staré Blansko přes železniční trať

– zajistíme rekonstrukci průtahu městem 
   (ulice Svitavská) včetně dvou kruhových objezdů 

– zrekonstruujeme vodovodní síť na Klepačově

– podpoříme modernizaci autobusového nádraží,   
   v návaznosti na vznik parkoviště u vlakového nádraží

– prosadíme optimální využití průmyslové zóny 
   nově příchozími investory

– vytvoříme podmínky pro podnikání a budeme 
   podporovat stávající blanenské firmy v jejich rozvoji

– budeme i nadále podporovat farmářské trhy

Město pro volný čas

Co prosadíme?
– zrekonstruujeme sportovní halu na Údolní, 
   vybudujeme hlediště a nové sociální zázemí 
   pro sportovce

– vybudujeme fotbalové hřiště s umělou trávou

– rozvineme námi založený projekt pro předškoláky – Děti 
   sportují s námi

– podpoříme výstavbu tenisové haly

– budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek  
   ve městě a zlepšíme jejich napojení na regionální trasy   
   (Moravský kras, Ráječko)

– schválíme koncepci podpory sportu zaměřenou 
   primárně na podporu mládeže

– budeme finančně podporovat všechny 
   sportovní oddíly v Blansku

– podpoříme blanenské rybáře, 
   zejména jejich práci s mládeží

– zlepšíme nabídku kulturních 
   a společenských akcí ve městě

– budeme podporovat činnost amatérských 
   uměleckých souborů

– aktivně podpoříme úspěšné sportovně-kulturní akce:  
   Blanenský půlmaraton, Blanenský golem, Vítání sv. 
   Martina, Historický jarmark a další

– zvýšíme počet odpočinkových ploch 
   kolem řeky Svitavy



Volba pro město 

Jaromír Roučka
69 let, vysokoškolský učitel
koníčky - sport, vážná hud-
ba, divadlo, zahrada
motto - Lidi se nedělí na 
levé a pravé, ale na slušné 
a nečestné.
hlavní body programu - přemostění tratě 
a Svitavy, revitalizace středu města, pod-
pora podnikání a zaměstnanosti

1. Provozování heren považuji za velký 
nešvar, který se prakticky v celé republice 
rozmohl v rozsahu, s jakým se nesetkáme 
téměř v žádné evropské zemi. Pokud tam 
herny existují, je jejich počet nesrovna-
telně menší a rovněž prostředí, v němž se 
provozují, bývá na podstatně vyšší úrovni 
než u nás. To, co se v zahraničí nazývá 
Casino je obvykle zařízení společenského 
charakteru s odpovídajícím provozem, in-
teriérem a službami, kde se rovněž před-
pokládá jistý dress code. Taková zařízení 
v naší republice jistě také jsou a proti je-
jich existenci nemám námitky. Bohužel 
u nás většina heren tyto parametry nespl-
ňuje a jejich klientela často patří k nej-
nižším příjmovým skupinám, která tam 
prosází značnou část svým příjmů nebo 
i sociálních dávek – jistě existuje i řada 
movitějších klientů, dopady však bývají 
podobné. Protože nemáme mechanismus, 
jak herny vzájemně rozlišit odpovídám – 
herny zrušit.

2. Myšlenka na centrální zásobování 
teplem má jistě racionální jádro, neboť 
se předpokládalo, že nároky na instalaci 
a obsluhu budou menší a tepelná účinnost 
systému bude vyšší, než při topení indivi-
duálním. Tyto předpoklady se nepotvrdily 
z několika důvodů:

- Provedení sítí nemá dostatečné izolač-
ní schopnosti a dochází ke ztrátám tepla, 
které se projevují známým jevem odtává-
ní sněhu v místech, kudy teplovod vede. 

- Vývoj menších kotlů vedl k jejich vyš-
ší účinnosti, změnily se i podmínky kon-
strukce odtahu spalin a jejich obsluhy.

- Domovní kotle v bytových domech 
jsou operativnější a jejich provoz může 
být automatický.

Z těchto důvodů jsem pro dodržení 
smluvní doby a následné nalezení opti-
málnější varianty.

3. Architektonická hodnota hotelu Duk-
la a jeho technického zázemí je od samého 
počátku velmi nízká. Současný technický 
stav je havarijní, rekonstrukce do důstojné 
podoby těžko realizovatelná, zájem o ho-
telové služby v tak rušném místě zanedba-
telný. Jedinečná poloha stavby v centru 
města si žádá komplexní funkční a este-
tickou přestavbu s městotvornou funkcí, 
s odpovídající intenzitou využití prostoru 
a v návaznosti na okolní zástavbu. Při za-
chování stavby a následné rekonstrukci by 
současná stavba limitovala jak následný 
vzhled, tak využitelnost této centrální lo-
kality. Uvolnění prostoru by rovněž moh-
lo následně zvýšit atraktivitu pro případné 
investory. Proto jsem příznivcem zbourání 
hotelu Dukla.

Republika pro Blansko
Bohuslav Jedinák

43 let, živnostník
koníčky - aktivní sportovec, 
politika, moderní komuni-
kační technologie 
hlavní body programu 
- 1. Městský ochránce práv občanů - zá-
kladní bezplatná právní pomoc pro obča-
ny města 2. Zakázky radnice blanenským 
fi rmám - podporujeme blanenské fi rmy a 
živnostníky 3. Promyšlené urbanistické 
řešení města - prosazujeme koncepční 
řešení vzhledu středu města 4. Podpora 
sportu - víme, jak zajistit odpovídající fi -
nancování sportovních organizací.

5. Skutečné naplnění sloganu „Blansko 
- brána Moravského krasu“ - máme řeše-
ní jak zvýšit turistický ruch a návštěvnost 
města

1. Hazard je určitě vhodné omezovat, 
ale koncepčně. Vyhláška zakazující pro-
voz výherních automatů a videoloterij-
ních byla přijata unáhleně, nepromyšleně 
a bylo to populistické gesto. Město se tím 
připravilo o roční příjem 12 mil. korun 
do rozpočtu, ze kterého např. přispívalo 
sportovním organizacím. Měl být mimo 
jiné uplatněn společný postup s okolními 
obcemi. Já osobně se nebráním provozu 
omezeného počtu heren, jejich zkulturnění 
a důslednou kontrolu třeba městskou po-
licií. Nechci, aby na nás na každém rohu 
blikaly vtíravé reklamy a poutače. Ale kdo 
chce hrát, tak hrát bude. Na internetu máte 
nekonečné množství příležitostí a můžete 
prohrát neomezené částky. Úplný zákaz 
gamblerství nevyřeší.

2. Pokud se městu nepodaří s dodava-
telem tepla a teplé vody vyjednat příznivé 
ceny, tak jednoznačně podporuji postupný 
přechod na vlastní vytápění a ohřev vody. 
Zřízení vlastních kotelen je sice nákladné, 
ale je to investice, která se vyplatí. Výho-
dou je mimo jiné nezávislost na jednom 
dodavateli. Dnes se běžně energie na-
kupují hromadně na aukcích. Průběžně 
tedy máte zajištěné výhodné ceny energií 
s možností změny dodavatele. Tam kde je 
to technický možné, lze navíc vybudovat 
ekologické systémy využívající obnovi-
telné zdroje energie. Jako velký problém 
vnímám to, že město brání těm, kteří již 
nechtějí být napojeni na systém dálkové-
ho vytápění v přechodu na vlastní topení 
a ohřev vody. Tento přístup je nutné změ-
nit.

3. Zbourání hotelu bude velmi náklad-
né, ale jsem dlouhodobě pro. Budova je 
ve špatném technickém stavu a investoři 
nemají zájem. Rekonstrukci hotelu odmí-
tám. I kdyby byl projekt na rekonstruk-
ci kvalitní, stále je to o tom, že v centru 
města stojí relativně vysoká stavba. Cel-
kově to určitě nebude levné. Ale příprava 
takového projektu také nebude ze dne na 
den a vedení města má možnost na tyto 
investiční náklady pamatovat v příštích 
rozpočtech. Odstraněním hotelu se nabízí 
úžasná možnost propojit stávajíci náměstí 
Svobody, Republiky a Wanklova náměstí. 
Do projektu zahrnout i úpravu podzámčí, 
aby se otevřel pohled na blanenský zá-
mek. Mám rád otevřené prostory. Celou 
koncepci vzhledu centra města je však 
nutné realizovat koncepčně a promyšleně. 
Zbouráním hotelu Dukla dostávají občané 
jedinečnou příležitost ovlivnit vzhled cen-
tra města na desetiletí dopředu.

KSČM
Stanislav Navrkal

65 let, zastupitel JmK
koníčky - sport, rybaření a 
kvalitní práce – všeho dru-
hu
motto - Jsem připraven pro 
vás pracovat.
hlavní body programu - dořešit průtah 
městem a průmyslovou zónu, projektově 
připravit přemostění na Staré Blansko 
z ulice Fügnerova, udržet nemocnici v 
krajské síti zdravotních zařízení a nepři-
pustit její privatizaci, vybudovat parko-
viště u nemocnice a sportovního areálu 
na ul. Údolní, zpracovat studii využití 
sportovního střediska na Hořicích a do-
řešit urbanisticky střed města, zajistit 
bezproblémový chod MŠ a ZŠ a podpořit 
výstavby sociálních bytů, zviditelnit více 
město s ohledem na Mor. kras, nabídnout 
občanům spolupráci při tvorbě rozpočtu 
města.

1. Ve městě Blansku je vyhláškou ha-
zard zakázán. Je spíš s podivem, s jakou 
pasivitou či netečností se k problemati-

ce staví příslušné ministerstvo. Přesně 
to ministerstvo, které v této věci bylo 
v minulosti k hazardu velmi benevolent-
ní a vstřícné. Připomínám jen čtenářům, 
že ministerstvo fi nancí bylo pod vedením 
TOP 09.

2. V našem volebním programu KSČM 
najdete téma, které se tímto problémem 
chce zabývat. Je to závažný problém, 
protože fi rma, která obhospodařovala 
prostřednictvím společnosti „Zásobová-
ní teplem“ centrální systém vytápění pro 
město investovala za pronájem více jak 
85 mil. Kč na modernizaci systému včet-
ně nových technologií. A ono uplynulo 
více jak 18 let a každý ze své zkušenosti 
ví, jakou životnost má topný systém včet-
ně kotlů a kotelen. Koncepce zcela jistě 
musí reagovat na změnu vytápění, proto-
že došlo v mezičase k velkému zateplení 
vytápěných budov. Pomoci může při reali-
zaci připravovaný Integrovaný regionální 
operační program, vyhlášený EU na příští 
sedmileté programovací období, který 
v prioritní ose “Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele„ 
se zavazuje fi nančně podporovat výmě-
ny rozvodů tepla a vody, kondenzačních 
kotlů, instalace systémů měření a regula-
ci otopné soustavy či výměnu a pořízení 
zařízení pro vytápění nebo přípravu tep-
lé užitkové vody. To je cesta k získání 
fi nančních prostředků, která v minulosti 
nebyla vedením města přes stávající ROP 
dostatečně využívána.

3. Vyhlášené referendum je jakási forma 
alibi pro vedení města, které s určitými zá-
měry zakoupilo nemovitost za 30 mil. Kč 
(za dvojnásobek hodnoty) a teď neví, co 
s ní. Nyní ho chce dokonce na své náklady 
(cca 10 mil. Kč) zbourat. Takto se žádný 
dobrý hospodář nechová. Tímto krokem 
bylo znehodnoceno 40 mil. Kč, které měs-
to mohlo využít lépe. Já jsem pro referen-
dum nehlasoval. Myslím, že je povinností 
města pokusit se majetek využít např. na 
přestavbu na sociální byty s fi nanční pod-
porou EU, která po splnění kritérií může 
pomoci až do výše 85% nákladů.

Změna pro Blansko
Jan Hrnčíř
37 let, ekonom

koníčky - Mezi moje záliby 
patří dcery Natálie a Sofi e, 
vzdělávání, hra na kytaru 
a lyžování. Zajímám se také 
o novodobou historii, politiku, ekonomii 
a informační technologie.
hlavní body programu - Není mi lhos-
tejné naše město, ani lidé, kteří v něm žijí, 
pracují a studují, proto jsem se rozhodl 
kandidovat do Zastupitelstva města Blan-
ska. V případě zvolení, chci svoji pozor-
nost zaměřit zejména na sociální služby 
a vzdělávání. Jsem si vědom, že kvalitu 
života určuje zejména kvalita veřejných 
služeb, proto se zasadím o zajištění kva-
litních a dostupných veřejných služeb pro 
širokou skupinu obyvatel.

1. Hazard v podobě hracích přístrojů je 
nežádoucí sociálně - patologický jev, ne-
boť tyto automaty vysávají z lidí peníze 
a dělají z nich lidské trosky. Nemám nic 
proti sázení a loteriím na principu náho-
dy. Ovšem tyto všemožné hrací automaty 
jsou naprogramovány tak, aby dokáza-
ly pracovat s různými psychologickými 
profi ly hráčů a dostaly z nich co nejvíce 
peněz. Programátorské týmy neustále tyto 
programy vylepšují a aktualizují o údaje 
získané z jednotlivých přístrojů. Tyto již 
nemají s náhodou nic společného a jen 
podporují závislost a neštěstí obětí haza-
rdu. Vím, že zastánci hazardu často ar-
gumentují daňovými příjmy do obecních 
rozpočtů, ale tyto příjmy zdaleka nemo-
hou vyvážit náklady na terapie gamblerů 
a zoufalství jejich blízkých. To nehovořím 
o kriminalitě motivované právě patolo-
gickým hráčstvím. Je třeba, aby stát tento 
pro společnost nebezpečný jev eliminoval 
plošně, jinak bude pouze docházet k pře-
sunům automatů a hráčů mezi obcemi 
a městy.

2. Náklady na topení, tedy cena tepla 
a cena za ohřev vody, je jednou ze zá-
kladních a současně zásadních položek 
domácností na bydlení. Každý rozumný 
majitel nemovitosti se snaží snižovat svo-
je náklady na topení, přičemž způsobů 

jak to činit, je více. Mimo zateplení stěn 
a střechy budovy a výměny oken, je další 
možností změna způsobu drahé formy vy-
tápění. Domácnosti napojené na centrální 
zásobování teplem (CZT) platí za teplo až 
o třetinu vyšší cenu než ty domácnosti, 
které mají lokální zdroj vytápění. Bohu-
žel až do roku 2017 není moc možnos-
tí, jak cenu za teplo z CZT snížit, neboť 
smlouvy, které byly uzavírány od roku 
2002, jsou bez zásadních ekonomických 
dopadů pro odběratele, nevypověditelné. 
Nicméně smlouvy budou postupně kon-
čit a tak se nabízí jedinečná možnost se 
rozhodnout pro levnější způsob vytápění. 
A právě proto, aby nedošlo k nějakým pře-
hmatům při rozhodování o dalším osudu 
CZT, kdy jeho novým provozovatelem 
bude město Blansko, a možnosti změně 
způsobu vytápění, bychom velice rádi 
z pozice zastupitelů na tuto akci dohlíželi 
a zajistili její transparentní realizaci, včet-
ně svobodného výběru způsobu vytápění 
bytových domů s ohledem na ekonomic-
kou a ekologickou výhodnost.

3. Jsem přesvědčen o tom, že i město 
se musí chovat ke svému majetku s péčí 
řádného hospodáře. Budova hotelu Duk-
la není natolik v dezolátním stavu, že by 
bylo jediným řešením objekt zbourat. 
Pořízení budovy stálo 30,5 mil. Kč, odha-
dované náklady na zbourání a následnou 
revitalizaci prostranství dosahují cca 20 
mil. Kč. V případě zbourání by tedy ob-
čané města získaly za cca 50 mil. Kč ze 
svých daní, kousíček volného prostranství 
v centru města. Myslím si, že je výhodněj-
ší rekonstrukce hotelu Dukla a jeho změna 
na multifunkční objekt, který bude zahr-
novat např. prostory pro mobilní seniory, 
mateřské centrum a lékařské ambulance. 
Tím by byl podpořen i návrat života do 
centra města. Další výhodou je i možnost 
využití dotačních titulů z fondů EU na so-
ciální projekty.

TOP 09
Roman Špaček

38 let, ředitel společnosti
koníčky - rodina, sport, ces-
tování, příroda 
hlavní body programu 
- Naším hlavním cílem je 
město, kde se dobře žije a volební pro-
gram říká, že Blansko má na víc. Proto 
chceme město s vizí moderního a atraktiv-
ního místa pro život všech jeho obyvatel. 
Město i s jeho občany, kteří jsou aktivní 
v práci i ve volném čase, je jistě předur-
čeno k růstu, rozvoji a spokojenému živo-
tu. Proto chceme vytvořit podmínky pro 
aktivní rodiny, podporou zaměstnanosti, 
dostatečnou kapacitou školek a zázemím 
pro sport a volný čas.

1. Hazard je bez pochybností nutno 
přísně regulovat a vyčlenit mu přesné 
mantinely. Samozřejmě, že si uvědomuji 
možné sociální důsledky tohoto podnikání 
a jsem přesvědčený, že jeho přísná regu-
lace je na místě. V Blansku je již platná 
vyhláška, a tak to necítíme jako volební 
téma. Striktní zákaz provozu heren a ná-
sledný výpadek 10 mil. z rozpočtu města 
považujeme za ukvapený a z rozpočtové-
ho hlediska nezodpovědný. Zcela určitě 
se dalo nalézt citlivější řešení a zároveň 
zákazem neomezovat osobní zodpověd-
nost v rozhodování jednotlivce. Tímto 
rychlým, nepromyšleným krokem a zá-
kazem si Blansko způsobuje reálně další 
komplikace s pozastaveným projektem 
výškové budovy, kterou vlastní jeden 
z provozovatelů heren. Jsme pro přísnou 
regulaci a omezení hazardu. V budoucnu 
jsme připraveni vyhlášku znovu projednat 
a za přísných pravidel nalézt vhodnější 
řešení. 

2. Jsme jednoznačně pro aktualiza-
ci energetické koncepce našeho města. 
I s ohledem na technologické možnosti 
dneška, které umožňují úspory našich 
občanů a jsou šetrnější k přírodě. Město 
Blansko je z velké části zásobeno teplem 
z fi rmy Zásobování teplem s.r.o. a i proto 
nefunguje v této oblasti naplno konku-
renční prostředí. My jsme pro narovnání 
této nevýhodné situace. Zcela určitě je 
potřebné k této problematice povolat od-
borníky a touto otázkou se zabývat s ve-
kou vážností. I s ohledem na ekologické 
důsledky koncepce se jedná o velké téma. 
Z těchto důvodů věřím, že nebude složi-

té najít shodu v novém zastupitelstvu na 
nutnosti přehodnocení současného stavu. 
Samotný energetický koncept se musí 
pravidelně aktualizovat podle vývoje 
v oblasti energie a současně zohledňovat 
jeho dopady v ekonomické a ekologické 
oblasti pro občany. 

3. Po zakoupení „hotelu“ Dukla jsem 
osobně pro zbourání této budovy. Z urba-
nistického hlediska si nedovedu představit 
začlenění této stavby novodobě do Blan-
ska. Případná přestavba do nové podoby 
bude u občanů vyvolávat následné otázky 
o smysluplnosti a estetické stránce po-
dobného projektu. Jinou otázkou zůstává, 
proč vedení města nezodpovědně zakou-
pilo předražený objekt, který se zbourá-
ním bude stát přes 40 mil.. Nepochybuji 
o tom, že vedení města zaspalo a výkupní 
cena hotelu, i vzhledem k jedinému zá-
stavnímu věřiteli, mohla být včasným jed-
náním mnohem nižší. Jedná se o drahou 
chybu, kterou bude muset město dlouho 
splácet a zároveň vedení nemá řešení, co 
s budovou bude dál. Nové vedení bude 
muset být v této věci mnohem rozhodněj-
ší a nutně hospodárnější. I přes původní 
obavu, že v centru vznikne ubytovna pro 
„nepřizpůsobivé“, Blansko paradoxně 
provozuje dnes již ubytovnu s přívlastkem 
hotel samo.

ČSSD 
Ivo Polák
57 let, starosta

koníčky - sport, rybaření, 
literatura, fi lm, divadlo
motto - Sám člověk nezmů-
že nic, důležité je spolupra-
covat v týmu.
hlavní body programu - zlepšení vzhle-
du centra města, postupná rekonstrukce 
a modernizace dopravní infrastruktury, 
vytvoření nových parkovacích míst na 
frekventovaných místech, vyřešení cen-
trálního zásobování teplem v návaznosti 
na ukončení smlouvy v roce 2018, pří-
prava území a projektové dokumentace 
k přemostění řeky Svitavy na Staré Blan-
sko.

1. V listopadu minulého roku na za-
sedání Zastupitelstva města byla přijata 
obecně závazná vyhláška, která zakázala 
provozování videoloterijních terminálů 
na území města Blanska. Všichni přítom-
ní zastupitelé za ČSSD, včetně mě, tuto 
vyhlášku podpořili a dali tak jednoznač-
ně najevo svůj postoj k hazardu na území 
města. Již tehdy jsem ve svém vystoupení 
uvedl, že mě připadá krajně nelogické, že 
sanujeme rozpočet města na prevenci kri-
minality a podporu sportu, tzn. prevenci 
proti patalogickým jevům penězi, které 
jsou výnosem z činnosti vydělávajících 
právě na těchto patologicky sociálních 
jevech. Podstatná část peněz vhozených 
do automatů pochází ze zneužitých soci-
álních dávek a trestné činnosti. Jde o pe-
níze znamenající neštěstí a příběhy těchto 
lidí bohužel končí propadem až na samé 
dno lidské společnosti. Z tohoto důvodu 
jsem i nadále pro zachování platnosti této 
vyhlášky. 

2. V poslední době se objevila rychlá a 
přímočará řešení této problematiky. Chci 
konstatovat, že město Blansko ve spolu-
práci s fi rmou Zásobování teplem s.r.o. 
a KA Contracting ČR s.r.o. v letech 2001-
2003 provedlo rekonstrukci a modernizaci 
systému CZT. Smlouvy byly tehdy uza-
vřeny a jsou vzájemně provázány na dobu 
určitou, 15 let od kolaudace. Tato doba 
uplyne dne 7.11.2018. Město Blansko, 
proto s dostatečnou rezervou na zasedání 
Rady města dne 24.6.2014 odsouhlasilo 
harmonogram prací spojených s převze-
tím CZT. Tento materiál obsahuje kon-
krétní kroky, které budou ze strany města 
učiněny, aby přechod do majetku města 
byl pokud možno bezproblémový. Obsa-
huje také vypracování analýzy stávajícího 
stavu a stanovení možností dalšího fungo-
vání a to i ve variantách s vyhodnocením 
tak, aby cílem bylo snížení ceny tepla na 
přijatelnou úroveň pro koncové spotřebi-
tele. Velmi bude záležet na nestrannosti 
zpracovatele. Tento aspekt musí vedení 
města zajistit a klást na něj velký důraz. 
Na základě výsledků analýzy, navržených 
variant a veřejné diskuze se pak rozhodne, 
zda je lépe současný systém zachovat, či 
nahradit ho jiným řešením. 

 Pokračování na str. 5
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Volby v Blansku: přehled lídrů kandidátek

V Blansku budou lidé vybírat pětadvacet zastupitelů z devíti kandidátních listin. Lídrům kandidátek jsme položili tři otázky. Jejich odpovědi přinášíme v pořadí, které odpovídá vylosovaným číslům 
kandidátek pro komunální volby ve městě.
1. Jak se stavíte k hazardu ve městě? V Blansku platí vyhláška zcela zakazující provoz videoloterijních terminálů. Chcete ji i nadále zachovat?
2. Blansko čeká v příštím volebním období debata nad novou energetickou koncepcí města. Jste pro zachování současného systému centrálního zásobování teplem a teplou vodou?
3. Spolu s komunálními volbami se uskuteční také referendum o hotelu Dukla. Jste pro zbourání nebo pro opravu budovy?

Zveme Vás 
v úterý 7. 10. 2014 

v 17.30 hodin do Dělnického domu v Blansku na seminář Ekonomické vytápění bytových domů v Blansku.
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3. Co se týká místního referenda 
o hotelu Dukla tak k tomuto kroku 
jsme přistoupili ze dvou důvodů. 
Tím prvním je fakt, že o nabíze-
nou nemovitost i po několikerém 
zveřejnění neprojevil zájem žádný 
případný investor. A to po dobu 
více jak jednoho a půl roku. Tím 
druhým důvodem byly neustále sí-
lící hlasy z řad veřejnosti ohledně 
zbourání či ponechání tohoto ob-
jektu ve středu města. 

Pokud by město mělo budovu 
opravovat a rekonstruovat, tak 
jedině s pomocí dotačních peněz. 
Jedna věc je však tuto budovu 
velkým nákladem opravit a zmo-
dernizovat a druhá je, pak ji pro-
vozovat. Já osobně nevěřím, že v 
nejbližší době přijde bohatý inves-
tor, který by změnil podobu a vyu-
žití budovy. Taktéž město nenajde 
prostředky pro rekonstrukci ve 
svém rozpočtu a dotační programy 
a jejich čerpání jsou v tuto chvíli 
zatím nejasné. Z tohoto důvodu se 
spíše přikláním k odstranění této 
stavby, vytvoření oddychové zóny 
a mít tyto pozemky připraveny pro 
případnou smysluplnou investici 
do budoucna. V každém případě 
budou mít občané o dalších kro-
cích možnost rozhodnout v refe-
rendu v souvislosti s komunálními 
volbami, pokud budou naplněny 
všechny podmínky stanovené zá-
konem o platnosti rozhodnutí. 

KDU-ČSL
Josef Kupčík

49 let, tajemník 
MěÚ Blansko

koníčky - vnouča-
ta, příroda, ruční 
práce, organizování 
činnosti občanského 
sdružení Kolpingova rodina Blan-
sko
motto - Blansko mám rád.
hlavní body programu - Udržení 
a rozvoj sociálních služeb, spoko-
jená rodina, spravedlivé a vyvá-
žené fi nancování kulturních, vol-
nočasových a sportovních aktivit, 
zlepšení stavu chodníků a silnic, 
řešení zásobování teplem, podpo-
ra občanských aktivit a dobrovol-
ných hasičů.

1. Byli jsme jedni z iniciátorů 
přijetí obecně závazné vyhlášky, 
která zakazuje ve městě hazard. 
Tento zákaz chceme zachovat 
v plném rozsahu. Hazard rozbíjí 
rodiny. Je spoustu příkladů, kdy na 
hráčskou závislost některého z ro-
dičů doplácejí děti. Když nebude 
příležitost hrát, některé z nich to 
zachrání.

2. Stávající systém centrálního 
zásobování teplem byl zaveden 
od roku 2003 na dobu patnácti let. 
Tedy do konce r. 2018. V průběhu 

této doby se hodně věcí změni-
lo. Jsou nové techologie, většina 
domů je zateplená. Dodávky tep-
la a teplé vody se týkají velkého 
množství lidí. Proto je potřeba 
celý systém důkladně zanalyzo-
vat, nechat posoudit skutečně ne-
závislými odborníky a následně 
po širokém projednání s veřejností 
přijmout takové řešení, které bude 
jednoznačně výhodnější pro obča-
ny města.

3. Koupě hotelu Dukla byla 
nutná. Zamezila tomu, že v centru 
města bude problémová ubytovna. 
I přes opakované snahy se nena-
šel investor, který by tento objekt 
přestavěl. Zbourání hotelu vidíme 
jako dobré řešení. Vytvoří se volné 
prostranství v samém centru měs-
ta. Tím se otevřou nové možnosti 
řešení této lokality na mnoho dal-
ších let.

ANO 2011
Pavel 

Matuška 
53 let, strojař

koníčky - sport 
motto - S vaším hla-
sem ukončím dran-
cování vašich peněženek!
hlavní body programu - využití 
nových technologií při vytápění 
bytových domů v Blansku s pří-
mým dopadem na úspory obyvatel 
města a zlepšení životního prostře-
dí, ve kterém žijeme; přiblížení 
radnice k lidem, její transparent-
nost a otevřenost; zlepšení bezpeč-
nostní situace v Blansku pomocí 
efektivnějšího využití městské 
policie; zlepšení dopravní situace 
v Blansku díky modernizaci a vý-
stavbě dopravní infrastruktury, ře-
šením dopravy v klidu a úpravou 
dopravního značení v problémo-
vých lokalitách; pomoc seniorům 
a rodinám s malými dětmi podpo-
rou konkrétních projektů; podpora 
programů k zajištění dostatku míst 
ve školkách a školních družinách; 
podpora masového sportu pro 
všechny, podpora dokončení spor-
tovních areálů a výstavba nových 
cyklostezek.

1. Na vyhlášku nepanuje mezi 
členy Hnutí ANO a kandidáty do 
komunálních voleb zcela jedno-
značný názor. Od úplného a jed-
noznačného zákazu až po částečné 
povolení provozování videolote-
rijních automatů. Na čem se však 
všichni zcela jistě shodnou je 
potřeba regulace a omezení pro-
vozu videoloterijních terminálů 
v Blansku, nastavení přísnějších 
pravidel, razantní snížení počtu 
heren a jejich častější kontrola 
ze strany městské policie. Spolu 
s tímto musí být také nastavena 
jednoznačně pravidla např. na 
výplatu sociálních dávek (např. 
formou bezhotovostní - kuponů) 

a další opatření zabraňující vzniku 
sociálních problémů, jenž jsou dů-
sledkem patologického hráčství. 
Je statisticky dokázáno, že samot-
ný zákaz provozování videolote-
rijních automatů neřeší problémy 
s patologickými hráči a prudce se 
zvyšuje on-line hazard.

2. Jsme pro zachování centrál-
ního systému zásobování teplem, 
ale v žádném případě ve stávají-
cím, současném systému provozo-
vání. Nechceme debatovat nad již 
více jak desetiletým drancováním 
peněženek blanenských občanů. 
Přicházíme s okamžitým řešením. 
Na přelomu roku 2014-2015 jsme 
připraveni ihned provést aktua-
lizaci Územní energetické kon-
cepce. Následně doporučujeme 
postupné osazení bytových domů 
novou technologií. Tato garantuje 
blanenským občanům ukončení 
zdražování cen tepla. Každoroční 
statisícové úspory v každém by-
tovém domě zajistí velmi rych-
lou návratnost investičních pro-
středků. Na mnohakilometrovém 
potrubí teplovodů, vytápějící 
blanenské trávníky požadujeme 
provést urychlenou decentraliza-
ci k minimalizaci tepelných ztrát 
v potrubí. Následně umožníme 
výstavbu doplňkových zdrojů pro 
nově instalované, vysoce úspor-
né technologie. Provozní úspory 
nové technologie dokáží na sebe 
vydělat od prvého dne provozu a 
nezatíží tak peněženky obyvatel 
bytových domů. Díky absolutně 
čistému bezemisnímu provozu 
nových technologií dojde také k 
významnému zlepšení životního 
prostředí v Blansku. Referenční 
stavba, potvrzující obrovské úspo-
ry již v Blansku úspěšně funguje.

3. Jsme jednoznačně pro 
zbourání hotelu Dukla stojícího 
v centru města Blanska. Co dále 
s pozemkem je již věcí dalšího 
jednání. Dokážeme si představit 
zbudovat na jeho místě klidovou 
zónu (včetně řešení ulice Rožmi-
tálovy), případně zájmu investora 
na místě vybudovat multifunkční 
objekt, který by sloužil občanům 
města Blanska.

ODS
Jiří Crha

54 let, místostarosta 
města Blanska

koníčky - sport, ces-
tování
motto - Nedělej dru-
hým to, co nechceš, aby oni dělali 
tobě.
hlavní body programu - Pod-
porujeme zbourání hotelu Dukla 
a následnou revitalizaci náměstí. 
Chceme prosadit zrušení poplat-
ků za svoz komunálního odpadu 
v chatových oblastech pro občany 
Blanska, dále rozvíjet městskou 

nemocnici jako příspěvkovou 
organizaci města, plánujeme po-
kračovat v revitalizaci sídlišť, 
výstavbě dětských hřišť, opravě 
silnic nebo úpravě nábřeží Svita-
vy. Budeme usilovat o vybudová-
ní nadjezdu na Staré Blansko přes 
železniční trať. Jednou z mých pri-
orit je podpora kultury a sportu, ať 
už formou rozvoje významné akce 
typu půlmaratonu, nebo konkrét-
ní podpora amatérských umělec-
kých spolků, zájmových sdružení 
a sportovních oddílů se zaměře-
ním na práci s mládeží. 

1. Jsem dlouholetý odpůrce 
jakýchkoliv závislostí a to nejen 
hazardu. Myslím, že současné 
zákony jsou nevyhovující v tom, 
že zakážete-li hazard v jednom 
městě, objeví se vám o to více ve 
vedlejší vesnici, kde zákaz neplatí, 
a ta z toho může fi nančně „profi to-
vat“, neboť část peněz jde do její-
ho rozpočtu. A to přece není řeše-
ní. V Blansku platí vyhláška zcela 
zakazující provoz videoloterijních 
terminálů a my ji chceme nadále 
zachovat. V současné době i když 
vyhláška města platí více jak jeden 
rok, stále probíhají správní řízení 
ze strany Ministerstva fi nancí 
o zrušení licencí a tato řízení ne-
jsou bohužel stále u konce. To, ale 
město ovlivnit nemůže.

2. Modernizace systému cent-
rálního zásobování teplem do sou-
časné podoby v Blansku byla pro-
vedena v letech 2001 – 2003. Teh-
dy byly uzavřeny smlouvy na 15 
let. Tato doba uplyne 7.11.2018. 
Současná rada města s dostateč-
nou časovou rezervou odsouhla-
sila harmonogram prací spojených 
s řešením centrálního zásobování 
tepla po uplynutí výše zmiňova-
ných smluv.

Jsme pro nezávislé zpracová-
ní koncepce, která ukáže, který 
systém je pro občany města nej-
ekonomičtější. A budeme prosa-
zovat takový systém zásobování 
teplem a teplou vodou, který bude 
opravdu nejvýhodnější pro občany 
města. Tento postup máme uveden 
i v našem volebním programu.

3. Jednoznačně podporuji zbou-
rání hotelu Dukla, který se po 
vleklých majetkoprávních sporech 
povedlo získat do vlastnictví měs-
ta. Chátrající objekt hotelu Dukla, 
který je ostudou města, brání dal-
šímu rozvoji samého centra města. 
Během roku 2013 proběhla cel-
kem tři zveřejnění záměru na pro-
dej a pronájem pozemků a stavby 
hotelu Dukla na nám. Republiky. 
Všechna však skončila bez klad-
né odezvy. Hotel je v havarijním 
stavu, jeho rekonstrukce ze strany 
města je nereálná. Proto podporuji 
zbourání hotelu a následnou cel-
kovou revitalizaci náměstí, které 
by mělo být naší vizitkou. 

 Připravil Michal Záboj

Volby v Blansku: přehled lídrůZbourání hotelu Dukla: sedm 
lídrů je pro a dva proti

Pokračování ze str. 1
Do projektu zahrnout i úpravu podzámčí, aby se otevřel pohled na bla-

nenský zámek.“ 
Za zbourání zchátralého hotelu se staví blanenská TOP 09. Její lídr 

Roman Špaček ale zastává názor, že město mohlo budovu koupit levně-
ji: „Nepochybuji o tom, že vedení města zaspalo a výkupní cena hotelu, 
i vzhledem k jedinému zástavnímu věřiteli, mohla být včasným jednáním 
mnohem nižší. Jedná se o drahou chybu, kterou bude muset město dlouho 
splácet a zároveň vedení nemá řešení, co s budovou bude dál.“ 

O budoucnosti hotelu Dukla rozhodnou obyvatelé Blanska v referendu, 
které se koná spolu s komunálními volbami. Otázka na hlasovacím lístku 
bude znít: „Souhlasíte s tím, aby město Blansko provedlo na své náklady 
odstranění stavby hotelu Dukla v Blansku na náměstí Republiky a násled-
ně vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství?“.

Hotel Dukla město získalo v září roku 2011 v dražbě za třicet a půl mili-
ónu korun. Argumentem pro nákup tehdy bylo to, že by se jinak do budovy 
nastěhovali problémoví nájemníci. V současnosti Dukla slouží jako levná 
ubytovna, je v ní i bar, diskotéka a prodejna textilu. Od října hotel znovu 
provozuje radnice. Město hotel Dukla a přilehlé pozemky už třikrát nabí-
zelo investorům. Nikdo se ale nenašel.

Velkou cenu vyhráli muži 
z Hlubokého a ženy ze Sycho  na

Sudice - V Sudicích proběhlo dvanácté, tedy poslední kolo letošního 
ročníku Velké ceny Blanenska v požárním útoku. Vítěz mužské části byl 
znám již po minulých závodech v Ostrově u Macochy, ostatní medailové 
pozice ale byly stále ve hře. V ženské kategorii byl bodový rozdíl v první 
trojici minimální, v Sudicích proto šlo o každý bod.

Ke startu se na soutěži přihlásilo celkem 33 mužských a 17 ženských 
družstev, jako první na travnatou trať do kopce nastoupili muži. Nejrych-
leji se ji podařilo zdolat týmům Černovice B, kteří s časem 18,30 s obsadili 
třetí místo, druhý skončil Žernovník s časem 17,84 s a první příčku si ča-
sem 17,30 s vyběhlo Stražisko z okresu Prostějov.

Po přičtení sudických bodů se tedy celkově umístili muži Černovice B 
na druhém místě a Sychotín na místě třetím, první místo již v předchozím 
kole získalo družstvo z Hlubokého z Třebíčska.

Ženské kategorii v posledním kole VCB vévodil Sychotín, který zvítě-
zil s časem 17,95 s, hned za nimi se umístila Malá Lhota s časem 19,29 s 
a třetí skončily Němčice s časem 19,42 s. Sychotín si svým vítězstvím 
na soutěži zajistil i celkové vítězství, děvčata z Němčic skončila s mini-
málním bodovým rozdílem celkově stříbrná a nejlepší trojici v konečné 
tabulce doplnila Šošůvka.

Slavnostní vyhlášení celkových výsledků KVASAR cupu Velké ceny 
Blanenska v požárním útoku 2014 proběhne v sobotu 8. listopadu od 18 
hodin v kulturním domě v Černovicích.  Broňa Zhořová

Na tra  . Foto Pavel KuchařNa tra  . Foto Pavel Kuchař

Festival Kolotoč nabídne 
divadla, výstavy i koncerty

Blansko - Už za několik dnů v Blansku odstartuje letošní ročník multi-
žánrového festivalu Kolotoč. Čtyřdenní akce jako obvykle nabídne diva-
delní představení, fi lm, výstavy a koncerty.

Předzvěstí Kolotoče bude ve středu 1. října vernisáž výstavy fotografi í 
OBYVATEL X. Pro expozici si její tvůrci vybrali netradiční místo. Ver-
nisáž začíná v 16 hodin na schodech vedle Komerční banky na náměstí 
Republiky. Samotný festival pak o týden později ve středu 8. října zahájí 
happening Pouliční Kolotoč v ulicích města. V podvečer se pak v sídle 
Divadla Kolárka koná vernisáž další výstavy fotografi í a improvizační 
představení Filipa Tellera a Mirka Sýkory. 

V dalších dnech se na festivalu představí například Divadlo Naboso 
z Boskovic, Divadlo Bufet, Divadlo Dno a samozřejmě i domácí soubor 
Divadla Kolárka.

„Letos se bude krátce úřadovat také v kině. Návštěvníci uvidí dokument 
Petry Kateřiny Bučkové o zajímavém hudebním projektu Lucie Vítkové 
Blansko a okolí ve folklorní písni,“ upřesnila za pořadatele festivalu Jola-
na Chalupová s tím, že s projektem je spojen také speciální výletní koncert 
v sobotu 8. října dopoledne.

Každý festivalový den až soboty 11. října pak na návštěvníky čekají 
koncerty v hudebním klubu Muzikograf. „Na své si přijdou milovníci hu-
debních lahůdek jako je temný písničkář Kittchen, kapela Urband či Lon-
gital z Bratislavy,“ podotkla Chalupová.

V doprovodném programu pořadatelé přichystali žonglovací dílnu 
a dětský divadelní koutek. Festival Kolotoč pořádá Divadlo Kolárka od 
roku 2012. Akce navazuje na někdejší festival Blanenský divadelní pod-
zim.  (moj)

Radim Hruška

Boskovice - Lépe připraveni na zásahy 
u dopravních nehod jsou boskovičtí profe-
sionální hasiči. K dispozici totiž mají novou 
vyprošťovací techniku. Zařízení přišlo na 
šest set padesát tisíc korun a k jeho pořízení 
pomohly okolní obce i některé fi rmy.

„Vybavení, které jsme měli, bylo staré již 
dvanáct let a postupně přestávalo po tech-
nické stránce vyhovovat dnešním nárokům. 
Je důležité, že parametry nového vyprošťo-
vacího zařízení jsou na daleko vyšší úrovni 
- jsou dvoj až trojnásobně vyšší než u staré-
ho. To nám umožní mimo jiné zkrátit dobu 
zásahu,“ popsal velitel boskovické hasičské 
stanice Antonín Hanák.

Boskovičtí hasiči jsou v rámci Jihomorav-
ského kraje, co se týká vyprošťování zraně-
ných osob z vozů, na úplné špičce.

„Této oblasti se věnují daleko více, než 
jim ukládají služební povinnosti. Jihomo-
ravský kraj reprezentují na republikových 
i zahraničních soutěžích, kde se pravidelně 
umisťují na předních pozicích,“ uvedl ředi-
tel Územního odboru Blansko HZS Jihomo-
ravského kraje Martin Oujezský.

Boskovič   hasiči mají novou 
vyprošťovací techniku, zkrá   zásahy

Nová technika v akci. Foto Radim HruškaNová technika v akci. Foto Radim Hruška
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Vaši kandidáti do Zastupitelstva města Letovice

MĚSTO PRO OBČANY, OBČANÉ PRO MĚSTO

Luboš Machala

Mgr. Vlastimil
Šimák

Ing. Jaroslava
Konůpková

Jan Řehoř

Ivana Luňáčková

Ing. Zdeněk Jež

Karel Válek

www.kscm.cz Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období, a proto mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za podporu 

a spolupráci na rozvoji města Letovice. Rovněž mi také dovolte, abych stručně zhodno  l své 
čtyřleté působení ve funkci starosty města.

Za využi   různých dotačních  tulů a rozpočtu města se podařilo vykonat velký kus práce. 
Z nejdůležitějších akcí je to zejména vybudování nového sběrného dvora, stavba vodovodu 
v obci Borová, propojení vodovodních řadů a posílení tlaku vody v ulicích Jevíčská a Havírenská, 
rekonstrukce vodovodního přivaděče v ulici Nádražní, dokončení revitalizace budov mateřských 
škol, regeneraci zeleně panelového sídliště a výstavbu hřišť, obnova zeleně na Masarykově 
náměs  , úprava náměs   v Třebě  ně a k tomu opravy kilometrů chodníků a komunikací 
v různých lokalitách města. Dále se podařilo nastavit dobrou spolupráci s osadními výbory, došlo 
k navýšení prostředků na inves  ční akce v integrovaných obcích a dali jsme občanům možnost 
spolurozhodovat o inves  cích, opravách a prioritách pro spokojený život v daných obcích. Ve 
spolupráci s Jihomoravských krajem se podařilo zavedení pravidelné autobusové linky na Lhotu, 
sanace sesutých svahů v ulicích U Koupaliště a Na Plese i rekonstrukce silnice okolo přehrady.

Je však i mnoho věcí, které se nepodařily. Ať pro nedostatek fi nancí, z technických nebo dalších 
objek  vních příčin. Je to například rekonstrukce západní čás   Masarykova náměs  , cyklostezka 
směrem na Svitavy, kanalizace v ulici Halasova, dokončení rekonstrukce budovy městského úřadu 
a další. To je úkolem pro následující volební období.

Uvedených výsledků by nemohlo být dosaženo bez přispění a práce koaličních partnerů, všech 
zastupitelů města Letovice i pracovníků městského úřadu, a proto děkuji za spolupráci i jim.

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, požádat Vás o podporu v následujících volbách 
pro kandidáty Občanské demokra  cké strany i na další volební období a pozvat Vás na některé 
z předvolebních setkání k diskusi o potřebách a dalším rozvoji města a integrovaných obcí.:

1. 10. 2014 v 17.00 hodin Lhota u Letovic  6. 10. 2014 v 18.00 hodin Dolní Smržov
1. 10. 2014 v 18.00 hodin Zábludov  6. 10. 2014 v 19.00 hodin Meziříčko
1. 10. 2014 v 19.00 hodin Jásinov  7. 10. 2014 v 15.00 hodin Masarykovo náměs  
2. 10. 2014 v 17.00 hodin Kladoruby  7. 10. 2014 v 17.00 hodin Zboněk
2. 10. 2014 v 18.00 hodin Kochov  7. 10. 2014 v 18.00 hodin Novičí
2. 10. 2014 v 19.00 hodin Podolí  8. 10. 2014 v 17.00 hodin Babolky
6. 10. 2014 v 17.00 hodin Sla  nka  8. 10. 2014 v 18.00 hodin Chlum

 Vladimír Stejskal - starosta města Letovice

Decadenth

Zylwar

Jazzulátka

Pepa Bartoš band

DEFEKT

Neopets

Ta druhÁ

HD Acoustic
Zylwary

Jazzulátka

Pepa Bartoš bandp

DEFEKT

Neopets

HD Acoustic

Moderuje Honza Adámek

Radim Hruška

Letovice - Lidé z Letovic a okolí 
budou moci od prvního října odvážet 
odpad do nového sběrného dvoru v  lo-
kalitě Červený vrch. Podle vedení města 
bude dvůr sloužit pro celý mikroregion 
a pro jeho obyvatele bude také ukládání 
odpadů zdarma.

Sběrný dvůr se budoval půl roku 
a přišel na bezmála patnáct milionů ko-
run. Hlavní část investice hradila dota-
ce, město se podílelo deseti procenty. 
Do konce letošního roku bude zařízení 
fungovat ve zkušebním provozu.

„Dvůr by měl zabezpečit veškerý svoz 
jak stavebního, tak komunálního odpa-
du včetně elektrospotřebičů apod. Navíc 

budeme s krajem jednat o jeho rozšíření 
tak, aby do něj mohli lidé vyvážet také 
bioodpad,“ popsal letovický starosta 
Vladimír Stejskal (ODS).

Otevírací hodiny jsou zatím stanove-
ny od začátku dubna do konce října na 
každý všední den od osmi do dvanácti 
hodin a odpoledne od třinácti do čtrnác-
ti, v pondělí a středu do patnácti hodin. 
V sobotu bude dvůr otevřen od osmi do 
dvanácti hodin. V zimním období bude 
otevírací doba odpoledne sjednocena na 
třináct až čtrnáct hodin.

„Uvidíme, jaký bude zájem veřejnos-
ti, a podle toho budeme do budoucna 
provozní hodiny upravovat,“ doplnil 
starosta s tím, že se zahájením provozu 
se podařilo vytvořit také jedno pracov-

ní místo a do budoucna možná přibude 
ještě jedno.

Sběrný dvůr vznikl na bývalé skládce. 
Rekultivace skládky byla z větší čás-
ti hrazena z prostředků Evropské unie 
v rámci Operačního programu životní 
prostředí - Fondu soudržnosti. Technic-
ké řešení rekultivace spočívalo v do-
tvoření tělesa skládky tak, aby materi-
ál vyrovnal povrch skládky a vytvořil 
dobrý podklad pro rekultivační vrstvy. 
Následně byl povrch skládky izolován 
fólií, aby bylo zamezeno vstupu sráž-
kových vod povrchem do skládky, a tím 
šíření potenciální kontaminace. Povrch 
byl překryt tzv. rekultivační vrstvou ze-
miny a ornice, která byla osázena trávou 
a dřevinami.

Sběrný dvůr otevřou v Letovicích prvního října

Nový sběrný dvůr před otevřením. Foto Radim HruškaNový sběrný dvůr před otevřením. Foto Radim Hruška
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Vážení přátelé,
ve středu 17. září vyšel v Bla-

nenském deníku článek paní Pe-
try Srstkové, který útočil na ře-
ditele MKS Letovice, čili na mě. 
Je tam několik informací, které 
musím uvést na pravou míru.

Antonín Žilka, který je ve 
článku hojně citován, je nejen 
zastupitelem a bývalým radním, 
ale také bývalým zaměstnancem 
MKS Letovice. V únoru 2014 
byl z MKS Letovice propuštěn 
pro nadbytečnost. Jsem plně 
přesvědčen, že propuštění toho-
to zaměstnance bylo správným, 
efektivním a ekonomickým kro-
kem, neboť pro něj už skutečně 
nebylo možné dál vymýšlet úko-
ly, které by bezezbytku naplnily 
jeho pracovní dobu. Díky těmto 
skutečnostem je tedy možné brát 
článek paní Srstkové a tvrzení 
pana Žilky v něm uvedené i za 
takový osobní útok na mou oso-
bu. Pro dokreslení situace je nut-
né podotknout, že už na prvním 
setkání při mém nástupu 1. února 
2013 mi pan Žilka dal na srozu-
měnou, že jsme v takové dvojro-

li: já jsem jeho nadřízený v MKS 
a on je mým nadřízeným za zři-
zovatele, čili jako radní města 
Letovice. Jistě si neuvědomoval, 
že v MKS je v pracovněprávním 
vztahu a mým nadřízeným za 
zřizovatele rozhodně není!

K bodům uvedeným v článku 
rád poskytnu vysvětlenou. Za-
koupení hudební aparatury bylo 
v kompetenci ředitele MKS, je-
likož šlo o nákup do 40.000,-Kč, 
čili nešlo o investici. Ozvučo-
vací aparatura skutečně v MKS 
už zakoupena byla, ta je však 
vhodná zejména do malých pro-
stor, ne na ozvučení celé kapely 
spíš pro mluvené slovo (dle po-
žadavků většiny umělců je vhod-
ná do prostor pro maximálně 38 
posluchačů). Tento systém však 
může velice dobře sloužit také 
jako monitor (odposlech), který 
je drtivou většinou hudebníků 
vyžadován, tedy druhá aparatura 
zakoupena za 38.000,- Kč v mi-
nulém roce slouží právě k ozvu-
čení koncertů (a to zejména jazzu 
a dechovky). Společně pak tvoří 
kompaktní celek, který je na ak-

V  J  P  

 
 
Společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. přijme pracovníky pro tyto profese: 
 

 TECHNOLOG VE STROJÍRENSTVÍ 
 

Náplň práce:  
 zpracování výkresové dokumentace dodané zákazníkem na podmínky firmy 
 tvorba kusovníku dle výkresové dokumentace – přiřazení výchozího materiálu atd. 
 vypracování technologického postupu výroby dle výkresové dokumentace 
 stanovení časových norem na jednotlivé operace v technologickém postupu 
 tvorba tabulek a práce s tabulkami v excelu 

Odborné předpoklady: 
 min. SŠ vzdělání s maturitou v oboru strojírenství  
 znalost tvorby technologického postupu 
 práce v programech Word a Excel 

Další požadavky: 
 min. 5 let praxe ve strojírenství 
 jazykové znalosti vítány (německý jazyk) 
 ŘP skupina B 

Nabídky prosím posílejte na mail frantisek.bednar@lsletovice.cz. 
 

 PRACOVNÍK OBSLUHY NC STROJŮ 
 
Požadavky: 

 vyučen v oboru 
 pracovníka zaučíme 

 

 SOUSTRUŽNÍK  NC 
 
Požadavky: 

 vyučen v oboru 
 praxe vítána 

Nabídky prosím posílejte a další informace poskytne p. Bedřich Bačovský, tel. 516 487 750,  
e-mail bedrich.bacovsky@lsletovice.cz. 
 

 SVAŘEČ – OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTU 
 
Požadavky: 

 základní zkouška svařování v ochran. atmosféře CO2  - ZM1  
 praxe vítána 

Nabídky prosím posílejte a další informace poskytne p. Pavel Fleischlinger, tel. 603 816 684,  
e-mail pavel.fleischlinger@lsletovice.cz. 
 
Pro všechny profese nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu neurčitou 
 možnost vzdělávání v široké nabídce jazykových a odborných kurzů 
 dotované stravné 

 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobní návštěvě. 

LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. 
Kunětická 2534/2, 120 00  Praha 2,  ČR 
Provozovna / korespondenční a dodací adresa: Pražská 333, 679 61  Letovice 

Belgická společnost 
spolupracující s předními  
dodavateli do automobilového 
průmyslu nabízí možnost uplatnění na 
pozicích:

Inženýr kvality • (vhodné i pro absolventy)

Asistent/ka na projektové oddělení• 
Údržbář • 
Elektrikář• 

Bližší informace 
o jednotlivých pozicích 

naleznete na www.letoplast.cz

Michal Záboj

Blansko - Blansko si připome-
ne pětadvacáté výročí sametové 
revoluce projektem Socialismus 
bez příkras. Výstava, promítání 
fi lmů, debata a prezentace výsled-
ků studentských prací se uskuteční 
17. listopadu v tamním kině.

Akci uspořádá občanské sdru-
žení Bezpříkras. Jeho členové tak 
chtějí dnešní mladé generaci při-
pomenout a ukázat dobu a atmo-
sféru ve společnosti před rokem 
1989.

„V poslední době bývají tenden-
ce tuto dobu glorifi kovat, jak to 
bylo všechno fantastické, a jak to 
teď nestojí za nic. Akce má ta léta 
přiblížit generaci, která je nezaži-
la, a to je generace dnešních stře-
doškoláků,“ vysvětlil Ivo Rolný z 
občanského sdružené Bezpříkras.

Na přípravě projektu se budou 
podílet i středoškoláci. Spolek 
už oslovil Gymnázia v Blansku a 
v Rájci-Jestřebí. Studenti budou 
zachycovat a zpracovávat příběhy 
konkrétních lidí ze svého okolí, 
které někdejší režim nějakým způ-

sobem pronásledoval a negativně 
ovlivnil jejich životy.

„Myšlenkou tohoto projektu je 
připomenout si nejen totalitní ko-
munistický režim a jeho bezpráví, 
ale především osudy lidí, našich 
blízkých a sousedů, kteří byli po-
stiženi, pronásledováni a kteří žili 
nebo ještě žijí mezi námi,“ podo-
tkl Rolný.

S výsledky studentských prací 
se budou moci seznámit návštěv-
níci 17. listopadu v blanenském 
kině. Během akce Socialismus bez 
příkras se uskuteční ještě výstava, 

debata a promítání fi lmů, které se 
věnují bezpráví minulého režimu.

„Promítneme drama režisé-
ra Zdenka Sirového z roku 1969 
Smuteční slavnost a snímek Tichá 
bolest z roku 1990 s Rudolfem 
Hrušínským v hlavní roli, který se 
věnuje tématu černých baronů,“ 
upřesnil vedoucí blanenského kina 
Pavel Langr.

Projekt Socialismus bez příkras 
je první akcí občanského sdružení 
Bezpříkras. Do budoucna spolek 
plánuje pořádat koncerty, výstavy 
a další kulturní akce.

Socialismus bez příkras ukáže 
dobu před rokem 1989

Letovice - V sobotu 13. září le-
tovická mateřská škola na Komen-
ského ulici otevřela novou školní 
přírodní zahradu.

Slavnostní pásku přestřihli spo-
lečně starosta města Letovic Vla-
dimír Stejskal a ředitelka mateřské 
školy Eva Pařilová. Ta prozradila, 
jak obnova již nevyhovující za-
hrady probíhala. „Myšlenkou na 
zkrášlení zahrady jsme se v našem 

kolektivu zaměstnanců bavily tak-
řka neustále. Již naprosto nevyho-
vovala současným potřebám, chy-
běly hrací prvky, velké pískoviště 
a zeleň. Když se objevila možnost 
spolufi nancování ze strany Místní 
akční skupiny Partnerství venkova 
a města Letovice, byl zpracován 
projekt a ten byl v průběhu měsíců 
dubna až června 2014 zdárně zre-
alizován.“

Přírodní zahrada překvapí řadou 
nových prvků – nové a bezpečné 
prolézačky, houpačky a skluzavky 
jsou doplněny ryze přírodními 
prvky jako je jezírko, vodní svět 
s pumpou a sestavou korýtek ve-
doucí do bahniště, nebo bylinková 
spirála. Děti určitě potěší nové 
centrální pískoviště zastíněné 
plachtou proti slunci, tunelový 
kopec s dvojskluzavkou, amfi teátr 

pro pořádání třídních a školních 
akcí a hmatová stezka. Za horkých 
letních dnů určitě přijde vhod ml-
hoviště.

„Proměna zahrady ještě není 
ukončena, zahrada se bude dále vy-
víjet na základě potřeb a počítáme, 
že děti a jejich rodiče si sami řek-
nou, co je pro ně nejlepší. Současný 
stav není v žádném případě koneč-
ný,“ dodala ředitelka MŠ.  (jo)

Letovické dě   dostaly novou přírodní zahradu

 2x foto Jaroslav Oldřich 2x foto Jaroslav Oldřich

cích MKS Letovice využíván.   
Uniformy pro CK hudbu byly 

zakoupeny v loňském roce a ge-
nerují MKS Letovice prostřed-
nictvím CK hudby zisk a součas-
ně reprezentují město Letovice 
po celé ČR i v dalších zemích 
Evropy. Původní investice byla 
138.000,-Kč a čistý zisk z CK 
hudby za první 3 měsíce působe-
ní byl 35.000,- Kč. Ještě nejsme 
na konci roku a mám v plánu 
provozovat CK hudbu minimál-
ně ještě několik dalších roků. Za 
tuto dobu zisk z uniforem bude 
rozhodně výrazně vyšší než pr-
votní investice.

Uniformy, které jsou ve vlast-
nictví MKS Letovice, čili Města 
Letovice, jsem rozhodně niko-
mu neprodával! Vždy na každou 
akci je u evidenčních listů přílo-
ha, kdo v jaké uniformě hraje. 

Pravdou je také to, že pro svo-
ji kontrolu a potvrzení, že dělám 
věci správně, jsem nechal vypra-
covat audit hospodaření MKS 
Letovice v roce 2013 (auditor-
skou kanceláří s kulatým razít-
kem), který je k dispozici v MKS 
a jeho výrok zní Bez závad.

Neopomenu také konstatovat 
skutečnost, že MKS Letovice 
přijalo v roce 2013 sponzorské 
dary, jejichž přijetí dodatečně 
schvalovala rada města v roce 
2014. Tady se nabízí otázka, jest-
li se máme bránit darům, které 
směřují na podporu kulturní čin-
nosti, když je v dnešní době tak 
těžké jakékoliv sponzory získat.

 Jiří Palán, 
 ředitel MKS Letovice

Čtěte každý den 
ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA 
www.zrcadlo.net

“Víme, co se 
u nás děje”

Muzeum nabízí návrat do dětství 
v expozici Fenomén IGRÁČEK

Boskovice - Až do začátku příštího roku mohou návštěvníci bosko-
vického muzea obdivovat expozici dnes již legendárních IGRÁČKŮ. 
K vidění jsou nové i původní fi gurky ze sedmdesátých a osmdesátých let 
minulého století včetně doplňků.

 „Úspěšná výstava Fenomén IGRÁČEK cestuje po muzeích v celé 
České republice. Nyní se usadila v Muzeu Boskovicka. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout také netradiční vize designérů, zajímavosti z výroby 
fi gurky a připravena je i soutěž o hodnotné ceny,“ uvedla ředitelka mu-
zea Dagmar Hamalová.

Výstava, kterou Boskovičtí připravili ve spolupráci s Technickým 
muzeem Brno a fi rmou Efko je určená nejen pro velké návštěvníky, kte-
ří vzpomínají na dětství. Zaujme i děti, které i v dnešní době dokáže 
IGRÁČEK oslovit. Otevřená je od úterý do pátku vždy od 9 do 17 hod. 
a o víkendu od 13 do 17 hod.

„Kromě výstavy IGRÁČKŮ mohou návštěvníci nahlédnout i do stá-
lých expozic muzea, které mapují okolní krajinu Boskovic, její pravěké 
osídlení a historický vývoj regionu od středověku až do roku 2010. Děti 
mohou navíc využít interaktivních doplňků, které jsou součástí stálých 
expozic,“ doplnila Hamalová. (hrr)

Za přítomnos   členky rady Jihomoravského kraje Hany Nedomové, sta-
rosty Boskovic Jaroslav Dohnálka a dalších hostů byly v prostorách střed-
ní školy André Citroëna v Boskovicích představeny novinky automobilky 
Citroën.  Foto Jaroslav Oldřich
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NAŠE AKCE
PODPORUJÍw w w . k s m b . c z

w w w. f a c e b o o k . c o m / k s m b. c z

PETR
BENDE

VÁNOČNÍ KONCERT
30. 11. 2014 v 19.30 h, 

Dělnický dům Blansko

ROZMARNÝ DUCH (divadlo) – 13. 10. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko

FRANKIE
a JOHNNY 

(divadlo) 
29. 10. 2014 v 19.30 h, 
Dělnický dům Blansko

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL a UČILIŠŤ
7. 11. 2014 od 9 h, Dělnický dům Blansko

VÍTÁNÍ sv. MARTINA
16. 11. 2014 od 9 h, zámecký park Blansko

MILOŠ PERNICA a hosté – 25. 11. v 19.30 h, Dělnický dům Blansko 
(Lukáš Sommer – kytara, Adam Pavlíček – kytara)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
– 28. 11. 2014 od 9 h, náměstí Republiky Blansko

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
(ukázky lidových řemesel) 
1. 12. – 7. 12. 2014 od 10 h, Dělnický dům Blansko

Rockfór (Kaštánci)  VÁNOČNÍ KONCERT – prosinec 2014, Dělnický dům Blansko

D Ě T S K Ý  S I LV E S T R  2 014  – 31. 12. 2014 v 15 h, kino Blansko

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2015  – 1. 1. 2015 od 17 h, náměstí Republiky Blansko

PODZIM V ARBORETU
ve výstavní hale Arboreta Šmelcovna „Dva Dvory“

    

Doprovodný program výstavy:

 PRO D A ARBORETA  AU OU TEZ OU OVO  D EVI  
      – s mo nost  n p  ovo ný  a o rasný  rost n v prod n m ntr  r or ta

  Ze zahrádky do pohádky – pro d a st  po    rost n  v  a s t

 pro d  zá a  pro ra
 ODBORNÁ PORADNA – pro p stov n  d v n

po e   Ar ore e  e o a 
a e y Z  ed o h krore o  
MA  Bo ko ko P U  
e a y z a   p ky 

Z Z y e  ZEA  a   y e 
a A ro po  a  d  e a da

ýstava d  pro v nost ot v na: pá  a   hod  o  a   hod  e  a   hod  
ro o y d  výstava ot v na: po  a    hod  e  pro ko y

ve dnech  a   í na 

ARBORETUM ME OVNA BO OVI E za podpory M  ak  k p y Bo ko ko P U  a a  ZO Z  Bo ko e

po ádá  rá  ak e

VI. regionální výstavu
OVOCE, OVOCNÝCH

 O NÝCH EVIN

Proč topit dřevem?Proč topit dřevem?  
Topení dřevem vyjde čtyřikrát 

levněji než elektřinou.

Plyn i elektrická energie se stále zdražuje a nyní se více než jindy vypla   
přemýšlet o alterna  vním, levném a ekologickém tepelném zdroji, kterým 
spalování dřeva bezesporu je. A zdroj tepla to nemusí být jediný. Topení 
dřevem se dá použít jako doplňkový zdroj při topení plynem či elektřinou. 
V případě kombinovaného topení se nemusí ráno vstávat. Topí se jen když 
jste doma a máte čas a chuť. A je úplně jedno, zda topíte v krbové vložce 
s krásným domácím efektem ohně, v krbových kamnech nebo kotli na 
ústřední topení.
Topením dřevem šetříte životní prostředí, protože se při spalování dřeva 
nevytváří skleníkové plyny. Zároveň šetříte i své peníze (v porovnání 
s ostatními tepelnými zdroji je dřevo nejlevnější) a Vaše domácí pohodlí 
není narušeno.

Výhody topení dřevem:
· Dřevo je ekologické palivo – topením šetříte životní prostředí
· Dřevo je ekonomické palivo – topením získáváte velmi levně 1 kWh tepla
· Možnost smluvního zajištění dodávek dřeva – nemáte žádné staros   
s objednáváním a dopravou
· Naš  paná polena – palivové dřevo je naš  pané a připravené k topení 
v krbech, kamnech i kotlích

Nevýhody topení dřevem:
· Dřevo je nutno skládat do skladových prostor – řešení
· Ruční přikládání do kamen – tato práce může být v případě krbu i příjemná
· Vybírání a likvidace popela – toho je velmi málo a je přírodním hnojivem

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVAPRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Kontaktní informace:

mobil: 723 129 395 | pevná linka: 516 417 130
mail: info@palivo-brno.cz

adresa: Olomučany 114, 679 02 Olomučany

www.palivo-brno.cwww.palivo-brno.czz

V prostorách Autosalonu uspořádal ko-lektiv v sobotu 13. září raut a pohoštění, jako poděkování za přízeň svým obchod-ním partnerům a věrným zákazníkům. Využili této příležitosti k vystavení a předvedení nového modelu automo-bilky Fiat a nabídli k předváděcí jízdě ro-dinný vůz Fiat 500 L Livig.”

Od 1. října mohou zákazníci využít akce „zimní péče pro Váš vůz”, na kterou se váže sleva na originální náhradní díly a příslušenství a zimní prohlídka vozu za pouhých 
299 korun.

Firma Autocentrum u Labutě, spol. s.r.o. ve Svitávce 
u Boskovic, slavila již své patnácté výročí založení

OLŠOVEC  Jedovnice spol. s r. o.

si Vás dovoluje pozvat na

T R A D I Č N Í

VÝLOV RYBNÍKU
O L Š O V E C
SOBOTA  25. října 2014
NEDĚLE  26. října 2014 
hráz „U BAŠTY“

stánkový prodej živých ryb
(kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, sumec)

 dvoudenní jarmark u bašty
(nabídka rozmanitého sortimentu zboží)

občerstvení - speciality z ryb
doprovodný program

(kolotoče pro děti, jízda na ponících)

 Zajištěna posilová doprava na výlov na linkách IDS – JMK 
č. 201 a 231

(ze zastávek Brno–Židenice autobusové nádraží a zpět,
a Blansko  autobusové nádraží a zpět)

(kapr, amur, tolstolobik, lín, candát)



Romana Tomášková je 
šampionkou Alpe Adrie

SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

redakce.zrcadlo@centrum.cz

Blansko má první domácí výhru. Porazilo v dohrávce Pelhřimov

Stará Říše trestala třemi góly

Vladimír Jirůšek

Svatá Kateřina - Vynikajícího úspěchu dosáhla patnáctiletá moto-
cyklová závodnice Romana Tomášková z Kateřiny, když dokázala zví-
tězit v středoevropském šampionátu silničních motocyklů Alpe - Adria 
ve třídě Moto3, což se nikdy v dlouhé historii tohoto seriálu příslušnici 
něžného pohlaví nepodařilo. Dokázala tak navázat na úspěchy Kornfeila 
a Haniky, našich současných reprezentantů v MS, kteří v minulosti tento 
seriál také vyhráli. Že se tento výsledek nerodil lehce svědčí i poslední 
dvojzávod, který se konal tuto sobotu a neděli jako Velká cena Slovenska 
na automotodromu Slovakia Ring v Orechovej Potoni, nedaleko Dunaj-
ské Stredy.

Prakticky od pátečních treninkových jízd musela Tomášková bojovat 
nejen se soupeři a svým strojem, který už ke konci náročné sezóny trochu 
ztrácel na výkonu, ale i s velkou nepřízní počasí. Prakticky všechny jízdy 
se odjely na mokré trati za deště. Při startu prvního sobotního závodu, do 
kterého Romana startovala ze čtvrté pozice v první řadě s luxusním násko-
kem 23, resp.36 bodů na své největší soupeře, Italy Settima a Menozziho 
se počasí naštěstí trochu umoudřilo a dovolilo start na suchých pneuma-
tikách.Těžko popsat, jaké zděšení zavládlo mezi členy jejího doprovodu, 
když krátce po startu, ještě v průběhu prvního kola Romana zpomalila, 
aby vzápětí odstavila zmlklou hondu u svodidel. Příčina? Porucha spoj-
ky. Pak už jen sledovala své šťastnější soupeře, jak silně ukrajují z jejího 
bodového náskoku, který se v cíli rázem scvrknul na deset a šestnáct 
bodů. Dlouho, až prakticky do brzkých ranních hodin se svítilo ve stanu 
PaM Racingu, kde se pracovalo na odstranění poruchy a co nejlepším 
naladění stroje k poslednímu a rozhodujícímu závodu sezóny. A protože 
před jeho startem začalo znovu pršet a bylo nutno nasadit tentokrát mok-
ré gumy, tak o taktice pro závod bylo rozhodnuto předem:

Nepouštět se do nějakých divokých soubojů na špici a držet se co nej-
blíže svých největších konkurentů. A tentokrát vyšla dokonale. Po projetí 
cílem na čtvrtém místě bylo rázem jasno. Romana Tomášková je vítěz-
kou seriálu Alpe-Adria pro rok 2014!

Závěrem trocha čísel. Romča letos startovala ve dvanácti závodech, 
z nichž čtyři vyhrála, dvakrát byla druhá, na čtvrtém místě projela cílem 
rovněž dvakrát, jednou skončila šestá. Dvakrát upadla a nedokončila, 
rovněž dvakrát ji zastavila technická závada. Jeden závod musela vyne-
chat pro zranění. Za ní skončilo 25 jezdců z osmi zemí, na motocyklech 
devíti různých značek.

A nakonec její slova: „Jsem hrozně ráda, že mi to vyšlo. Z kraje sezóny 
to moc růžově nevypadalo, byly to nervy. Ale konec dobrý, všechno dob-
ré. Chci poděkovat tátovi, všem členům týmu a hlavně všem našim spon-
zorům, bez jejichž podpory by to nešlo. Moje fandy chci ještě poprosit, 
aby mi drželi palce při mém třetím pokusu o proniknutí do šampionátu 
Red Bull Rookies, jehož výběrový kemp mě ještě zanedlouho čeká.“

Bohumil Hlaváček

Blansko - Víkendové utkání 
proti Žďáru bylo odloženo. Důvo-
dem je start hned pěti blanenských 
hráčů v reprezentaci na na amatér-
ké EURO v Srbsku (Juran, Šplí-
chal, Levai, Ullmann a Trtílek). 
Zatím se jim daří. Po remíze 0:0 
se Švýcarskem porazil výběr Bul-
harsko 2:1, když rozhodující trefu 
si připsal Ullmann, a o postup se 
utká se Srbskem. Minulý týden 
prohrálo Blansko ve Staré Říši. 
V dohrávce odloženého utkání se 
diviznímu Blansku podařilo pro-
lomit dosavadní letošní prokletí, 
když si poprvé z domácího utkání 
připsalo všechny body. Po bez-
brankovém poločase přetlačilo 
Pelhřimov. 

FSC Stará Říše – FK Blansko 
3:0 (1:0). Blansko: Juran - Grom-
ský, Šplíchal, Müller, Čoupek 
(55. Buchta) - Nečas (68. Zouhar 
T.), Jukl, Šíp (46. Krejčíř), Levai 
- Ullmann, Trtílek.

Blansko nezačalo zápas dob-
ře. Nemohlo se dostat do tempa 
a v 15. minutě je potrestal Brnic-
ký – 1:0. V závěru poločasu se 
již hosté probrali, na gól se ale 
Juklovi ani Čupkovi nepodařilo 
dosáhnout. Po změně stran jejich 
tlak pokračoval. Jukl z trestného 
kopu ani Ullmann opět úspěšní 
nebyli. A přišel trest. V 61. minu-
tě přesnou střelou k tyči zvýšil 
vedení Staré Říše Konate – 2:0. 
Stejný hráč uzavřel skóre v 73. 
minutě – 3:0. V závěru se sice 
ještě Blanenští dostávali do šancí, 
neuspěli však. 

Dohrávka
FK Blansko – FK Pelhřimov 

2:0 (0:0). Branky: 46. Ullmann, 
78. Jukl. Blansko: Sestava: Juran 
- Gromský, Müller (46. Krejčíř), 
Šíp, Čoupek - Nečas, Zouhar 
T. (61. Šplíchal), Jukl, Levai - 
Ullmann, Trtílek (77. Buchta). 
Trenér: Ludevít Grmela. Pelhři-
mov: Matiášek - Duchan, Čížek, 
Vacek, Naniáš (46. Kmoch) - 
Bartoň, Dýnek (74. Melecha), 
Niederle, Homolka - Benda, 
Krtek (46. Sládok). Trenér: Leoš 
Mitas. ŽK: 69. Jukl - 15. Krtek, 
75. Čížek

Diváků: 200. Rozhodčí: Slabý 
- Řezníček, Nejezchleb. Delegát: 
Lenfeld.

První poločas se hrál ve stylu 
nahoru dolů. Do šancí se dostá-

vala obě mužstva, ani jedna se 
ale nestala gólovou. To se změ-
nilo hned po návratu ze šaten. 
Ullmann, který byl ještě před 
odchodem do šaten nich zraněn 
a nastoupil s obvazem na hlavě, 
svůj hendikep dohnal po uvolnění 
od Nečase přesnou střelou, která 
překonala Matiáška – 1:0. Hosté 
nerezignovali a několikrát ohro-
zili Jurana, nejblíže k vyrovnání 
byli v 60. minutě, kdy nastřelili 
tyč. Rozhodnutí přišlo po utěše-
né střele Jukla z hranice třiceti 
metrů, kterou nedal brankáři Pel-
hřimova šanci – 2:0.

Víkendové výsledky: Otroko-
vice – Uherský Brod 2:0 (1:0). 

Napajedla – Bystřice 0:2 (0:1). 
Velké Meziříčí – Pelhřimov 2:0 
(0:0). Havlíčkův Brod – Mutěni-
ce 4:3 (2:0). Vrchovina – Hodo-
nín 0:0. 
  1.  V. Meziříčí  9  7  2  0  32:6  23
  2.  Havl. Brod  9  5  2  2  18:18  17
  3.  Stará Říše  8  5  1  2  9:7  16
  4.  Otrokovice  8  4  3  1  16:7  15
  5.  Hodonín  9  4  3  2  17:10  15
  6.  Vrchovina  8  4  2  2  9:6  14 
  7.  Bystřice  8  4  2  2  15:13  14 
  8.  Blansko  8  3  3  2  9:13  12  
  9.  Mutěnice  9  4  0  5  15:22  12 
  10.  Žďár  7  3  0  4  12:9  9 
  11.  Rosice  8  2  3  3  13:11  9
  12.  Pelhřimov  9  2  2  5  7:12  8 
  13.  Uh. Brod  9  2  2  5  11:18  8 
  14.  Polná  8  1  4  3  13:14  7  
  15.  Tasovice  8  1  2  5  5:15  5
  16.  Napajedla  9  0  1  8  6:26  1

 Foto Vladimír Jirůšek Foto Vladimír Jirůšek

Blansko - Pelhřimov 2:0. Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Pelhřimov 2:0. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko - Nestárnoucí želez-
ný muž. Milda Bayer nechce do 
starého železa. O jeho dalších 
plánech jsme si popovídali. 

Jaká je sezóna 2014, a co tě 
ještě čeká?

Rok 2014 byl pro mě osobně 
rokem bez největšího cíle, to je 
jet kvalifikační závod na Hawaii 
2014.

A byl tedy zaměřen na závody 
v rámci českého poháru v dlou-
hém triatlonu a závody v rámci 
jihomoravské triatlonové ligy. 
K vrcholům pak patřilo vyhrát 
mistrovstí České republiky 
v dlouhém triatlonu v Piešta-
nech. Jedná se o seriál závodů 
jak v rámci Českého poháru tak 
i v seriálu jihomoravské ligy. 
V Českém poháru jsem zvítězil 
v závodě Krušnoman, zvítězil 
jsem v Pieštanech, druhé místo 
v Mělicích. Tyto výsledky mi 
zaručily první místo v českém 
poháru pro rok 2014. V rám-
ci ligy pak bylo první místo ve 
Ždáru, v Orca triatlonu v Novém 
Městě a dvakrát druhé místo na 
ixteře ve Žďáru a v Blansku. 
Výhledově jsem chtěl jet Iron-
mana v Barceloně, ale vzhledem 

k zdravotnímu stavu otce jsem 
závod zrušil. Ze stejného důvodu 
jsem musel zrušit závody Ora-
vanman a Pilmana. 

Jaký byl tvůj sportovní cíl 
pro letošní rok? Podařilo se ho 
splnit?

Cílů bylo víc, vyhrát co 
nejvíce závodů a uspět na 
mistrovství republiky v DT 
v Pieštanech.A také vyhrát Čes-
ký pohár. Vše se splnilo.

Kde bereš neustále energii 
a chut do závodění? Nemáš 
někdy chuť ze závoděním sek-
nout?

Když to děláte dvaatřicátou 
sezónu tak jistě tyto okamžiky 
přijdou, hlavně při zdravotních 
problémech. Energii čerpám 
ze samotných závodů, kde se 
mi hlavně v rámci poháru daří 
porážet mnohem mladší závod-
níky, hobíky. 

Čím to je? Za ty léta je to 
především množství zkušeností 
a dobrá příprava, výživa a živo-
tospráva.

Co bys poradil triatlonis-
tům, kteří se chtějí dostat na 
vrchol?

Dnešní triatlon je rozdělen na 
sprint triatlon, olympijský, střed-
ní a dlouhý. U prvních dvou je 
rozhodující disciplínou plavá-
ní, u ostatních pak vyrovnanost 
všech tří. Tedy rada zní plavat, 
plavat a trénovat. A žít triatlo-
nem 24 hodin denně, jen tak lze 
dosáhnout na mety nejvyšší. Tri-
atlon je finančně náročný - star-
tovné, doprava, výživa, rehabi-
litace, vybavení a peníze dosta-
nou jen ti nejlepší, kteří dokáži 

svoje výsledky prodat v médiích, 
dokáží oslovit sponzory a mají 
co jim nabídnout. Příkladem jim 
může být Petr Vabroušek nebo 
Filip Ospalý. Tedy pracovat na 
sobě i v této oblasti.

Která z triatlonových dis-
ciplín ti dává nejvíce zabrat a 
kterou máš nejraději?

Řeknu to asi takhle, nejslabší 
je plavání, ale tím neříkám, že 
mi dává nejvíce zabrat, nejraději 
mám běh.

Jak a kdy jsi se dostal k tri-
atlonu? Předcházel k tomu jiný 
sport?

Triatlon jsem začal závodně 
provozovat od roku 1982 a přešel 
jsem k němu z tenisu, který jsem 
hrál na krajské úrovni a předtím 
to byla závodně cyklistika - Duk-
la Louny. No a běžky.

Co bylo tvým civilním povo-
láním, jak lze vrcholový sport 
skloubit se zaměstnáním?

Mám fakultu elektrotechniky, 
takže celý život jsem pracoval 
v tomto oboru, převážně v řídí-
cích funkcích. Ideální je když 
máte zaměstnání zhruba cca 20 
km od domova, jak jsem to měl 
já. Dvakrát týdně běh domů, tři-
krát kolo, no a odpoledne dola-
dění, buď běhu či kola. U mě 
osobně jsem karieru zaměnil za 
sport. V roce 1997 jsem přišel 
o zaměstnání. musel jsem odejít 
z velice dobrého postu, zrovna 
v době, když jsem se připravoval 
na první účast na Hawaii. Nejde 
vrcholový sport dělat při zaměst-
nání, kdy potřebujete odtrénovat 
v mém případě asi dvacet hodin 
týdně, profík třicet.

Který závod za kariéru byl 
nejnáročnější a proč?

Z pohledu organizačního 
a finančního určitě dvojnásobná 
účast na Hawaii. Z pohledu spor-
tovního jich bylo víc, rozhod-
nu se pro ten poslední - letošní 
mistrovství v DT v Pieštanech, 
z důvodu vedra a velké vlhkosti.

Jak probíhá přibližně tvůj 
obvyklý den v sezoně a mimo 
závodní sezónu?

Každý den je jiný a je při-
způsobený konkretnímu dni dle 
treninkového plánu. V podstatě 
v 8 hod snídaně, pak internet, fa-
cebook, kontrola úkolů z minu-
lého dne. Pak trenink. Nějaká 
činnost na chalupě, oběd. Hodin-
ka relax. Rodinné záležitosti, 
posilovna. Večer telka, internet. 
v jedenáct jdu spát.

Musí triatlonisté dbát na 
nějaké konkretní složky potra-
vy?

Stravování je individuální 
záležitost, každý má jiný meta-
bolismus, v podstatě je to stejné 
jako u každého sportovce - méně 
červeného masa, i když tatarák je 
moje oblíbené jídlo, ryby, ovoce, 
zelenina, vláknina. Plus povo-
lená sportovní výživa-vitamíny, 
gainery, proteiny.

Máš nějaký strop, do kdy 
hodláš závodit nebo to vůbec 
neřešíš?

Zabývám se tím, vzhledem 
k přibývajícímu věku a ke zraně-
ním. Operace ploténky, operace 
ramene, achilovky, různé viro-
zy, záněty. Tedy konečná je rok 
2017, cíl vyhrát Hawai. Pak se 
vrhnu na golf.

Miloš Bayer chce ještě vyhrát železného 
muže na Havajských ostrovech



Bohumil Hlaváček

Ráječko - Minulá neděle byla 
ve znamení zápasu krajského pře-
boru Ráječka s Kuřimí. O výhru 
nad outsiderem přišla v samém 
závěru, kdy Janda nejprve snížil 
a v nastavení z penalty vyrovnal. 
V Moravském Krumlově se již 
podařilo bodovat naplno.

FC Moravský Krumlov – SK 
Olympia Ráječko 1:2 (1:1). 
Branky: 10. Zelníček – 30. Vav-
řík, 78. Kuldan. Ráječko: Bednář 
– Koutný, Maška, Bartoš – Mičko 
(76. Štrajt), Vavřík, Sehnal J. (83. 
Daněk), Neděla, Kuldan – Sehnal 
M., Tenora (65. Lízner).

Zápas byl bojovný. Domácí 
se ujali vedení v 10. minutě, kdy 
se trefi l pěkně zdálky Zelníček. 
Vyrovnání přišlo v 30 minutě po 
stříleném centru Jana Sehnala, do 
něhož se položil efektně Vavřík.. 
Zápas se rozhodl v 76. minutě. 
Kuldan vystřelil a Martin Sehnal 
při dorážce ukázal svůj čich kano-
nýra, který je ve správný okamžik 
na správném místě. Další velkou 
šanci neproměnil Neděla. Do tuto-
vých šancí se dostali i domácí, 
Olympia však výhru uhájila. 

Další výsledky: Bohunice – 
Bzenec odloženo. Kuřim – Ivan-
čice 0:3 (0:0). Moravská Slavia – 
Sparta Brno 2:0 (0:0). IE Znojmo 
– Bosonohy 2:0 (1:0). Dubňany 

– Novosedly 0:2 (0:0). Rousínov 
– Jevišovice odloženo. Vojkovice 
– Bystrc od.

Hrálo se minulý 
víkend

SK Olympia Ráječko – FC 
Kuřim 2:2 (0:0). Branky: 52. 
Kuldan, 62. Mičko - 87. a 90. (PK) 
Janda. Bystrc - Moravská Slavia 

1:1 (0:0). Ivančice – Rousínov 
5:0 (4:0). Sparta Brno – Morav-
ský Krumlov 2:0 (0:0). Jevišovice 
– Bohunice 0:3 (0:2). Vojkovice 
– IE Znojmo 1:1 (1:0). Bzenec – 
Dubňany 4:1 (1:0). Novosedly – 
Bosonohy 2:0 (1:0).  
 1. Bohunice 9 8 1 0 24:4 25 
 2. Sparta 9 7 0 2 27:8 21
 3. Ráječko 9 6 2 1 24:10 20
 4. MS Brno 9 6 2 1 23:9 20

 5. Ivančice 10 5 1 4 22:12 16
 6. Bzenec 9 5 1 3 22:14 16
 7. Bystrc 9 4 2 3 15:16 14 
 8. Novosedly 10 4 2 4 14:20 14
 9. Znojmo 10 4 2 4 10:16 14 
 10. M. Krumlov 9 3 1 5 10:13 10 
 11. Rousínov 8 3 0 5 17:20 9 
 12. Vojkovice 9 1 4 4 7:12 7 
 13. Jevišovice 9 2 1 6 10:21 7 
 14. Kuřim 9 2 1 6 11:27 7 
 15. Bosonohy 10 2 1 7 9:26 7 
 16. Dubňany 10 1 1 8 8:25 4

10 úterý 30. září 2014 SPORT

Zápas s Kuřimí nezvládlo Ráječko v samém závěru

Olympia je stále třetí
K   

Úřední začátek muži 15.30 dorost 12.45, žáci 10.00.

čtvrtek 2. října
OP mladší žáci: Knínice – Letovice (16.30)

sobota 4.října
Divize: Uherský Brod – Blansko.
I.A třída: Žebětín – Lipovec. Miroslav – Kunštát.
OP: Lipůvka – Kunštát B. Vilémovice – Šošůvka. 
III. třída: Ráječko B – Skalice.
IV. třída: Doubravice B – Lomnice. Svitávka B – Skalice B (14.00). 
Benešov – Lažánky. 
Divize dorost: Blansko – Boskovice (10.15, 12.30). 
OP dorost: Doubravice – Drnovice/Voděrady. Knínice – Svitávka 
(15.30).
KP žáci: Veselí – Blansko (9.00, 10.45). 
OP starší žáci: Kotvrdovice – Rudice/Jedovnice (13.00). Kuřim – 
Sloup/Vysočany.
OP mladší žáci: Jedovnice/Rudice – Sloup/Vysočany (14.00). Cetko-
vice – Žijeme hrou B.
OP ženy: Ráječko – Kostelec (12.45).

neděle 5. října
KP: Ráječko – MS Brno. 
I.A třída: Šlapanice – Boskovice. Bořitov – Dobšice. 
I.B třída: Letonice – Rájec-Jestřebí. Rousínov B – Černá Hora 
(10.15). 
OP: Vysočany – Sloup. Doubravice – Kořenec. Vavřinec – Olešnice. 
Letovice – Rudice. Jedovnice – Olomučany.
III. třída:Knínice – Ostrov. Velké Opatovice – Boskovice B. Laža-
ny – Kotvrdovice. Adamov – Vranová. Drnovice – Svitávka. Vísky 
– Bořitov B. 
IV. třída: Lipůvka B – Voděrady. Cetkovice – Vilémovice B.
I. třída dorost: Ráječko – MS Brno (12.30). Vev. Bítýška – Lipovec 
(13.00). Cetkovice – Tišnov (13.15). 
OP dorost: Lipůvka – Sloup/Vavřinec (12.30). Kotvrdovice - Č.Hor/
Bořitov/Boskovice B (13.45). Rájec-Jestřebí – Olomučany. Letovice 
– Velké Opatovice (13.15). Vísky – Olešnice.
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Boskovice (9.00, 10.45). Žijeme hrou 
– FKD (9.30, 11.15)
OP starší žáci: Ráječko – Adamov. Knínice – Svitávka. Vísky – Čer-
ná Hora/Bořitov. Dolní Loučky – Drnovice/Žijeme hrou.
OP mladší žáci: Olomučany – Šošůvka. 

Úřední začátek muži 15.00 dorost, žáci

sobota 11. října
Divize: Otrokovice – Blansko.
KP: Vojkovice – Ráječko.
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Tišnov. Černá Hora – Řečkovice. 
OP: Kunštát B – Jedovnice. Rudice – Lipůvka. 
III. třída: Kotvrdovice – Adamov.
IV. třída: Lažánky – Lipůvka B.
KP žáci: Kuřim – Blansko (11.30, 13.15).
I. třída žáci: Boskovice – Rousínov (9.00, 10.45). Bystrc – Rájec-
Jestřebí (9.00).
OP starší žáci: Sloup/Vysočany – Kotvrdovice (15.00). Adamov – 
Kuřim (12.30).
OP mladší žáci: Žijeme hrou B – Olomučany (13.00).
OP ženy: Drnovice – Kostelec (15.00).

neděle 12. října
I.A třída: Tasovice B – Bořitov. Kunštát – Slovan. Lipovec – Miro-
slav. Boskovice – RAFK.
OP muži: Sloup – Šošůvka. Olomučany – Vilémovice. Olešnice – 
Letovice. Kořenec – Vavřinec. Vysočany – Doubravice. 
III. třída: Ostrov – Bořitov B. Svitávka – Vísky. Vranová – Drno-
vice. Skalice – Lažany. Boskovice B – Ráječko B (17.15). Knínice 
– Velké Opatovice.
IV. třída: Voděrady – Jedovnice B. Skalice B – Benešov (12.30). 
Lomnice – Svitávka B. 
Divize dorost: Boskovice – Otrokovice (13.00, 15.15). Třebíč – 
Blansko (10.15, 12.30). 
OP dorost: Olomučany – Doubravice (12.00). Č. Hora/Bořitov/Bos-
kovice B – Rájec-Jestřebí. Sloup/Vavřinec – Kotvrdovice (12.00). 
Drnovice/Voděrady – Lipůvka. Lysice/Kunštát – Letovice (10.15). 
Svitávka – Vísky. Velké Opatovice – Knínice.
OP starší žáci: Lipovec – Ráječko. Drnovice/Žijeme hrou – Velké 
Opatovice. Černá Hora/Bořitov – Dolní Loučky. Svitávka – Vís-
ky.
OP mladší žáci: Sloup/Vysočany – Cetkovice (9.30). Letovice – 
Jedovnice/Rudice. Boskovice B – Knínice. 
Divize ženy: Kotvrdovice – Mutěnice (10.30).
OP ženy: Mostkovice – Ráječko (10.00).

Ráječko - Kuřim 2:2.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Kuřim 2:2.  Foto Bohumil Hlaváček

K   
sobota 4. října

Krajská liga: Rosice – Boskovice (17.00). Velká Bíteš – Blansko 
(17.00).

sobota 11. října
Krajská liga: Boskovice – Uničov (17.00).

Na úvod cenné 
výhry nejmladších 

basketbalistů
Blansko - První dva mistrovské zápasy má sebou družstvo nej-

mladších basketbalistů BBK Blansko. A začátek sezóny se povedl, 
protože oba zápasy v baště mládežnického basketbalu v Kyjově 
skončily výhrami blanenských hráčů. „O vítězství se nejvíce přiči-
nila dvojice Kuba Nečas a Zuzka Křížová. Pochválit ale musím celý 
tým za kolektivní pojetí hry a důležité čtyři body,“ řekl trenér týmu 
Antonín Zezula.

Jiskra Kyjov – BBK Blansko 32:45 (15 : 22) a 35:53 (17:29). 
Body celkem: Křížová 33, Nečas 29, Streitová 13, Ondřej Ševčík 10, 
Svěráková 8, Kučerová a Ježek po 2, Zouhar 1.  (kaj)

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Pokračovala I.A třída. Boskovice 
po středeční bezbrankové remíze 
z dohrávky v Líšni doma proti Sla-
tině nečekaně klopýtly a prohrály. 
Díky zaváhání Slovanu Brno ale 
jsou stále v čele. Bořitov po výhře 
v dohrávce nestačil v neděli na 
Hrušovany. Kunštát doma nezavá-
hal. Lipovec zachraňoval bod až 
v nastavení 

Boskovice – Slatina 1:3 (1:2), 
Kopečný. Boskovice: Čech - Mül-
ler, Miksan (46. Pupík), Václavek, 
Vykoukal, Horák Jan (46. Přikryl), 
Živný (46. Stara), Kopečný (60. 
Koudelka), Hloch, Fojt (46. Horák 
Michal), Fadrný.

Skóre otevřel ve 14. minutě pří-

zemní střelou Kopečný. Došlo ale 
k nečekanému obratu. Ve 24. minutě 
dal na 1:1 hlavou Juráň a po chvíli 
poslal Slatinu do vedení Klimeš po 
přímém kopu. Boskovice se snažily 
o zvrat, osm minut před koncem ale 
ještě inkasovaly potřetí

Hrušovany – Bořitov 3:2 (1:1), 
Bezděk, Jarůšek. Bořitov: Němec 
– Gromský, Jelínek, Müller, Beneš 
M.- Kopecký (73. Jakubec), Mok-
rý, Krejčíř, Buchta – Jarůšek, Bez-
děk (68. Knies).

Blanenská bořitovská farma byla 
notně posílena o divizní hráče. 
K výhře ale nepomohli. Domácím 
totiž vycházelo vše, na co sáhli. 
Vedli od 9. minuty. V 15. minu-
tě byl po faulu vyloučen Buchta. 
Srovnal z penalty Bezděk po faulu 
na Müllera, přičemž byl vyloučen 

i hrušovanský provinilec. Hned 
v úvodu druhé půle Jarůšek dal 
na 1:2, domácí ale zápas dokázali 
otočit. 

Lipovec – Rajhrad 3:3 (1:3), 
Horáček J., Keprt, Zouhar M. Lipo-
vec: Sedlák O. – Zouhar V., Sedlák 
J., Horáček R. (Marušák), Vágner 
– Školař (46. Zouhar M.), Doležel, 
Keprt (77. Horáček L.), Horáček J. 
(Musil L.) – Musil F. (Sedlák M.), 
Hebert. 

Chyby v záložní řadě způsobily, 
že po brejcích vedli hosté ve 20. 
minutě už 0:2, aby po čtvrthodině 
přidali ještě gól třetí. Do půle snížil 
Jan Horáček. Ve 49. minutě dal 
kontaktní branku Keprt. Spraved-
livou remízu Lipovečtí nakonec 
vybojovali zásluhou Michala Zou-
hara v nastavení.

Kunštát – Žebětín 3:2 (0:1), 
podrobnosti nehlášeny.

Dohrávky
Bořitov – Rajhrad 2:1 (1:0), Bez-

děk, Jarůšek. Bořitov: Němec - Knies, 
Mokrý, Hrazdíra T., Jakubec, Bezděk, 
Kopecký, M. Beneš, Jarůšek, P. Beneš, 
Machorek. Líšeň B - Boskovice 0:0.
 1. Boskovice 8 5 2 1 17:6 17 
 2. Slovan 8 5 1 2 19:9 16
 3. Líšeň B 8 4 3 1 18:6 15
 4. Dobšice 8 4 3 1 21:11 15 
 5. Kunštát 8 4 1 3 14:17 13 
 6. Hrušovany 7 3 2 2 10:12 11 
 7. Tasovice B 7 3 1 3 6:10 10
 8. Žebětín 8 3 1 4 12:19 10
 9. Slatina 6 2 1 3 11:13 7 
 10. Lipovec 7 1 4 2 11:13 7  
 11. Šlapanice 8 1 4 3 13:17 7  
 12. Bořitov 7 2 0 5 8:17 6
 13. Miroslav 6 1 2 3 4:8 5 
 14. Rajhrad 8 0 3 5 10:16 3

Boskovice jsou přes porážku první

Blanensko a Boskovicko - 
Domácí prostředí nebylo pro celky 
z našeho okresu v I.B třídě výho-
dou. Ráječtí dosáhli jen na bod, Čer-
ná Hora utrpěla debakl.

Rájec-Jestřebí – Soběšice 2:2 
(1:2), Formánek, Sedlák. Rájec-
Jestřebí: Polák – Fiala, Klimeš, 
Čepa, Štrof – Lesovský, Farník, 
Sedlák, Skácel (70. Macháček) – 
Kunc (85. Hanskut), Formánek.

Vyrovnaný zápas skončil po 
zásluze dělbou bodů. Hosté vedli 
od 6. minuty, po půlhodině přidali 
další trefu z penalty. Do poločasu 
díky Formánkovi padl kontaktní 
gól Rájce. V 78. minutě srovnal ze 
standardky Sedlák. Proti Rájci se 
pak kopal ještě jeden pokutový kop, 
Polák ho ale tentokrát zneškodnil.

Černá Hora – Čebín 1:5 (0:2), 
Tatíček. Černá Hora: Trávníček 
– Kapoun, Mazal (70. Sedláček), 
Měcháček, Šebek – Koutný, Tatí-
ček, Jonáš, Čech (65. Jonášek) – 
Honsnejman, Trávníček (78. Peša).

Na výsledku se podepsala 
absence kapitána Širůčka v sesta-
vě. Domácí nepodali dobrý výkon. 
Prohrávali už po první pětačtyřice-
timinutovce. V 52. minutě z penal-
ty ještě snížil Tatíček, po vylouče-
ní Kapouna ale hosté využili svoji 
přesilovku k dalším brankám. 

Další výsledky: Bohdalice – 
Řečkovice 1:0. Medlánky – Rou-
sínov B 1:2 (0:0). Svratka – Leto-
nice 3:2 (3:0). Tišnov – Podolí 1:2 
(1:1). Bohunice B – Vyškov B 2:5 
(0:3). (bh)
  1.  Vyškov B  7  6  0  1  25:13  18
  2.  Svratka  7  6  0  1  19:11  18 
  3.  Tišnov  8  5  0  3  17:11  15 
  4.  Čebín  7  5  0  2  15:10  15
  5.  Soběšice  7  3  2  2  21:16  11 
  6.  Rájec-Jestřebí  8  3  2  3  17:16  11 
  7.  Černá Hora  7  3  2  2  13:14  11 
  8.  Letonice  7  3  1  3  9:9  10 
  9.  Bohdalice  7  2  2  3  10:9  8 
  10.  Bohunice B  7  2  1  4  13:19  7 
  11.  Rousínov B  7  2  0  5  8:18  6 
  12.  Medlánky  7  1  2  4  13:15  5
  13.  Podolí  7  1  2  4  11:19  5 
  14.  Řečkovice  7  0  2  5  6:17  2

Černá Hora doma padla

Blanensko a Boskovicko - 
Poté, co Lipůvka i Jedovnice 
v okresním přeboru zaváhaly, 
posunuly se na první příčku Vilé-
movice, které přehrály Sloup. 
Vavřinec se stále bez bodu krčí 
na dně tabulky.

Sloup – Vilémovice 3:4 (0:2), 
Bezděk, Novák, Mikulášek - 
Vorlický 2, Korytář, Vašák. 

Po dvaceti minutách hry vedli 
hosté 0:2. Sloup dokázal vyrov-
nat. Vilémovičtí šli znovu do 
vedení. Domácí otevřeli ve snaze 
o plichtu hru a v nastavení inka-
sovali od Vorlického další gól. 
V samém závěru ještě Mikulášek 
snížil.

Šošůvka – Jedovnice 5:2 
(1:0), Sehnal 2, Krátký, Kuchař, 
Obalil - Gromský, Lehotský. 

V předvečer václavských hodů 
Šošůvka udělala radost svým 
příznivcům výhrou nad silným 
soupeřem. Hrál se výborný fot-
bal, k vidění byly pěkné góly. 
Šošůvka vedla už 3:0, Jedovničtí 
dokázali snížit. V závěru domácí 
zvýraznili výši své výhry.

Olomučany – Lipůvka 3:0 
(1:0), Štralt 2, Šafařík. 

V Olomučanech se hrála 
parádní kopaná. Favorizovaná 
Lipůvka nedokázala najít recept 
na chytrou hru domácích, kteří 
ještě nedali pokutový kop, jejich 
vítězství mohlo být ještě výraz-
nější.

Rudice – Vavřinec 5:2 (3:0), 
Sehnal 2, Kyzlink, Matuška, 
Nejezchleb - Přikryl, Rybář. 

Rudice k vítězství nad slabým 

soupeřem nepotřebovala nijak 
oslnivý výkon. Za stavu 3:0 ve 
40. minutě bylo rozhodnuto, 
branky ale ve druhé půlce na 
obou stranách ještě přibyly.

Olešnice – Doubravice 1:0 
(0:0), Vrzal.

V první půli měla převahu 
nejprve Olešnice, pak se chyt-
li i hosté. Skórovat se jim ale 
nepovedlo. Rozhodla Vrzalova 
střela z hranice šestnáctky v 64. 
minutě. 

Kořenec – Vysočany 5:2 
(2:1), Meluzín 2, Bašný, Novot-
ný, Ševčík - Beneš 2 ČK: Schul-
ze (K). 

Za stavu 2:0 přišel tlak Vyso-
čan, který vyústil ve snížení. 
Zlomový okamžik přišel ve 47. 
minutě, kdy dal Kořenec třetí 
gól. Hosté ještě bojovali, obrátit 
ve svůj prospěch se jim průběh 
utkání nepovedlo.

Kunštát B – Letovice 4:2 
(0:2), Chloupek, Janča, Stehlík, 
Záboj - Bednář, Stőhr.

Letovice nedokázali udržet 
poločasové vedení, kunštátské 
béčko dokázalo dokonat obrat 
v zápase ve svůj prospěch.

Hrálo se minulý víkend: 
Kořenec – Sloup 1:3 (0:2), Pukl 
- Petržel, Zouhar, Škvarenina. 
Vysočany – Olešnice 2:0 (1:0), 
Nečas 2. Doubravice – Rudice 
2:2 (2:1), Císař, Trubák - Šenk 2. 
Vavřinec – Kunštát B 0:3 (0:0), 
Bláha, Boček, Šmerda. Letovice 
– Olomučany 2:2 (1:1), Bednář, 
Kaderka - Rychnovský, Štrajt. 
Lipůvka – Šošůvka 2:2 (1:2), 

Kristýn, Macko - Krátký 2. 
Jedovnice-Vilémovice 6:3 (4:3), 
Borek 3, Gromský 2, Vintr - Eli-
áš, Mikšovský, Vorlický Jiří st, 
ČK: Stupka Jakub (V). 

Dohrávky: Kunštát B – Doub-
ravice 1:1 (0:1), Chloupek – 
Kuběna. Olomučany – Vysočany 
1:3 (0:2), Palkaninec - Beneš, 
Grmela, Nečas. Olešnice – Koře-
nec 3:3 (2:3), Kuda 2, Bílek - 
Bašný 2, Jelínek.  (bh)

  1.  Vilémovice  8  6  0  2  30:18  18
  2.  Lipůvka  7  5  1  1  22:10  16
  3.  Jedovnice  8  5  1  2  28:17  16 
  4.  Olomučany  8  4  3  1  15:11  15 
  5.  Olešnice  8  4  2  2  16:12  14
  6.  Šošůvka  7  4  1  2  20:15  13 
  7.  Vysočany  8  4  1  3  22:21  13 
  8.  Rudice  8  3  3  2  26:18  12
  9.  Kunštát B  8  3  2  3  15:17  11 
  10.  Letovice  7  2  1  4  10:22  7 
  11.  Kořenec  8  1  3  4  18:22  6 
  12.  Sloup  7  2  0  5  13:24  6
  13.  Doubravice  8  0  4  4  9:17  4 
  14.  Vavřinec  8  0  0  8  9:29  0

Do čela okresního přeboru se posunuly Vilémovice



Vážení občané,
zveme vás na setkání s kandidáty KSČM do obecních zastupitelstev 
v následujících termínech.

Adamov: 2. 10. 2014 od 15:30 před A - centrem
Letovice: 3. 10. 2014 od 14:00 před kavárnou pana Kalibána na Masarykově náměstí
Blansko: 6. 10. 2014 od 14:30 na ulici Rožmitálova, za účasti místopředsedkyně KSČM Ing. Miloslavy Vostré, k poslechu zahraje KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
Boskovice: 7. 10. 2014 od 17:00 v horní části Masarykova náměstí, za účasti 1. místopředsedy KSČM Petra Šimůnka
Přijďte s kandidáty diskutovat o tom, jak vylepšit život v našich 
městech a obcích.

Srdečně zvou kandidáti KSČM a Okresní výbor KSČM Blansko.

úterý 30. září 2014 INZERCE11

Mgr. Ivo Polák, lídr kandidátky

„Sám člověk nezmůže nic,
důležité je spolupracovat v týmu.“

Mgr. Miroslav 
Starý 

Jana 
Kratochvílová

Ing. Pavel 
Rajtšlégr

Bc. Jiří Charvát, 
MSc, MBA

Ing. David 
Otýpka

Alena 
Krausová

Mgr. Iveta 
Skotáková

Ing. Lubomír 
Toufar

Volby do Zastupitelstva města Blanska 10.�– 11. 10. 2014
Kandidáti ČSSD

 Karel Ťoupek Anna Pavlů Miroslav Kopřiva Iva Nečasová
 JUDr. Miroslav Bojda Bc. Eva Romaňáková Mgr. Ing. Michael Fistr Lenka Dvořáková
 Marie Pokojová Lumír Kala Aleš Petrů Ing. Luděk Skoták
 Petr Velc Bc. Blanka Kostková Mgr. Pavel Souček, Ph.D. Oldřich Vencl

Volte
Děkujeme

Česká strana sociálně demokratická

vylosované číslo: 6

1.   Mgr. Ivo Polák, 57 let, starosta

Blansko ČSSD

HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do Zastupitelstva města Blanska

Chcete podpořit naše kandidáty 

a zajistit, aby měl Váš hlas největší sílu? 

Potom hlasujte takto:

Zleva: Emil Pernica, Stanislav Navrkal, Jaroslav Pokladník, Natálie Novotná, Lubomír Chlup, Petra Kupková, Milan Šebela

Vaši kandidáti do Zastupitelstva města Blanska

JSME PŘIPRAVENI PRO VÁS PRACOVATwww.kscm.cz

V případě zájmu lze vše řešit i pouze po telefonu a mailu. Otv. doba 10 až 17 hod.

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

 

                          

                         

 

Městská správa sociálních služeb v Boskovicích 
zve širokou veřejnost na  

 

 Den otevřených dveří 
pořádaný dne 7. 10. 2014   

v době od 13,00 – 17,00 hod. 
 

 v Domově pro seniory a Domov se zvláštním režimem 
Boskovice, Sadová 18 

prohlídky zařízení spojené s ukázkami metod péče o seniory  
a nové multismyslové místnosti 

 
 v Domě s pečovatelskou službou Penzion 

Boskovice, Mánesova 47 
prohlídky zařízení spojené s ukázkami vybavení  

půjčovny kompenzačních pomůcek 
 

u příležitosti 
 Týdne sociálních služeb ČR  

vyhlašovaného APSS ČR a MPSV 
 

Chceme široké české veřejnosti ukázat, že: 
 sociální služby v ČR jsou kvalitní 
 sociální služby v ČR pomáhají statisícům lidí 
 sociální služby v ČŘ zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost  

 
Motto: moderní společnost – profesionální sociální služby 

Inzerce
telefon:

777 008 399
e-mail:

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net



fotbal
III. třída: Ostrov – Vísky 1:2 (0:1), Per-

nica - Zíma 2. Bořitov B – Drnovice 3:2 
(1:0), Hrazdíra, Mareček, Včelař - Crhák, 
Pavel. Svitávka – Adamov 1:5 (1:2), Zou-
bek - Didi, Hrazdíra, Krátký, Malásek, Vach, 
ČK: Prášek (A). Vranová – Lažany 3:2 (1:1), 
Krčil, Štarha, Šustr - Hochman, Ill. Kotvrdo-
vice – Ráječko B 3:3 (3:1), Koníček, Kunc, 
Sehnal - Štafa 3, Skalice – Velké Opatovice 
0:1 (0:1), Sedláček. Boskovice B – Knínice 
4:4 (3:2), Bayer, Jordánek, Odehnal, Pavel - 
Přikryl 2, Jurka, Korčák. Dohrávky: Vrano-
vá – Velké Opatovice 2:6 (1:4), Krčil, Štarha 
- Niessner 4, Sedláček, Škrabal, ČK: Žižka 
(VO). Bořitov B – Lažany 3:1 (2:1), Beneš 
2, Mazal – Hochman,
  1.  V. Opatovice  7  6  1  0  30:8  19
  2.  Adamov  7  5  0  2  26:10  15
  3.  Skalice  7  5  0  2  15:6  15
  4.  Boskovice B  7  4  1  2  24:20  13 
  5.  Ráječko B  7  4  1  2  18:17  13
  6.  Drnovice  7  4  0  3  19:14  12 
  7.  Vísky  7  3  3  1  17:13  12
  8.  Svitávka  7  4  0  3  15:11  12 
  9.  Vranová  7  3  1  3  19:24  10 
  10.  Knínice  6  2  2  2  19:12  8 
  11.  Ostrov  8  2  1  5  10:23  7 
  12.  Bořitov B  8  2  0  6  10:32  6 
  13.  Lažany  8  0  1  7  7:17  1
  14.  Kotvrdovice  7  0  1  6  8:30  1 

IV. třída: Vilémovice B – Jedovnice B 
1:6 (1:2), Zouhar - Lehocký 3, Nejezchleb 
2, Milko. Voděrady – Benešov 0:5 (0:2), 
Abrahám, Osuch 2, Malina. Lažánky – Svi-
távka B 1:1 (1:0), Kratochvíl – Svoboda. 
Skalice B – Doubravice B 4:2 (2:1), Bur-
gr 2, Marek, Rychnovský - Sáňka, Šuch. 
Dohrávky: Cetkovice – Svitávka B 4:1 
(2:0), Dokoupil, Lepka, Letfus - Přikryl, 
vlastní. Cetkovice – Lipůvka B 3:2 (1:1), 
Jurka 2, Jedlička - Hloušek, Macko.
  1.  Benešov  5  5  0  0  26:10  15 
  2.  Doubravice B  6  4  1  1  22:15  13 
  3.  Lomnice  5  3  2  0  16:5  11
  4.  Lažánky  6  3  2  1  21:11  11 
  5.  Skalice B  5  2  2  1  12:8  8 
  6.  Lipůvka B  6  2  1  3  20:19  7
  7.  Jedovnice B  6  2  1  3  15:21  7 
  8.  Svitávka B  7  1  3  3  10:17  6 
  9.  Cetkovice  6  2  0  4  14:25  6 
  10.  Vilémovice B  7  1  1  5  11:22  4 
  11.  Voděrady  5  0  1  4  8:22  1

Divize starší dorost: Žďár – Blansko 
2:0 (0:0). Boskovice – Třebíč 0:5 (0:1).
  1.  Žďár  7  6  1  0  20:5  19  
  2.  Bohunice  7  5  0  2  25:15  15 
  3.  Blansko  6  4  0  2  11:3  12 
  4.  Třebíč  5  3  1  1  15:4  10 
  5.  Otrokovice  6  3  1  2  14:11  10 
  6.  Kyjov  7  3  1  3  8:8  10
  7.  V. Meziříčí  6  2  3  1  9:7  9
  8.  Pelhřimov  7  3  0  4  10:18  9 
  9.  Boskovice  7  3  0  4  11:22  9 
  10.  Havl. Brod B  6  2  1  3  6:14  7
  11.  Vrchovina  6  2  0  4  16:11  6 
  12.  Břeclav B  5  0  0  5  1:14  0
  13.  Sparta B  5  0  0  5  1:15  0

Divize mladší dorost: Žďár – Blansko 
3:5 (3:1). Boskovice – Třebíč 2:1 (1:1).
  1.  Vrchovina  6  6  0  0  31:2  18 
  2.  Bohunice  7  5  1  1  18:11  16
  3.  Kyjov  7  3  2  2  11:13  11  
  4.  Pelhřimov  7  3  2  2  9:17  11
  5.  Třebíč  5  3  1  1  19:5  10
  6.  Sparta B  5  3  1  1  18:8  10
  7.  Boskovice  7  2  2  3  6:14  8 
  8.  Žďár  7  1  3  3  12:14  6 
  9.  Otrokovice  6  1  3  2  8:10  6 
  10.  Havl. Brod B  6  1  1  4  8:14  4 

  11.  Blansko  6  1  1  4  10:22  4 
  12.  Břeclav B  5  1  1  3  2:15  4 
  13.  V. Meziříčí  6  1  0  5  4:11  3

OP dorost, skupina A: Rájec-Jestřebí 
– Doubravice 5:0 (4:0), Dobeš 2, Dovrtěl, 
Dvořák, Opatřil. Olomučany – Kotvrdovice 
4:2 (2:2), Kohút 2, Kupka, Staněk - Kocour, 
Krátký. Č.H./Bořitov/Boskovice B – Lipův-
ka 1:2 (0:0), Bawi - Bohatec 2. Sloup/Vavři-
nec – Drnovice/Voděrady 6:1 (3:1), Šindel-
ka 2, Andrlík, Flek, Kadlec, Trtílek - Tacika. 
Dohrávka: Č.H./Bořitov/Bosk. B – Sloup/
Vavřinec 5:4 (4:1), Bawi 3, Kolář, vlastní, 
Řehoř - Kadlec, Novák, Šindelka.
  1.  Rájec-Jestřebí  5  4  0  1  26:3  12 
  2.  Lipůvka  5  4  0  1  13:7  12
  3.  Olomučany  5  4  0  1  15:10  12 
  4.  Č.H./Bořitov/Bosk. B  5  2  1  2  8:8  7 
  5.  SloupVavřinec  5  2  1  2  16:19  7
  6.  Kotvrdovice  4  1  0  3  5:12  3
  7.  Doubravice  4  0  2  2  3:13  2 
  8.  Drnovice/Voděrady  5  0  0  5  3:17  0 

OP dorost, skupina B: Lysice/Kunštát-
Vísky 3:1 (2:0), Tenora 2, Schiller – Štark. 
Olešnice – Knínice 4:5 (2:2), Svoboda 2, 
Šebesta, Ševčík - Ščudla 2, Kšica, Letfus, 
Rosenberg. Svitávka-Velké Opatovice 0:0. 
Dohrávka: Olešnice – Svitávka 1:9 (0:2), 
Svoboda - Blaha 3, Šulc 2, Bednář, Kcebín, 
Peterka, Prudký. 
  1.  Letovice  3  3  0  0  13:4  9 
  2.  Lysice/Kunštát  4  3  0  1  11:5  9 
  3.  Svitávka  4  2  1  1  12:4  7
  4.  V. Opatovice  3  2  1  0  7:5  7 
  5.  Knínice  4  2  0  2  13:14  6
  6.  Vísky  3  0  0  3  6:11  0
  7.  Olešnice  5  0  0  5  8:27  0 

OP starší žáci 7+1, skupina A: Lipovec 
– Kotvrdovice 7:2 (5:1), Kosek 5, Zouhar 2 - 
Kuběna, Kunc. Rudice/Jedovnice – Kuřim 6:1 
(4:1), Kouřil 3, Matuška 2, Kučera – Vašíček. 
Sloup/Vysočany – Adamov 16:2 (8:1), Crho-
nek, Dinga, Kolomazníček 4, Hasoň, Skoupý, 
Šebela, Žáček - Janoušek, Pernica. 
  1.  Rudice/Jedovnice  5  5  0  0  30:6  15 
  2.  Sloup/Vysočany  4  3  0  1  37:9  9
  3.  Kuřim  4  3  0  1  29:10  9
  4.  Kotvrdovice  3  1  0  2  19:18  3 
  5.  Lipovec  4  1  0  3  8:22  3
  6.  Ráječko  3  0  0  3  4:28  0 
  7.  Adamov  3  0  0  3  6:40  0 

OP starší žáci 7+1, skupina B: Dolní 
Loučky – Velké Opatovice hosté se nedo-
stavili. Drnovice/Žijeme hrou – Vísky 9:0 
(6:0), Fiala, Žáček 2, Dostál, Dvořáček, 
Müller, Okáč, Toman. Č.H./Bořitov - Kní-
nice odloženo pro nemoc hráčů hostů. 
  1.  Knínice  4  3  0  1  21:6  9
  2.  Svitávka  4  3  0  1  14:8  9 
  3.  Drnovice/Žijeme hrou  4  2  0  2  18:7  6 
  4.  Dolní Loučky  3  2  0  1  9:6  6
  5.  Č.H./Bořitov  3  1  0  2  5:10  3 
  6.  V. Opatovice  3  1  0  2  5:12  3 
  7.  Vísky  3  0  0  3  0:23  0

OP mladší žáci 7+1: Boskovice B – 
Benešov/Kořenec 24:0 (9:0), Janíček 9, 
Nesvadba 5, Borek 4, Krejsta 2, Petrů 2, 
Berousek, Lokaj. 
  1.  Boskovice B  4  4  0  0  45:1  12
  2.  Jedovnice/Rudice  3  3  0  0  20:1  9 
  3.  Letovice  3  2  0  1  13:3  6
  4.  Žijeme hrou B  3  2  0  1  14:6  6 
  5.  Cetkovice  3  2  0  1  11:9  6
  6.  Knínice  4  1  0  3  17:11  3 
  7.  Olomučany  3  1  0  2  5:14  3 
  8.  Sloup/Vysočany  3  1  0  2  5:23  3 
  9.  Benešov/Kořenec  5  1  0  4  9:47  3 
  10.  Šošůvka  3  0  0  3  2:26  0

Starší přípravka 5+1: Jedovnice – 
Kunštát/Olešnice A 7:19 (3:11), Hloušek 

4, Hrivík 2, Dvořák - Motyčka 7, Chytrý 4, 
Slavíček 4, Baňa 3, Hoch. Adamov/Rudice 
– Kunštát/Olešnice B 28:0 (13:0), Polzer 6, 
Skoumal 5, Unčík, Zouhar 3, Konečný, Kos, 
Sedláček, Volgemut, Čáp 2, Hloušek. Jedo-
vnice – Kunštát/Olešnice B 20:0 (13:0), 
Hrivík 7, Hloušek 5, Tetur 4, Dvořák 3, 
Dvořák. Adamov/Rudice – Kunštát/Oleš-
nice A 7:5 (3:3), Unčík 4, Hloušek, Kos, 
Zouhar - Hoch 2, Baňa, Janků, Slavíček. 
Knínice – Svitávka 11:1 (7:0), Lexman 
4, Přikryl 3, Blažek 2, David, Odehnal – 
Šebesta. Velké Opatovice – Letovice 9:2 
(5:1), Lysoněk 3, Lichtr, Stloukal 2, Cve-
ček, Feder - Jež, Seidl. Knínice – Letovice 
7:8 (2:3), Lexman 4, Přikryl 2, David - Jež, 
Pilát 3, Kalasová, Tyralík. Velké Opatovi-
ce – Svitávka 6:2 (3:2), Lichtr 2, Cveček, 
Lysoněk, Matijko, Stloukal - Valoušek, 
Šebesta. Drnovice – Blansko A 0:13 (0:9), 
Farník 4, Ostrý, Staněk 3, Farník, Mokrý, 
Šenkeřík. Lysice – Blansko B 1:17 (1:6), 
Všianský - Moravčík 10, Dobrovský 4, 
Polách 2, Kovář. Drnovice – Blansko 
B 6:10 (3:4), Houdek 2, Tesař 2, Vlach, 
Zábojová - Jančiar 3, Moravčík 3, Kovařík 
2, Dobrovský, Polách. Lysice – Blansko 
A 2:18 (1:5), Tobiáš, Všianský - Farník, 
Staněk, Šenkeřík 4, Pernica 3, Jarůšek, 
Mokrý, Ostrý. Benešov/Kořenec – Ráječ-
ko 10:12 (4:4), Grepl 5, Dokoupil 3, Kuda 
2 - Palacký, Vejplacha 5, Matal, Pavlík. 
Lipovec – Rájec-Jestřebí 2:15 (2:8), Jar-
galsaikhan 2 - Klepárník 7, Švec 4, Málek 
3, Sehnal. Benešov/Kořenec – Rájec-
Jestřebí 5:20 (2:8), Grepl, Kuda 2, Šmída 
- Klepárník 6, Málek 5, Švec 3, Langr, 
Raibl, Sehnal 2. Lipovec – Ráječko 1:11 
(0:5), Jargalsaikhan - Palacký 5, Kovář 2, 
Vejplacha 2, Nejezchleb, Ševčík. 
  1.  Blansko A  10  10  0  0  131:17  30 
  2.  Boskovice A  8  8  0  0  183:17  24 
  3.  Kunštát/Olešnice A  10  8  0  2  114:42  24 
  4.  Rájec-Jestřebí  8  7  0  1  116:37  21
  5.  V. Opatovice  10  7  0  3  66:48  21 
  6.  Lipůvka  7  5  1  1  62:27  16
  7.  Adamov/Rudice  9  5  0  4  71:39  15 
  8.  Ráječko  8  5  0  3  63:41  15
  9.  Blansko B  10  5  0  5  87:88  15 
  10.  Lipovec  9  4  1  4  29:54  13
  11.  Knínice  10  4  0  6  67:65  12 
  12.  Jedovnice  9  4  0  5  78:94  12 
  13.  Letovice  10  4  0  6  49:77  12 
  14.  Boskovice B  8  3  0  5  46:66  9 
  15.  Drnovice  10  3  0  7  49:91  9
  16.  Benešov/Kořenec  9  2  1  6  59:70  7 
  17.  Svitávka  10  2  1  7  39:95  7
  18.  Lysice  10  2  0  8  50:152  6 
  19.  Kunštát/Olešnice B  10  1  0  9  44:180  3 
  20.  Lažany  7  0  0  7  9:112  0

Mladší přípravka: Ostrov A – Kní-
nice A 2:2 (0:2), Konečný, Rek - Dračka, 
Kaderka. Ostrov B – Knínice B 6:3 (4:0), 
Lavická 2, Burget, List, Nezval, Novotný - 
Ambroz 2, Mucha. Ostrov A – Knínice B 
8:5 (6:3), Konečný, Rek, Tanenberger 2, 
Burget, Opatřil - Ambroz 3, Mucha 2. Ost-
rov B – Knínice A 6:4 (2:2), Kumhalová, 
Lavická 2, Burget, List - Dračka, Kaderka 
2. Lysice – Blansko 0:25 (0:13), Souček 12, 
Nejezchleb 4, Slabý 3, Slanina 3, Doležel 2, 
Brázda. Kunštát/Olešnice – Rájec-Jestřebí 
1:25 (0:10), Kovář - Vrána 9, Konečný 7, 
Kuběna 4, Augustin 3, Ovorský 2. Lysice – 
Rájec-Jestřebí 0:19 (0:8), Vrána 7, Konečný 
5, Ovorský 3, Augustin 2, Fojt, Skotal. Kun-
štát/Olešnice – Blansko 0:29 (0:17), Souček 
9, Slanina 6, Nejezchleb 5, Brázda, Slabý 
4, Doležel. Boskovice – Benešov/Kořenec 
5:9 (3:3), Petrů 2, Kassai, Novotný, Novák 
- Koudelka, Minx, Minx 2, Rosenberg, 
Vondál, Zemánek. Letovice – Lažany 23:0 
(11:0), Tyralík 6, Lepka 5, Ječný, Němeček 
3, Lepka, Majdl 2, Kobelka, Sič. Svitávka-

Lipůvka 0:0. Letovice – Lipůvka 8:8 (5:5), 
Tyralík 5, Kobelka, Lepka, Sič - Jurášek 4, 
Ševčík 3, Kollár. Svitávka – Lažany 0:0. 
  1.  Lipůvka  10  9  1  0  130:41  28
  2.  Letovice  8  7  1  0  114:37  22 
  3.  Blansko  7  7  0  0  103:17  21 
  4.  Rájec-Jestřebí  7  6  0  1  76:22  18 
  5.  Ostrov B  8  5  0  3  67:47  15
  6.  Jedovnice  5  4  0  1  56:18  12 
  7.  Ostrov A  8  3  1  4  56:42  10 
  8.  Svitávka  6  3  1  2  43:56  10 
  9.  Boskovice  7  3  0  4  56:49  9
  10.  Benešov/Kořenec  7  2  1  4  29:67  7 
  11.  Knínice B  8  2  0  6  45:61  6 
  12.  Knínice A  8  1  1  6  39:69  4 
  13.  Adamov  5  1  0  4  32:61  3
  14.  Lysice  6  1  0  5  42:89  3
  15.  Kunštát/Olešnice  6  1  0  5  34:88  3 
  16.  Lažany  10  0  0  10  9:167  0

OP ženy: Kohoutovice – Ráječko 2:0 
(2:0), Mernyová, Pokorná. Mostkovice – 
Drnovice 1:0 (0:0), Karafi átová. 
  1.  Kostelec  3  3  0  0  33:0  9
  2.  Kohoutovice  3  3  0  0  13:1  9 
  3.  Mostkovice  4  1  0  3  1:11  3 
  4.  Ráječko  3  1  0  2  2:19  3
  5.  Drnovice  3  0  0  3  1:19  0 

hokej
Krajská liga, 1. kolo: Boskovice – Uher-

ský Brod B 13:3. Blansko – Uničov 3:2. 
Uherský Brod – Šumperk 5:2. Velké Meziří-
čí – Uherské Hradiště 6:4. Šternberk – Rosi-
ce 4:7. Uherský Ostroh – Kroměříž 8:6.

kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – KK Zábřeh 

6:2 (3291:3264), Nevřivová 580, Daňková 
514, Lahodová 547, Ševčíková 545, Musi-
lová Z. 573, Kalová 532.
  1.  Slavia  3  3  0  0  20,0:4,0  6
  2.  Konstruktiva  2  2  0  0  12,0:4,0  4
  3.  Zlín  3  2  0  1  15,0:9,0  4
  4.  Zábřeh  3  2  0  1  15,0:9,0  4
  5.  Přerov  3  2  0  1  13,5:10,5  4
  6.  Blansko  2  1  0  1  7,0:9,0  2
  7.  Val. Meziříčí  3  1  0  2  13,0:11,0  2
  8.  Náchod  3  1  0  2  12,0:12,0  2
  9.  Duchcov  3  1  0  2  9,0:15,0  2
  10.  Husovice  3  1  0  2  7,5:16,5  2
  11.  Jičín  3  1  0  2  7,0:17,0  2
  12.  Č. Třebová  3  0  0  3  5,0:19,0  0 

2. liga muži: KK Blansko – KK Zábřeh 
3:5 (3368:3406), Flek J. 587, Flek R. 535, 
Michálek 579, Havíř 565, Musil 535, Honc 
567.
  1.  Jihlava  3  3  0  0  21,0:3,0  6
  2.  Vyškov  3  2  1  0  18,0:6,0  5
  3.  Rosice  3  2  1  0  18,0:6,0  5
  4.  Třebíč  3  2  0  1  15,0:9,0  4
  5.  Přemyslovice  3  2  0  1  11,0:13,0  4
  6.  Přerov  3  1  1  1  13,0:11,0  3
  7.  Blansko  2  1  0  1  9,0:7,0  2
  8.  Husovice B  3  1  0  2  10,0:14,0  2
  9.  Zábřeh  3  1  0  2  8,0:16,0  2
  10.  H. Benešov  3  0  1  2  7,0:17,0  1
  11.  Opava  2  0  0  2  2,0:14,0  0
  12.  Vracov  3  0  0  3  4,0:20,0  0

3. liga muži: KK Blansko B – TJ Pros-
tějov 5:3 (3212:3199), Kotlán 521, Flek M. 
526, Musil 542, Pliska 510, Kolařík 571, 
Novotný 542.
  1.  Ratíškovice  3  3  0  0  18,0:6,0  6
  2.  Prostějov  3  2  0  1  16,0:8,0  4
  3.  Kamenice  3  2  0  1  14,0:10,0  4
  4.  Mistřín  3  2  0  1  13,0:11,0  4
  5.  Dubňany  3  2  0  1  12,0:12,0  4
  6.  Přerov B  3  2  0  1  11,0:13,0  4
  7.  Blansko B  2  1  0  1  8,0:8,0  2
  8.  Prušánky  2  1  0  1  7,0:9,0  2
  9.  Třebíč  2  0  1  1  7,0:9,0  1
  10.  Dačice  3  0  1  2  9,0:15,0  1
  11.  Valtice  2  0  0  2  5,0:11,0  0
  12.  MS Brno B  3  0  0  3  8,0:16,0  0
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P    . 14:
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 O  – B , 1 0 2

2 V  – R , KP 1 0 2

3 T  B – B , I.A 1 0 2

4 K  – S , I.A 1 0 2

5 L  – M , I.A 1 0 2

6 R -J  – T , I.B 1 0 2

7 Č  H  – Ř , I.B 1 0 2

8 O  – V , OP 1 0 2

9 K  B – J , OP 1 0 2

10 R  – L , OP 1 0 2

11 O  – L , OP 1 0 2

12 K  – V , OP 1 0 2

13 V  – D , OP 1 0 2

14 S  – Š , OP 1 0 2

10. kolo

TIPOVAČKA

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

1 U . B  – B , 1 0 2

2 Ž  – L , I.A 1 0 2

3 M  – K , I.A 1 0 2

4 Š  – B , I.A 1 0 2

5 B  – D , I.A 1 0 2

6 L  – R -J , I.B 1 0 2

7 R  B – Č  H , I.B 1 0 2

8 V  – S , OP 1 0 2

9 D  – K , OP 1 0 2

10 V  – O , OP 1 0 2

11 L  – R , OP 1 0 2

12 J  – O , OP 1 0 2

13 V  – Š , OP 1 0 2

14 R  – MS B , KP 1 0 2

9. kolo

TIPOVAČKA

V šestém kole Tipovačky se v drtivé většině zápasů nehrálo, nebylo 
proto hodnoceno. V následujícím potvrdil svoje vedení v celkové kla-
sifi kaci Jiří Stehlík starší z Kotvrdovic, který opět se ziskem 15 bodů 
zvítězil. Kompletní pořadí najdete na www.zrcadlo.net. 

T

Úspěšný vstup blanenských plavců do podzimní sezóny 2014

Bodovali ve Znojmě i Boskovicích
Bohumil Hlaváček
Věra Vencelová

Znojmo, Boskovice - Blanenští 
plavci zahájili o minulém víken-
du podzimní závodní sezónu na 
mezinárodním mítinku ve Zno-
jmě. Na letošní čtyřicátou sed-
mou Velkou cenu Znojma zavítali 
plavci z dvaceti českých, morav-
ských, slovenských a rakouských 
oddílů. 

O medaile a hodnotné ceny 
se bojovalo v kategorii open. Ze 
všech tří zemí se zde předsta-
vila řada juniorských a senior-
ských reprezentantů. Závody se 
již počtvrté konaly v atraktivním 
prostředí venkovního areálu akva-
parku Louka. Počasí plavcům 
tentokrát oproti minulým roční-
kům přálo, což se kladně odrazilo 
na výkonech blanenské sestavy, 
která ve Znojmě reprezentovala 
ve složení Veronika Zamazalová, 
Hana Kopřivová, Tomáš Chemčuk, 
Adam Přikryl, Michal Vencel a 
Jan Vencel. Téměř všichni zapla-
vali překvapivě na začátek sezóny 
několik osobních rekordů a přivezli 
celkem sedm medailí. Nejvíce jich 
vybojoval Jan Vencel, a to dvakrát 
stříbro a dvakrát bronz. 

Tu nejcennější zlatou medaili 
přivezla ze Znojma juniorská mis-
tryně republiky Veronika Zama-
zalová. V nedělní disciplíně sto 
metrů prsa měla papírově pouze 
jednu přemožitelku, a to olympi-
oničku Martinu Moravčíkovou. Ta 
však musela pro nemoc ze závo-
du odstoupit, a tak prvenství plus 

Boskovická čtyřstovka.  Foto Věra VencelováBoskovická čtyřstovka.  Foto Věra Vencelová

Z  

Memoriál Jaroslava Kříže
Blansko - Ve středu 24. září pořádal OFS Blansko pod patronací před-

sedy JmKFS a hejtmana JmK Michala Haška 6. ročník memoriálu Jaro-
slava Kříže. Zúčastnily se ho výběry OFS Brno-venkov ročník 2002, 
OFS Blansko ročník 2002 a OFS Blansko ročník 2003. Všechna utkání 
odřídil s přehledem rozhodčí OFS Blansko Šebela Václav. Hrálo se za 
krásného slunečného počasí s následujícími výsledky:

OFS Blansko 2002 – OFS Blansko 2003 8:1, Novotný 3, Štěpánek 
2, Dovrtěl, Ryzí, Dedláček – Lokaj. OFS Brno-venkov – OFS Blansko 
2002 3:1, Gacov, Friedl, Bělák – Novotný. OFS Blansko 2003 – OFS 
Brno-venkov 1:4 Janků – Gacov, Bělák, Štork, Brabec. Konečné pořadí: 
1. OFS Brno-venkov, 2.OFS Blansko 2002, 3. OFS Blansko 2003. 

Trenéři zúčastněných družstev vyhodnotili nejlepšího hráče a bran-
káře memoriálu. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Dalibor Brabec z OFS 
Brno-venkov, nejlepším brankářem byl vyhlášen Lukáš Staněk z OFS 
Blansko 2002. Nejlepším střelcem se stal Novotný Tomáš z OFS Blan-
sko 2002, který vstřelil 4 góly. Ceny a poháry předali syn Jaroslava Kříže 
Jaroslav Kříž, předseda OFS Blansko Vladimír Kristýn a předseda KM 
OFS Blansko Martin Mikulášek.  (bh)

Premiéra. Novou sezónu začali blanenš   fl orbalisté. Se zbrusu novými 
man  nely v hale na Údolní. Dorostenci Atlasu prohráli zápas s Hornets 
Brno 5:8 a Lanžhot porazili 8:6.  Foto Bohumil Hlaváček

osobní rekord připadly Veronice 
Zamazalové. V sobotní dvoustov-
ce prsa Moravčíková startovala, 
a tak druhá medaile pro Zama-
zalovou byla stříbrná. Osobní 
rekord na této trati pokořila o tři 
vteřiny. S českou reprezentantkou 
prohrála blanenská plavkyně také 
v semifi nálových vyřazovacích 
rozplavbách na nejkratší prsařské 
trati padesátce prsa, na které drží 
Zamazalová juniorský titul repub-
liky. Do bojů o medaile tak neza-
sáhla. Sedmou medaili pro Bla-

nenské přidala Hana Kopřivová, 
která dohmátla třetí na dvoustovce 
motýlek.

Tradiční páteční plavecké der-
by mezi Blanskem a Boskovice-
mi skončilo letos jednoznačným 
vítězstvím blanenských plavců. 
Plavci změřili síly jako každý 
rok v boskovickém bazénu, a to 
v mladší kategorii na dvoustovce 
a ve starší na čtyřstovce kraul. Na 
počet medailí bylo závěrečné skó-
re 14:9, v přepočtu na body to zna-
menalo 28:19. Vítězství na dvou-

stovce kraul si odnesla blanenská 
Anna Kučerová a boskovický 
Martin Kopáček. Zlaté medaile za 
kraulovou čtyřstovku v kategorii 
mladšího žactva připadly Blan-
sku zásluhou Kateřiny Demové a 
Milana Kučery. Naopak ve starším 
žactvu zase bodovali na stejné trati 
boskovičtí plavci Andrea Husov-
ská a Jakub David. A konečně 
v kategorii dorostu a dospělých 
zaplavali čtyřstovku nejrychleji 
Veronika Zamazalová a Jan Ven-
cel, oba z blanenského oddílu.
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Pohár Drahanské vrchoviny 
vyvrcholil v Boskovicích

Erik Řezník

Boskovice - Třináctý ročník 
Poháru Drahanské vrchoviny je 
od soboty 27. září minulostí. Ač 
nejsou Boskovicím závody hor-
ských kol neznámou, vždyť napo-
sledy v loni se zde uskutečnil 
fi nálový závod Českého poháru, 
regionální seriál sem zavítal popr-
vé ve své historii. Nejen závod 
jako takový, ale i fi nále s celko-
vým hodnocením a krajský pře-
bor byl tak přípravou i průběhem 
pro pořádající Moravec Team o to 
náročnější.

Vyzkoušené prostředí westernu 
s tratí v Doubravech posloužilo 
cyklistům i letos. Start a cíl v 
hlavní aréně s měkkým pískem a 
především technické úseky loň-
ského pohárového okruhu nešlo 
vynechat. Boskovická trať se tak 
zařadila mezi nejnáročnější dra-
hanské závody po bok Benešova 
či Okrouhlé a Valchova.

Už ranní starty na odrážedlech 
slibovaly početnou účast přede-
vším dětí do 12 let. Celkem se na 
start postavilo 88 kluků a děvčat. 
Závody cyklistických nadějí tak 
mají náboj od startu až do cíle 
s nádhernou diváckou kulisou. 
Drobotina jezdila na jednodušší 
variantě okruhu, ale především 
úvodní zatáčkovité stoupání a jíz-
da po měkkém podloží nahrávala 
zkušenějším borcům.

U mládeže, která bojuje nejen 
se svody civilizace, ale při závo-
dech i s náročnější tratí se však 
odliv účastníků potvrdil i v letoš-
ním ročníku. Starší žactvo (13-14 
let), Kadeti (15-16 let) a Junioři 
(17-18 let) už startují i na repub-
likových soutěžích a je zásluhou i 
místních závodů, že se v nich daří 
jezdcům z regionu. Úspěšnými 
tak jsou členi Moravec Teamu a 

 Foto Jaroslav Oldřich Foto Jaroslav Oldřich

ACT Lerak Blansko. Jelikož už 
začala cyklokrosová sezóna, chy-
běla domácí kadetka Adéla Šafá-
řová startující na prvním závodu 
v Lošticích. Během dne dorazila 
vynikající zpráva, že v konkuren-
ci dospělých žen zahájila cyklo-
krosařskou sezónu na bronzovém 
místě.

Závěrečný odpolední start a 
nejnáročnější pasáže okruhu pat-
řili pětici dospělých kategorií. Po 
pěti kolech absolvovali ženy a 
veteráni. Mezi čtyřicátníky neměl 
den Jaroslav Matoušek, vítěz šesti 
závodů seriálu, kterého s násko-
kem 1 minuty a 46 sekund pora-
zil blanenský Martin Kubíček. U 
padesátníků byl suverénem Pavel 
Balák, veteránský mistr republiky 
v cyklokrosu už od začátku vyrazil 

ve velkém tempu a nepolevil až do 
cíle, ve kterém měl náskok 2:45 
minuty před svým bratrem Leo-
šem. U žen na startu chyběla Eva 
Zemánková, celková vítězka, a tak 
pětici žen vcelku jasně dominova-
la Kristina Koscová.

Muži jeli celkem šest okruhů. 
V nejpočetnější skupině Expertů, 
hobby jezdců, si vítězství odvezl 
Petr Koblížek z Prostějova, který 
jediný dokázal držet krok s nejlep-
šími v kategorii Elite. A právě elitní 
kategorie mužů dokazuje výsledky 
třináctileté práce pořadatelů pohá-
ru, kdy tři nejlepší vyrostli právě 
na místních tratích Drahanské 
vrchoviny. Vyhrál Radim Kovář 
z Benešova, dnes jezdec profi stá-
je Superior Rubena, druhý Adam 
Sekanina ze Suchého sedlá hlavně 

silniční kolo v kategorii do 23 let v 
dresu Favoritu Brno a třetí Tomáš 
Tlamka z Okrouhlé, čerstvý vítěz 
Českého poháru horských kol, 
startující za Moravec team. 

Právě v Boskovicích se uza-
víralo i bodování celého seriálu, 
který měl letos čtrnáct zastavení 
v jedenácti pořadatelských obcích 
od dubna do září letošního roku. 
Oproti loňsku, kdy se jel o jeden 
závod navíc, jsou statistické údaje 
téměř totožné. Celkem startovalo 
510 jednotlivých závodníků, kteří 
dohromady absolvovali 1872 star-
tů, z účastníku je plných 30 pro-
cent z pořadatelských obcí a 67% 
závodníků do 18 let.

Výsledky závodu a celkového 
pořadí jsou zveřejněny na webu 
www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

Nábor kuželkářské mládeže
Blansko - Kuželkářský klub Blansko provádí nábor dětí narozených 

v letech 2000 až 2004 do nových žákovských a dorosteneckých družs-
tev. Pravidelná činnost klubu byla po letní přestávce zahájena již na 
nově zrekonstruované kuželně, která nyní disponuje špičkovou tech-
nologií používanou na mistrovství světa. 

Tréninky mládeže probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:00 h. 
V tomto čase můžete přijít a kuželky si vyzkoušet. Případní zájemci 
o náš sport se pak do pravidelných soutěží budou moci zapojit ještě 
v průběhu podzimu. 

Kuželkářský klub Blansko patří bezesporu k nejúspěšnějším spor-
tovním oddílům na Blanensku. Jeho družstva, včetně mládežnických, 
se účastní nejvyšších celostátních kuželkářských soutěží, ženy se pro-
sazují i na poli mezinárodním. Více informací naleznete na interneto-
vých stránkách klubu www.kuzelkyblansko.webnode.cz.  (red)

Co Vás přivedlo k rozhodnutí kan-
didovat do zastupitelstva?
Hodně jsem o tom přemýšlel, zda 
mně stojí za to se aktivněji zapojit 
do komunální politiky. Každý máme 
starostí už tak víc než dost a jestli si je 
ještě přidělávat. To byla otázka, která 
mně dlouho vrtala hlavou. Ale když 
člověk sleduje, jak se za posledních 
pár let zásadně změnila kultura a at-
mosféra jednání v komunální politice 
a jak jsou kolikrát nekorektní vzta-
hy mezi jednotlivými komunálními 
politiky, přimělo mě to k tomuto 
rozhodnutí. Místo rozhodování na 
základě faktů a čísel se stále více do 
rozhodování promítaly osobní averze 
a emoce, a to nikdy nedělá dobrotu 
a je to vždy ke škodě věci. 
Rád bych, aby město bylo i nadále 
příjemným místem pro život a roz-
hodnutí politiků se dělala už zase jen 
na základě chladných hlav. Žiji tady 
už od malička, protože se tady prostě 
cítím dobře, a byl bych rád, aby tomu 
tak bylo i nadále. 
A tyto myšlenky mně přivedli k roz-
hodnutí kandidovat za ODS. 

A proč za ODS?
Jsem dlouholetým členem ODS, 
takže to byla celkem logická volba. 
Navíc, když se podívám zpětně, co se 
v poslední době v Boskovicích zbu-
dovalo, tak si myslím, že se není za 
co stydět. Aktuálně pokud vím, měs-
to není zadluženo  po ekonomické 
stránce je to velmi „zdravý” subjekt. 
 A to není vůbec běžný jev u podobně 
velkých měst v republice. 

Dobře, můžete se nám v krátkosti 
představit? 
Je mi 43 let, v podstatě celý život 
jsem prožil v Boskovicích, kam 
jsem si přivedl také manželku, kte-
rou jsem poznal během svých studií 
v Brně. Momentálně se pokoušíme 
společnými silami o výchovu našich 
dvou dítek, dvanáctiletého syna  šes-
tileté dcery, a to nám pochopitelně 
dává občas dost zabrat. Jako ideální 
relaxace od těchto povinností je pro 
mě běh a jízda na kole, což mně obo-
jí, musím říct, celkem pohltilo. Je to 
ideální varianta, jak si vyčistit hlavu 
od všech trablů a starostí, které sebou 
život přináší. Jinak v současnosti je 

SPRÁVNÁ VOLBA
tomu již 20 let, co podnikám v oboru 
prodej zahradní a lesní techniky. 
Jsem, troufám si říct, šťastně ženatý 
muž. Doufám, že totéž si o našem 
manželství myslí i moje žena. 

Za tu dlouhou dobu, co se věnujete 
podnikání, jak hodnotíte podmín-
ky, jak pro podnikatele, tak pro 
firmy v Boskovicích?
Poslední roky pro nás nebyly snadné, 
ale to bylo dáno celosvětovou situací. 
Samozřejmě velký počet supermar-
ketů tuto situaci žádnému místnímu 
podnikateli neulehčuje. Jsem velmi 
rád, že se podařilo vybudovat a hlav-
ně obsadit průmyslovou zónu, což 
si myslím je vůbec to nejdůležitější. 
Pokud se nám podaří tady v regio-
nu dostat nezaměstnanost na nízkou 
úroveň, budete to situace pozitivní 
pro nás pro všechny. 
Proto si myslím, že je velmi důležité 
se dál zasazovat o rozšíření průmy-
slové zóny o další plochy, popřípadě 
hledat další vhodné lokality, které by 
se mohly nabídnout případných dal-
ším investorům, kteří by jsem přines-
li další pracovní místa. To vnímám, 
jako hlavní prioritu. Možnosti vidím, 
jak v dalším rozšíření v prostoru 
ulice Chrudichromské, tak případně 
směrem na Blansko, poblíž Deasu 
a v neposlední řadě také v prostoru 
Mladkova. 
Velmi obtížná je momentálně 
také situace živnostníků v centru, 
jak  pohledu parkovaní, tak z pohle-
du pokračujícího trendu tzv. vylid-
ňování města. Nijak se jim situace 
neulehčuje, když musí momentálně 
každý  nich bojovat, aby obhájil svou 
reklamu na objektu, která se nelíbí 
úřadům z důvodů přísných požadav-
ků na historické centrum. Opět jeden 
z příkladů, kdy by měl spíše zvítězit 
zdravý selský rozum. Trend vylidňo-
vání města by se mohlo podařit zvrá-
tit pořádáním více společenských 
a kulturních akcí přímo na náměstí, 
což by mohlo v lidech obnovit pocit 
vnímání středu města jako společen-
ského a kulturního centra. 

Je ještě nějaké další téma, které se 
Vás bytostně dotýká?
Určitě, stejně zásadní, pro další roz-
voj Boskovic je podle mě zachování 
boskovické nemocnice, minimálně 
na takové úrovní, na jaké se momen-
tálně nachází. Nedokážu a nechci si 

jako boskovický patriot představit, 
že by tady někdy v budoucnu nebyla. 
Je to něco, co je podle mě nedílnou 
součástí města. 
Těší mě, že se po stránce ekono-
mické situace v nemocnici obrátila 
a nemocnice se aktuálně dostala do 
kladných čísel. Jinými slovy není 
ve ztrátě, což je v dnešní nepříznivé 
době pro všechny zdravotnické zaří-
zení velký úspěch. 
Velké poděkování všem zaměstnan-
cům nemocnice za tuhle skvěle odve-
denou práci, i když to v prvopočátku 
sebou určitě neslo řadu nepopulár-
ních kroků. 

Jaký je Váš názor na kvalitu života 
v Boskovicích?
Myslím, že se ve městě udělalo za po-
slední roky hodně. Došlo k zateplení 
v podstatě všech veřejných budov, 
škol a nemocnice. Opravily se další 
komunikace, chodníky atd. 
Mnoho mých přátel, kteří nás navští-
ví, nám říkají, že ani nevíme, jak je 
naše město krásné. 
Myslím, že se věci děly správným 
směrem. Důležité je být aktivní a ne-
ustále se snažit o další kroky, které by 
zkvalitnily život ve městě. 
Jeden z prvořadých úkolů je vyu-
žít všech možných dotačních titulů, 
které by mohly městu do budoucna 
pomoci. 

Děkuji za rozhovor a přeji vše nejlep-
ší v osobním i pracovním životě. 

Ing. Karel Tlamka

Běh napříč okresem 
Blansko - Navázat na dávnou tradici, kdy se poselství a zprávy 

předávaly prostřednictvím běžců, chce v neděli 5. října Běh poselství 
RUN FREE, který spojí nejnižší a nejvýše položený bod blanenského 
okresu.

Zdolání tratě není závodem, přesto jsou časy měřeny a rekordy 
zaznamenávány do Knihy rekordů. Můžete se zúčastnit jako jednotlivci 
nebo jako štafeta. V případě štafet jede skupinka na kolech (má o jedno 
kolo méně) a vždy jeden člen běží. Intervaly střídaní nejsou stanoveny. 
Zúčastnit se mohou neomezeně velké skupiny běžců a běžkyň (štafeto-
vým způsobem, bez rozlišení věku) i jednotlivci (starší 18-ti let).

Start je 5. října na hranici okresu u řeky Svitavy za Adamovem 
v nadmořské výšce 236 v 11 hodin dopoledne a cílem je radiolokač-
ní stanice Skalky s vyhlídkou 730 nad mořem. Trať vede z Adamova 
po silnicích a cestách podél toku řeky Svitavy přes Blansko na Skalní 
mlýn, dále už až na malé výjimky mimo silniční provoz žlebem do 
Sloupu, kolem Vlčí skály, na Oborský Dvůr, U Skal s cílem Skalky 
– radiolokační stanice. Výsledkem je trať dlouhá 38.5 km, převýšení 
494 m, časový limit šest hodin. V cíli bude běžce čekat čaj a rych-
lý přesun k závěrečnému posezení v restauraci Morava v Benešově. 
Pozor, zejména na počátku, probíhá za plného provozu, účast je na 
vlastní nebezpečí, organizátoři nepřebírají odpovědnost za zranění či 
škody na majetku související s účastí na této akci. Občerstvení na trase 
si zajišťuje každý účastník sám. Pořádá klub Horizont, o informace si 
napište na e-mail: horizont.cz@seznam.cz. (ama)

75 let od založení boskovického 
basketbalového klubu 

Sraz bývalých basketbalových hráčů a činovníků se koná v pátek 3. 
října 2014 v 17 hodin v restauraci Modrá věž v Boskovicích.

 Informace – Zdeněk Paruch tel 605 163 131
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v letošních komunálních volbách 

kandiduji opět za ODS. Jsem hr-

dou občankou Boskovic, přesvěd-

čený demokrat a chci se podílet 

na správě veřejných věcí. Věřím, 

že ODS není mrtvou stranou a že 

se její pevná členská základna do-

káže vyrovnat se všemi problémy 

minulosti. Mnozí z Vás mě jistě 

znáte z nemocniční lékárny, kde 

pracuji jako odborný zástupce  

– vedoucí lékárník.

 Poslední roky se zdravotnictví, 

díky neustále se měnícím pod-

mínkám úhrad, stávává ekono-

micky nestabilním. Ostatně také 

naše nemocnice kvůli nespráv-

ně nastavené úhradové vyhlášce 

prošla finanční krizí. V současné 

době je ale díky novému vedení 

v dobré finančné kondici a jakéko-

li spekulace o špatném hospoda-

ření jsou jen velkohubé pomluvy. 

Všem zaměstnancům nemocnice 

patří velké poděkování za úsilí 

při řešení každodenních provoz-

ních problémů i za to, jak rychle 

se dokázali vyrovnat se změnami 

v řízení a financování jednotlivých 

oddělení. Finanční stabilizace ale 

není jediným úspěchem. Díky 

městu se pokročilo v zateplení bu-

dov a úpravě fasády, vyměnily se 

staré výtahy za moderní a bezpeč-

nější, zrekonstruovala se bioche-

mická laboratoř, zmodernizovala 

se regulace vytápění a je připraven 

projekt „centrálního příjmu “, kte-

rý zkvalitní přístup ke klientům 

nemocnice. 

Se zdravotnictvím je úzce prová-

zána i sociální politika. Ta zůsta-

ne vždy jedním z hlavních bodů 

programu boskovské ODS. Věk 

obyvatelstva se neustále zvyšuje, 

a s tím je potřeba zajistit dostup-

nost pečovatelských služeb tak, 

abychom obyvatelům našeho měs-

ta zajistili důstojné stáří. Je třeba 

zkvalitnit podmínky pro klub se-

niorů, ať už co se prostoru týče, 

tak i náplně činnosti. Stejně tak je 

potřeba pomoci mladým rodinám 

budováním startovacích bytů.

 Je toho ale mnohem více, co 

chceme v Boskovicích dokázat. 

Nechceme slibovat nemožné, ale 

nabízíme konkrétní program na-

vazující na dvacetiletou činnost 

ve vedení města Boskovic. Město 

je na tom finančně dobře, v po-

sledních letech se dařilo snížovat 

zadlužení města tak, že během ná-

sledujících dvou let bude v podsta-

tě bez dluhů. Dobrou prací měst-

ské policie klesla kriminalita ve 

městě. Dle statistik je o polovinu 

menší, než je průměr v našem kra-

ji. Byla dokončena rekonstrukce 

koupaliště a sauny. Byly zatepleny 

budovy škol, vybudovány nové ko-

munikace, cyklostezky, hřiště pro 

děti i parkoviště.

Z toho, co se nepovedlo, je nejpal-

čivější problém sportovní haly. Její 

výstavbu chceme ale přes všechny 

obstrukce dokončit a doplnit tak 

nabídku sportovního vyžití v Bo-

skovicích. Podle mne by bylo vel-

kou chybou tento projekt zrušit, 

tak jak je zjevné z tlaku některých 

opozičních stran. Vždyť v referen-

du se občané jasně vyjádřili, že si 

halu přejí a byly vynaloženy ne-

malé prostředky na již započatou 

výstavbu.

 Vážení spoluobčané, v naší zemi 

je zaveden zlozvyk veřejným vě-

cem pouze přihlížet, případně 

si v hospodě od plic zanadávat. 

Pokud vám tedy není jedno, kam 

a jakou cestou se bude naše krásné 

město ubírat, chcete pro něj něco 

udělat, přijďte k volbám.

 Přeji Vám šťastnou ruku. Ať je 

pro Vás ODS stejně jako pro mě ta 

SPRÁVNÁ VOLBA.



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

www.dealer-renault.cz

Cena platí od X. XX. do XX. XX. 2014. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let /100 000 km 

(dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Renault Twingo: spotřeba 3,9–5,6 (l/100 km), 

emise CO
2
 99–105 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homolo gaci 

vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

NOVÝ RENAULT TWINGO
OD XXX XXX Kč

m DÍKY MOTORU UMÍSTĚNÉMU VZADU

 PRAKTICKÁ

 NEUSTÁLE S KOLÉBKOU PRO VÁŠ SMARTPHONE

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

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 !!!
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Peníze 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

� 

dlouhodobá spolupráce.

Kontakt:

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

středa 15. 10. 2014 Blansko - Dělnický důmstředa 15. 10. 2014 Blansko - Dělnický dům
od 10:00 do 17:00 hodinod 10:00 do 17:00 hodin

čtvrtek 30. 10. 2014 Boskovice - Sokolovnačtvrtek 30. 10. 2014 Boskovice - Sokolovna
od 10:00 do 17:00 hodinod 10:00 do 17:00 hodin

Zabývám se těžbou dřeva,
prodej palivového dřeva

Jaroslav Gottvald 
Kotvrdovice 244, 679 07    
Mobil: +420 607 847 763  

Email: jarda.gottvald@gmail.com 

11
04

1a

214 900

1. 10. do 31. 10.

Nově otevřená  geode cká    

kancelář v Blansku 

Nabízí komplexní geode cké práce v katastru 
nemovitos , inženýrské geodézii, GIS, věcná 
břemena, projektování elektrických zařízení

na adrese

Smetanova 2359/6 (Centrum Ježek), 678 01 Blansko
Kontakt: tel.: +420 511 18 34 10, Mobil: +420 731 50 21 22
Email: jana.borosova@adi s.cz nebo Mobil: +420 731 50 21 21

Email: jaroslav.svec@adi s.cz

Prodejní sklad:

Tel: 775 395 626

NOVINKA 2014
- 

ROZSTÁNÍ u Kojálu

PRODEJ
Prodám automatickou pračku 

zn. Whirpool-přední plnění, nutná 
menší oprava, při rychlém jednání 
výrazná sleva. Tel.: 721 305 595.

Prodám stavební míchačku 
120 l, 220 V. Bezvadný technický 
stav - jako nová - 1x použitá. Cena 
3 000 Kč. Tel.: 777 652 333.

Prodám chatu (12 m2, nezaří-
zená) se zahradou (414 m2, elek-
třina a voda přivedena k pozemku) 
na velice klidném, odlehlém místě 
ve Svinošicích u Brna. Vhodná 
pro ty, co vyhledávají odpočinek 
od ruchu velkoměsta v klidu a 
soukromí. Zahrada je na vyvýše-
ném místě ve svahu, orientována 
na jihovýchod, s nádherným vý-
hledem do zalesněného okolí. K 
oplocenému pozemku v osobním 
vlastnictví vhodnému k rekreaci, 
zahrádkaření i houbaření přiléhá 
les, louka a další zahrada. Dojezd 
do Brna a Moravského krasu je 
cca 20 min. Bez účasti RK. Dal-
ší info a foto na e-mailové adrese 
info@salonrischa.cz. 

Prodám použité zachovalé 
dveře - interiérové prosklené 80 
cm levé i pravé, interiérové pro-
sklené 60 cm pravé, interiérové 
plné 60 cm pravé, vchodové dve-

ře obložené modřínové plné 90 
cm levé + boční a horní světlík, 
vchodové dveře obložené plné 80 
cm pravé.. Cena 200Kč/ks. Od-
voz vlastní (Boskovice). Tel. 724 
362 712.

Prodám unimo buňku, veli-
kost 2,50 x 5,10 m, zamřížované 
okno, vhodná pro stavebníky, 
sklad. Umístěná v Boskovicích. 
Cena 6 000,-Kč. Tel 777 570 213.

KOUPĚ
Koupím dům v Boskovi-

cích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Koupím dům nebo byt max. do 
2 mil. Kč. Tel.: 728 140 655.

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

Koupím palivové dřevo. Tel.: 
723 830 686.

PRONÁJEM
Pronajmu garáž v Blansku 

u železniční zastávky. Elektřina 
220V a 380 V. Bezpečné zamyká-
ní a nová střecha.

Cena 800 Kč/měsíčně. Jen seri-
ózní jednání a bez RK. Mobil: 777 
068 684.

Pronajmu byt 2+1 (54 m2) po 
rekonstrukci v centru Blanska, 
ulice Bezručova, 2. patro.Nastě-
hování je možné ihned. Cena včet-
ně inkasa 8.500,- Kč/měsíc. Bez 

účasti RK. Bližší info na tel. 606 
631 661.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u rybní-
ka s krásným výhledem. Možno i 
dlouhodobě, výhodná cena. Volej-
te 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Rád se seznámím se ženou 

cca do 46 let. Bydlím na vesnici, 

zájmy nic moc, zahrada, výlety 
po okolí. Jsem rozvedený, dva 
syny. Těším se na odpověď. Tel.: 
607 651 544.

RŮZNÉ
Nabízím odborné provedení 

kompletních zednických prací dle 
domluvy. Cena dohodou. Telefon 
603 708 215.

Zkušený instalatér s dlouho-
letou praxí hledá přivýdělek na 
soboty a neděle. Volejte na tel. 
721 305 595.
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 30. záříúterý 30. září
AKCEAKCE

Blansko – Fotbalová hospůdka v 16.30 hod.: Beseda s Evou Jurinovou.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dřív než půjdu spát.
Boskovice v 19.30 hod. Nymf()manka, část II. – režisérská verze.

středa 1. říjnastředa 1. října
AKCEAKCE

Blansko – Senior centrum v 9 hod.: Sportovní hry seniorů.
Blansko – MC Paleček v 9 hod.: Jóga pro dě  .
Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Bižuterie ze zažehlovacích korálků.
Blansko – Senior centrum ve 14.30 hod.: Hudební vystoupení manželů 
Procházkových.
Blansko – ZUŠ Zámek v 18 hod.: Koncert Due  o nuovo.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Divadelní společnost Háta: Vztahy 
na úrovni.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dřív než půjdu spát.

čtvrtek 2. říjnačtvrtek 2. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 7 hod.: Odborné poradenství s právničkou.
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Fara v 16 hod.: Každý pes jiná ves – jednodenní výstava skupi-
ny M – mladých, malých výtvarníků.
Blansko – Kinokavárna v 16 hod.: Posezení u kávy s kandidáty ČSSD.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Moderované modlitby za město Blan-
sko a jeho obyvatele.
Blansko – Křesťanské centrum v 18.30 hod.: Základy hry na kytaru II, 
Připoj se k nám.
Valchov – Knihovna v 17.30 hod.: Zahájení kroužku čtení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zůstaň se mnou.
Boskovice v 19.30 hod. Lucy.
Doubravice v 18 hod. Babovřesky 2.

pátek 3. říjnapátek 3. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 8.30 hod.: Klíčové kompetence pro trh práce, 
odborná beseda.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Vladimír Rouchal – Fotografi e, vernisáž.
Blansko – Křesťanské centrum v 18 hod.: Základy hry na kytaru I.
Valchov – Klubovna hasičů v 18 hod.: Sousedské posezení a živá oldies 
párty, promítání fi lmů o Valchově.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zůstaň se mnou.
Boskovice v 17 hod. Želvy ninja.
Boskovice v 19.30 hod. Zmizelá.
Šebetov v 19.30 hod. Noe.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Parádně pokecal.

sobota 4. říjnasobota 4. října
AKCEAKCE

Blansko – Galerie Jonáš v 9 hod.: Patchwork – nebojte se křivek.
Blansko – Kino ve 13 hod.: Zábavné odpoledne s TOP 09.
Boskovice – Husí slavnos   - v 11.30 Borověnka a folklorní soubor Velen, 
ve 12.30 hod. Boskovická kapela, ve 14 hodin Tomáš Kočko & Orchestr, 
od 15.30 vystoupí soubor Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavli-
cou, o závěr sobotního program se od 17 hodin postará boskovická sku-
pina Tře   zuby.
Boskovice – Westernové městečko v 11 hod.: Agility cross country.
Boskovice – Zámek v 16.30 hod.: Bienále fl étnových souborů.

Lipovec – Sokolovna ve 13 hod.: 50. výročí založení organizace zahrádká-
řů v Lipovci, výstava, v 17.15 hod. vystoupí imitátor Václav Faltus, 19.30 
hod. hraje kapela Kozlaňáci.
Olešnice – Závrší ve 14 hod.: Odpoledne na draka.
Vanovice – Kulturní dům v 16.30 hod.: Posezení s důchodci.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tři bratři.
Blansko ve 20 hod. Místa.
Boskovice v 17 hod. Želvy ninja.
Boskovice v 19.30 hod. Zmizelá.

neděle 5. říjnaneděle 5. října
AKCEAKCE

Boskovice – Husí slavnos   - v 11.30 hod. Boskověnka, dále od 12.30 
hod. Trní, od 14.30 hod. vystoupení Jaroslav Uhlíře společně s dopro-
vodnou kapelou v klasickém rockovém složení, v 15 hodin dojde na 
vyhlášení soutěže o nejlepší husí pečínku a od 15.30 hod. bude program 
pokračovat koncertem Pavlíny Jíšové a přátel. Od 17 hod. skupina Joe 
Cocker Revival Brno.
Olomučany – Za Mlýnem ve 13 hod.: Drakiáda.

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Tři bratři.
Blansko ve 20 hod. Místa.
Boskovice v 17 hod. Želvy ninja.
Boskovice v 19.30 hod. Kouzlo měsíčního svitu.

pondělí 6. říjnapondělí 6. října
AKCEAKCE

Blansko - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v 9 hod.: 
Den otevřených dveří v Poradně pro rodinu.
Blansko – Wanklovo nám. v 10 hod.: Záchranné lano z dluhové pas  .
Blansko – PVC ve 12 hod.: Výstava kreseb z akce Street Art.
Rájec-Jestřebí – Knihovna ve 14 hod.: Orlík, vévoda zákupský, literární 
kavárna.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Místa.
Boskovice v 19.30 hod. Výchozí bod.

úterý 7. říjnaúterý 7. října
AKCEAKCE

Blansko – Nízkoprahové denní centrum v 9 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Dřevěný kostelík ve 14 hod.: Tradiční sbírka humanitárního 
materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za poznáním – Leoš Janáček.
Blansko – Muzeum v 17.30 hod.: Svatý Grál, přednáška.
Blansko – Dělnický dům v 17.30 hod.: Hnu   ANO – seminář.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Klub spontánního tance.
Blansko – Kino v 19 hod.: 2× zachráněné dítě, přednáška.
Boskovice – Knihovna v 17 hod.: Nejen o Velké Moravě setkání se 
spisovatelem Stanislavem Češkou a jeho vyprávění.
Letovice – Kulturní dům ve 13 hod.: Městský den zdraví.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Výchozí bod.

středa 8. říjnastředa 8. října
AKCEAKCE

Blansko - Divadelní fes  val Kolotoč 2014, více na www.divadlokolarka.cz.
Blansko – Senior centrum v 8 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Noclehárna pro muže v 9 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Priority ve výchově, přednáška, v 15 
hod.: Kurz 1. pomoci.
Blansko – Kinokavárna v 16 hod.: Posezení u kávy s kandidáty ČSSD.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: SARDINIE – ostrov mnoha tváří, Večer 
s Kotlíkem.
Blansko – Kino ve 20 hod.: Blansko a okolí ve folklórních písních.
Velké Opatovice – Paprsek v 9 až 17 hod.: Den otevřených dveří.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 17 hod.: Trek kolem Annapuren, bese-
da s jevíčským cestovatelem Zdeňkem Bomberou.

KINAKINA
Boskovice v 15 hod. Stole   Miroslava Zikmunda.
Boskovice v 19.30 hod. Equalizer.

čtvrtek 9. říjnačtvrtek 9. října
AKCEAKCE

Blansko - Divadelní fes  val Kolotoč 2014, více na www.divadlokolarka.cz.
Blansko – Knihovna v 8.30, 9.30 a 10.30 hod.: Setkání se spisovatelem, 
ilustrátorem a hudebníkem Markem Šolmesem Srazilem.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Rýma u dě  , její prevence a léčba, 
beseda.
Blansko – Klub Ulita v 16.30 hod.: Setkávání rodičů s dětmi s bubnováním.
Blansko – Dělnický dům v 17.30 hod.: Jóga v prevenci poruch pamě   i 
jako terapie Alzheimerovy nemoci, přednáška.
Boskovice – Knihovna v 16.30 hod.: Odpoledne pro zdraví, s nutriční 
poradkyní Renatou Blahovou.
Letovice – Knihovna v 17 hod.: Havajské ostrovy, cestopisná přednáška 
Petra Nazarova.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Andělé všedního dne.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Andělé všedního dne.
Doubravice v 18 hod. Něžné vlny.

pátek 10. říjnapátek 10. října
AKCEAKCE

Blansko - Divadelní fes  val Kolotoč 2014, více na www.divadlokolarka.cz.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Italš   uprchlíci na Blanensku a Bosko-
vicku v letech 1915–1919, vernisáž výstavy.
Blansko - BLACK HILL MUSIC CLUB ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína v 18 hod.: Setkání s Milošem Štědro-
něm a hudbou.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: DS E. Vojana Brněnec: Dobře roze-
hraná par  e.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 18 hod.: Maroko, cestopisná přednáška 
Marty Antonínové.

KINAKINA
Boskovice v 15 hod. 7 trpaslíků.
Boskovice v 19.30 hod. Andělé všedního dne.

sobota 11. říjnasobota 11. října
AKCEAKCE

Blansko - Divadelní fes  val Kolotoč 2014, více na www.divadlokolarka.
cz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Andělé všedního dne.
Boskovice v 15 hod. 7 trpaslíků.
Boskovice v 19.30 hod. Andělé všedního dne.

neděle 12. říjnaneděle 12. října
AKCEAKCE

Kunštát – Zámek v 15 hod.: Antonín Dvořák: Svatební košile, v podání 
souboru Vernum 2013 Ensemble.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pošták PAT.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Andělé všedního dne.
Boskovice v 15 hod. 7 trpaslíků. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Andělé všedního dne.

pondělí 13. říjnapondělí 13. října
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Divadlo: Rozmarný duch.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: O líných strašidlech, divadlo pro dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Stole   Miroslava Zikmunda.
Boskovice v 19.30 hod. Andělé všedního dne.

A    
WASHINGTON D.C. podruhé – Obama ano, či ne?

Minule jsem skončil na hřbitově. Tedy vyprávění. Z Arlingtonského hřbito-
va se vracíme ze státu Virginia po mostě přes řeku Potomac zpět do centra. 
Po zastavení dostáváme rozchod, abychom se podívali na jednu z největších 
atrakcí – památník Abrahama Lincolna. Trochu v jeho s  nu je však archi-
tektonicky velice zajímavý památník veteránům z Vietnamské války. Je to 
zářez do terénu, takže lidé, kteří k němu jdou, vypadají, jakoby šli do zákopu. 
Park s obdélníkovým jezerem a vysokým Washingtonským monumentem 
v pozadí znáte z mnoha fi lmů. Mě například napadá Forrest Gump. V parku 
dále najdete památník Korejské válce, památník II. světové válce. Ovšem 
nejznámějším je památník Abrahamu Lincolnovi, ke kterému stoupá strmé 
schodiště. Naštěs   je zastřešen, protože v okamžiku, kdy si ho přicházíme 
prohlédnout, se spouš   prudká dešťová přeháňka.

Od Lincolna pokračujeme k symbolu nejen Washingtonu, ale i celé Ame-
riky – ke Kapitolu. Protože však opět začíná poprchávat a hlásí se i tělesná 
potřeba, hledám vhodný objekt, kde bych se schoval. Kousek od místa, kde 
parkujeme, je Botanická zahrada! Toalety jsou situovány tak, že musím pro-

jít celou budovu, takže po vykonání tělesné potřeby mám možnost si v kli-
du projít několik expozic a získat tak potřebný materiál pro seniory, kterým 
pořádám přednášky z mých cest. Nelíbí se jim to  ž moc městské budovy, 
ale moc se jim líbí příroda a kvě  ny. Nebyl jsem tedy přímo u budovy Kapi-
tolu, ale ani mně to nevadilo.

Od Kapitolu pokračujeme k Bílému domu. Nejdříve jdeme na obhlídku 
zadní čás   sídla prezidenta, kde je vidět legendární Oválná pracovna, samo-
zřejmě z patřičně bezpečné vzdálenos  . Pak se vracíme k zaparkovanému 
autu, ale průvodce naznává, že nemá cenu přejíždět jinam, abychom viděli 
i přední část vilky prezidenta, protože s parkováním je to ve Washingtonu 
podobné, jako v Boskovicích u nemocnice. Dostáváme instrukce k pěšímu 
pochodu: „Je to velice jednoduché, nemůžete zabloudit. Tady na té křižovat-
ce, co vidíte, zahnete doprava a jste před Bílým domem. Za Bílým domem se 
dáte doprava, půjdete kousek rovně, pak doleva a dojdete k budově staré 
pošty, kde je i vyhlídková věž, ze které se můžete rozhlédnout. V 16.00 pro 
vás přijedu a pojedeme do muzea.“ Jak později zjišťujeme, jednoduché to 
možná je pro někoho, kdo už ve Washingtonu byl. Z naší skupiny takový ale 
nebyl nikdo a podle toho to také dopadlo. Ale nepředbíhejme. Za  m jsme 
úspěšně dorazili před Bílý dům a jako desítky dalších si ho fo  me. Řeknu 
vám, nechtěl bych být americkým prezidentem. Abych měl den co den, od 
rána do večera, obležený dům turisty, kteří zběsile fo   a fi lmují, tak to díky. 
Představte si, že si nemůžete ani vyjít v teplákách na dvorek, zaskákat si 
tam na trampolíně, něco ugrilovat nebo jen tak odpočívat. Na co vám pak 
je takový Bílý dům? Navíc přímo napro   vchodu do Bílého domu v parku 
probíhá Happening přívrženců pana prezidenta Baracka Obamy. U chodní-
ku, kde jsme i my, zase stojí pán, který zjevně nepatří do jeho Fan klubu. 
Takže je to stejné, jako všude jinde. Prostě někdo má pana prezidenta rád 
a někdo ne.

Poté, co máme nafoceno a nafi lmováno, vyrážíme na pochod ke staré 
poště. Za Bílým domem doprava, v pořádku. Kousek rovně, O.K. Ale pak 
přicházíme na křižovatku a nevíme, kudy kam. Jak může vypadat stará pošta 
ve Washingtonu? Je to tam ta vysoká budova z červených cihel? To asi ne. 
Někdo rozhoduje, kam se půjde, a ostatní se podřizují. Nakonec dochází-
me kolem Washington monumentu k budově, o které se domníváme, že je 
to námi hledaná pošta, ale zjišťujeme, že jsme u Ministerstva zemědělství. 

Ptáme se hlídače na budovu staré pošty, ten nejdříve nechápe, co po něm 
chceme, ale po krátké poradě s kolegou zjišťují, o co nám asi jde a posí-
lají nás asi tak o půl hodiny cesty zpět. K budově staré pošty docházíme 
asi v 15.50 a zjišťujeme, že je z důvodu rekonstrukce pro turisty uzavřena! 
Takže žádná vyhlídka a ani dlouho nečekáme a vyzvedává nás průvodce, 
který o uzavření neměl poně  . Nenecháváme si zkazit náladu a natěšení 
vyrážíme do míst, kde se ve Washingtonu nacházejí muzea. Jsou pěkně 
vedle sebe po obou stranách ulice – Muzeum americké historie, Muzeum 
historie přírody, Národní galerie umění, Národní muzeum amerických Indi-
ánů, Muzeum moderního umění … Já mám ale jasno dávno předem, i na 
radu svého syna, ale zejména proto, že mně to zajímá, mířím do Muzea 
letectví a kosmonau  ky. Ten zbytečně prochozený čas k poště, která měla 
zavřeno, nám teď chybí a moc bych ho potřeboval. Vzhledem k tomu, že 
v muzeu zavírají stejně, jako v boskovickém, tedy v 17.00, stává se ze mě 
Japonec. V jedné ruce foťák, ve druhé kameru a dokumentuji vše, co mé 
objek  vy uvidí. Však se na to doma potom v klidu podívám. A že se je na 
co dívat. V tomto muzeu je kompletně zdokumentován americký vesmírný 
program – Mercury, Gemini, Apollo, měsíční modul… Najdete zde špionáž-
ní letadla NASA, kompletní historii letectví od balonů, přes dřevěná letadla 
s dřevěnou vrtulí až po nejmodernější prototypy letadel. Můžete si sednout 
do „čumáku Džamba“ (pilotní kabiny Boeingu 747 Jumbo) a vyfo  t se v ní. 
Uvidět propojené kosmické lodi Sojuz (SSSR) a Apollo (USA) z doby studené 
války (1975). Úplně nejnovější (ještě nedokončená) je expozice věnovaná 
raketoplánům. Pro mě asi největším zážitkem bylo, když jsem viděl vedle 
sebe stát mezikon  nentální rakety SS20 (SSSR) a Pershing II (USA), největší 
hrozby v době studené války, které tehdy nikdo neviděl, ale všichni se jich 
báli. A také proto, že zrovna v roce, kdy jsem byl na vojně, se rakety SS20 
stahovaly z našeho území. Bylo toho k vidění opravdu moc, bylo to úžasné, 
a pokud někdy pojedete do Washingtonu, určitě toto muzeum navš  vte! Já 
to také udělám a doufám, že na to budu mít více času.

Malá rada na závěr – hned vedle tohoto muzea je Muzeum amerických 
Indiánů. Kolegové z naší výpravy, kteří ho navš  vili, se shodli na tom, že hor-
ší muzeum ještě neviděli a vůbec no nemá cenu navštěvovat.

Sbohem Washingtone a Východní pobřeží, odlétáme na Floridu!
Více fotografi í na www.zrcadlo.net Text a foto Jaroslav Parma
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PAVEL MATUŠKAANO, 
bude líp?
Dobrý den, vážení spoluob-

čané města Blanska. Jmenuji se 
Pavel Matuška. Jsem rodilý bla-
nenšťák. S manželkou Liduškou 
máme 4 děti. Narodil jsem se 
v minulém tisíciletí před více 
jak 53 lety, ale moje názory patří 
v mém oboru i v mém životě urči-
tě do doby současné a budoucí. Jako lídr Politického hnutí ANO jsem naprostý nováček. Soutěžit proto v politikaření nemohu. Co vám však mohu nabídnout a naši současní politici nemohou, jsou moje mnohaleté pracovní zkuše-nosti, profesní znalosti a morální kredit. Na mých facebookových stránkách https://www.facebook.com/ANOsPavlembudelip si jeden občan posteskl nad naším logem, že líp nebude. Ať je na radnici kdo chce, tak jen samé prázdné sliby. A já jsem mu musel dát za pravdu. Že je v Blan-sku voda jedna z nedražších v celé 

České republice, víme již více jak 20 let. Vyřešit přemostění řeky Svitavy a železničního koridoru nám sliboval již starý Územní plán města. Za 25 let se nic nevyřešilo. Každoroční 20 milionové dranco-vání peněženek blanenských obča-nů v systému centrálního vytápění teplem v našich bytových domech se řeší sliby a nevolnickou smlou-vou již více jak 10 let. Prostě hold slibem nezarmoutíš. Popisovat strasti našeho každodenního dne však nemusím. To my všichni bla-neští občané zažíváme každoden-ně na vlastní kůži. A mě trvalo více jak 50 let, než jsem si uvědomil, že všechny naše problémy za nás nevyřeší lidé, kteří nemají „tah na branku“ ale jen politikaří. Změnit tuto situaci můžete ale pouze vy, občané města Blanska. Já sám v zastupitelstvu nic nezmůžu. Pokud však v nastávajících volbách „vyvětráte“ v našem zastupitelstvu a zvolíte do zastupitelstva kandi-dáty Politického hnutí ANO, potom svými hlasy zajistíte, že už se vám nebude jenom neustále slibovat, ale začne se pro vás i pracovat. 

Proto já občan města Blanska vám nebudu nic slibovat, ale prozradím vám, co udělám ihned, pokud mne společně s kandidáty Politického hnutí ANO zvolíte do zastupitel-stva a do vedení radnice. Od prvé-ho dne na internetových stránkách budu zveřejňovat všechny smlouvy Města Blanska, které budou uzaví-rány. Od prvého dne šestého měsí-ce po zvolení začnu zveřejňovat na internetu on-line průběžné účetní hospodaření Města Blanska. Zkrát-ka hospodařit s penězi občanů našeho města se bude pod jejich přímým každodenním dohledem. Od prvého dne šestého měsíce po zvolení umožním všem zájem-cům kvalitní, levné a ekologické vytápění bytových domů. Ostatní „sliby“ v programech všech poli-tických stran a hnutích jsou pro mne plánem práce, která nás čeká a nikdo ji za nás nevyřeší. Prostě Politické hnutí ANO ví jak na to, aby bylo líp. Proto si dovolím říci ano, s ANO, bude líp!
Pěkný den a dobrou volbu ve 

volbách vám přeje
ing. Pavel Matuška

lídr Politického hnutí ANO
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