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Boskovice - Stavba rychlost-
ní silnice R43 nezačne do doby, 
než Jihomoravský kraj schválí 
nové Zásady územního rozvoje. 
Po setkání se starosty regionu to 
v Boskovicích prohlásil premiér 
Bohuslav Sobotka (ČSSD). 

Stavba silnice, která má nahradit 
přetíženou I/43, je stále v nedohled-
nu. V současnosti je situace taková, 
že úřady přerušily i její 
přípravu. A důvod? 
Chybějící územní plán 
kraje, který přesně určí 
trasu komunikace.

„Bude potřeba 
počkat na schválení 
Zásad územního rozvoje Jihomo-
ravského kraje. Když byly zruše-
ny, zastavily se přípravy na stavbu 
R43. Pokud budou schváleny, tak 
bude rozhodnuto o jednotlivých 
variantách tak, aby byla ustálena 
trasa. Teprve potom začne Ředi-
telství silnic a dálnic připravovat 
stavbu,“ zopakoval po jednání se 
starosty v Boskovicích předseda 
vlády.

Nové zásady územního rozvoje 
by měli jihomoravští zastupitelé 
schválit v první polovině příštího 
roku. „Dokud nebudou schváleny, 
tak nelze kupovat pozemky a pro-
vádět další úkony a připravovat 
stavbu. Pozitivní ale je, že pan pre-
miér vnímal důležitost a potřebnost 
R43 pro města, obce i pro fi rmy, 
které tato situace velmi tíží,“ podo-
tkla boskovická starostka Hana 
Nedomová (ČSSD). 

Až bude na světě nový územ-
ní plán pro jižní Moravu, premi-
ér Sobotka slíbil svolat setkání 
zástupců vlády, kraje a obcí. Úko-
lem bude připravit harmonogram 
stavby.

Než bude R43, stát se soustře-
dí na opravy stávající silnice I/43. 
„Na rekonstrukce komunikace přes 
okres Blansko a Brno-venkov bude 
v letech 2015 a 2016 investováno 

asi 200 milionů korun. Budou se 
řešit bodové závady, aby tato sil-
nice byla průjezdnější, konkrétně 
nové povrchy, nájezdové pruhy 
nebo opravy mostů,“ dodal Bohu-
slav Sobotka. 

Kvůli stavbě R43 silnice vznik-
ly i petice. Pod jednu se podepsalo 
skoro deset tisíc lidí. Další petici 
zorganizovali pořadatelé turistické-
ho Pochodu po dálničním tělese R 
43. Pod ni se podepsaly další stovky 

lidí. Starostové měst, 
které leží na předpoklá-
dané trase komunikace, 
pak petici odevzdali 
letos v únoru do rukou 
ministra dopravy. 

Letos se Pochod po 
dálničním tělese R43 uskuteční 
v sobotu 5. září. „Plánujeme akci 
každoročně opakovat do té doby, 
než bude silnice postavena. Posled-
ní pochod chceme uspořádat už 
na budovaném novém dálničním 
tělesu,“ uvedl před časem Jaroslav 
Oldřich z pořádajícího Klubu čes-
kých turistů Boskovice.

Více o návštěvě premiéra 
v našem regionu na str. 4
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Děti přespaly v blanenském muzeu. Hlídala je 
bílá paní a dvorní dáma

Blansko - Dětské hlasy se nes-
ly z otevřených oken blanenského 
zámku ve středu večer až do setmě-
ní. Vedení muzea uspořádalo pro 
děti speciální akci, při níž si všich-
ni užili spoustu zábavy. Průvodky-
ně dokázaly, že i historii lze podat 
poutavou formou. 

Téměř třicet dětí dorazilo v osm-
náct hodin na zámek, kde je přiví-
tala bílá paní - Karolina Meineke 
- a prozradila jim něco o svém 
životě. Potom děti musely společ-

Premiér Sobotka: 
R43 se začne řešit až 
bude jasná její trasa

Opravená silnice
Rekonstrukce 
první části silnice 
přes Ostrov 
u Macochy 
skončila.

Více na straně 2

Premiérská návštěva
Předseda vlády 
Bohuslav Sobotka 
minulý týden 
navštívil okres 
Blansko.

Více na straně 4

Rozhovor s mistrem
Biketrialista 
Václav Kolář 
obhájil ve 
Španělsku titul 
mistra světa.

Více na straně 8

Zábava. Letošní ročník Fes  valu 3+1 v Letovicích se vydařil. Podle pořadatelů se na něj přišlo podívat kolem 
šes   set návštěvníků. Na příchozí čekal tradičně bohatý program. Nechyběly tradiční tvořivé dílničky, hry 
pro dě  , divadlo i zajímavé kapely. Bylo otevřeno koupaliště i  minigolfové hřiště. Na fes  val navíc zavítalo 
i několik hráčů Komety Brno. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net Foto Jaroslav Oldřich
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ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Festival 3+1 přilákal do Letovic 
stovky návštěvníků

Bude potřeba počkat na schválení 
Zásad územního rozvoje Jihomo-
ravského kraje. 

 Bohuslav Sobotka, předseda vlády

nými silami najít a poskládat mapu 
s cestou k pokladu. Luštily tajný 
vzkaz zašifrovaný do morseovky, 
při hledání zvířátek si prohlédly 
expozici blanenské umělecké liti-
ny. Postavily hrad z kostek a našly 
truhlu s pokladem.

„Přivedli jsme jedenáct dětí 
z příměstského tábora při Klu-
bu Ratolest. Náš tábor je veden 
v duchu šlechtické éry, proto nám 
tato muzejní noc zapadla do scéná-
ře,“ pochválila akci Pavla Šimková 
z Klubu Ratolest. Podle ní byl pro-
gram velice atraktivní, děti nadchl 
a organizátorky v historických kos-
týmech dokázaly strhnout pozor-
nost všech zúčastněných.

V dalším programu děti společ-

ně vytvořily zámeckou kroniku se 
zápisky pojednávajícími o blanen-
ské historii, přičemž si vyzkoušely 
psaní brkem namáčeným do inkous-
tu. Vesele povykovaly a z tvoření 
měly radost. Při noční prohlídce 
ztemnělých muzejních prostor 
však přece jen raději utvořily dvo-
jice a držely se za ruce. Proběhly se 
po zámecké půdě a po výstupu do 
věže ke zvonům se nakonec uložily 
ke spánku v hudebním salonku.

Tato akce se konala poprvé a přá-
ním ředitelky blanenského muzea 
Pavlíny Komínkové je, aby se z ní 
stala tradice. „Chtěla jsem v muzeu 
nějaké aktivity pro děti, takže toto 
byl jeden z nápadů, který jsme spo-
lečně dali dohromady a rozhodli 

jsme se to vyzkoušet. Prázdniny 
se nám jevily jako nejvhodnější 
příležitost,“ konstatovala ředitelka. 
Možná se letos o prázdninách spa-
ní v muzeu pro děti uskuteční ještě 
jednou na konci srpna.
Ředitelka muzea má také dal-

ší plány, které počítají s dětskými 
návštěvníky. V rámci interiérových 
úprav by měla v muzeu vzniknout 
herna pro děti a součástí každé 
výstavy bude interaktivní koutek, v 
němž by si děti mohly vždy vyzkou-
šet něco, co s výstavou tematicky 
souvisí. „Od září také připravujeme 
nový vzdělávací program pro školy 
a podobné organizace,“ doplnila 
Pavlína Komínková.

 Marie Hasoňová

Fotopast 
nepomohla
Černá Hora - Z lesa v katas-

tru Černé Hory zatím neznámý 
pachatel ukradl skoro deset kubí-
ků smrkové i dubového dřeva. 
Zloděj neponechal nic náhodě. 
Vzal totiž i fotopast, která palivo 
připravené na odvoz měla hlídat. 
Majiteli dřeva nenechavec způso-
bil škodu dohromady přes šest-
náct tisíc korun. Případ teď vyšet-
řují blanenští policisté. V případě 
dopadení zloději u soudu hrozí až 
dvouleté vězení.  (moj)

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Dělníci vyklízejí Duklu, bourat se bude do tří týdnů

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Blansko - Stavební fi rmy už 
začaly připravovat hotel Dukla v 
Blansku na bourání. Dělníci zatím 
demontují vnitřní zařízení. Samot-
ná demolice začne v polovině srp-
na. 

Zaměstnanci sdružení dvou 
fi rem, které vyhrálo výběrové říze-
ní na zbourání Dukly, do objek-
tu nastoupili tento týden. Zatím 
objekt rozebírají uvnitř.

„To znamená, že demontují 
radiátory, veškerou sanitu, rozvo-
dy a tak dále, aby objekt vyčistili 

a připravili k vlastnímu bourání,“ 
upřesnil blanenský místostarosta 
Jiří Crha (ODS).

V nejbližších dnech se kolem 
budovy na náměstí Republiky v 
centru města objeví také plot. Děl-
níci začnou rozebírat také střechu.

„No a pak by už nemělo nic brá-
nit tomu, aby se postupně navezla 
těžká technika, určitě velký jeřáb 
a stříhací stroj. Zhruba do tří týd-
nů začnou vlastní bourací práce,“ 
podotkl místostarosta.

Demolice se bude provádět 

postupným stříháním. Během bou-
racích prací bude náměstí Repub-
liky průjezdné. Uzavřen ale bude 
chodník v blízkosti budovy.

Vítězem tendru na demolici 
zchátralého objektu na náměstí 
Republiky se stalo sdružení dvou 
fi rem AWT rekultivace a.s. a Zde-
něk Pastva s.r.o.. V soutěži nabíd-
ly nejnižší cenu, 3,5 milionu korun 
bez DPH. Původně přitom město 
počítalo, že zbourání hotelu přijde 
až na deset milionů korun.

 Pokračování na str. 2
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Část silnice v Ostrově už je 
hotová, na druhé se pracuje

K
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Ostrov u Macochy - Rekon-
strukce první části silnice přes 
centrum Ostrova u Macochy 
skončila. Opravy půlkilomet-
rového úseku přišly na asi osm 
a půl milionu korun. Zároveň 
začaly práce na zbývající části 
silnice od kostela k rybníku. 

Opravy horní části průtahu 
městysem začaly letos v únoru. 
Výměna povrchu i podkladových 
vrstev na půlkilometrovém úseku 
od hřbitova ke kostelu trvala do 
konce června. Stavba během čtyř 
měsíců zasáhla do života obyva-
tel zejména v horní části obce.

„Kvůli uzavírce mnohdy nevě-
děli kudy jezdit do práce, s dětmi 
do školy, nebo třeba jen nakoupit. 
V polích okolo hřbitova tak bylo 
za krátkou dobu vyježděno hned 
několik nových polních cest, 
kterými si lidé zkracovali cestu, 
aby nemuseli jezdit objížďkou,“ 
popsal starosta Ostrova u Maco-
chy Ondřej Hudec (ČSSD).

Opravy první části silnice 
přes centrum městyse přišly na 
asi osm a půl milionů korun bez 
DPH. Investorem byl Jihomo-
ravský kraj, pro který má stavba 
symbolický význam.

„Jde o první hotovou silniční 
stavbu placenou z 350 milionů, 
které letos poslala na jižní Mora-

BOSKOVICE – Známí muži vybílili dům. Na přílišnou důvěřivost 
doplatil muž z Boskovic. Během návštěvy u něj svěřil svým známým, 
kde má uložený klíč od domu. Toho pak povedená dvojice využila 
a v době jeho nepřítomnosti se do domu vrátila. Tam se pak zásobi-
la potravinami i oblečením. Majitel postrádá asi šest kilogramů masa, 
lahve alkoholu i mikinu. Předběžná škoda byla vyčíslena na dva a půl 
tisíce korun. Mladý muž i žena se boskovickým policistům doznali. 
Jsou podezřelí z krádeže a porušování domovní svobody.  (hrr)

LOUKA - Motocyklista utrpěl těžké zranění. Těžkým zraněním 
osmadvacetiletého motorkáře skončila havárie poblíž Louky. Řidič 
motocyklu značky Honda jedoucí z Hodonína na Rozseč nad Kunštá-
tem nezvládl levotočivou zatáčku a skončil mimo vozovku. Záchranáři 
jej převezli s těžkým zraněním do boskovické nemocnice. Dechová 
zkouška vyloučila požití alkoholu. Ukázalo se však, že mladý muž 
nevlastní řidičské oprávnění, které by ho opravňovalo tento typ moto-
cyklu řídit. Co vysvětlovat tak bude mít i majitel motocyklu, který 
v rozporu s předpisy svěřil svůj stroj neoprávněné osobě.  (hrr)

REGION - Alkohol pili nejen řidiči, ale i děti. V noci z pátku na 
sobotu 25. července se policisté na Boskovicku zaměřili na dodržování 
zákazu konzumace alkoholických nápojů osobami, kterým ještě nebylo 
18 let. Spolu s boskovickými městskými strážníky zkontrolovali poli-
cisté více než osm desítek dětí. Dvě děvčata a dva chlapci měli pozitiv-
ní dechovou zkoušku. Smutná byla skutečnost, že dívka, která měla dle 
odborného přístroje v krvi přes 0,6 promile, nedosáhla ještě ani věku 
patnácti let. Policisté v takovýchto případech informují rodiče a orgán 
sociálně právní ochrany dětí. Osoby, které nezletilým alkohol podaly, 
dostaly na místě blokovou pokutu.

Mimoto se policisté věnovali dopravní situaci. Bohužel ani zde se 
někteří neobešli bez alkoholu. Tři řidiči neobstáli při dechových zkouš-
kách. Jedenašedesátiletému a sedmatřicetiletému šoférovi skončila jíz-
da přímo v Boskovicích. Neslavným rekordmanem byl teprve devate-
náctiletý mladík, kterému policisté naměřili ve Velkých Opatovicích 
0,8 promile. Tyto přestupky bude řešit správní orgán tučnou pokutou 
a zákazem řízení.

Ani neděle se na silnicích Blanenska a Boskovicka neobešla bez 
hříšníků. Za ohrožení pod vlivem návykové látky skončí u soudu šest-
ačtyřicetiletý muž kontrolovaný v Boskovicích a o dvacet let mladší 
řidička, na kterou narazili strážci zákona ve Svitávce. Muž měl v krvi 
přes jedno promile, zatímco u ženy ukázal test na přítomnost drog 
požití pervitinu.  (hrr)

LAŽANY – Zloděj vykradl stánek. Stánek s občerstvením 
v Lažanech navštívil zloděj. Pod rouškou tmy ukradl cigarety růz-
ných značek. Majiteli tak nevítaný noční host způsobil nejen škodu 
na odcizeném zboží za nejméně deset tisíc korun. Násilným vstupem 
do provozovny, který lapka zvolil, aby se dostal ke kořisti, škoda 
narostla o dalších tisíc korun. Po strůjci noční krádeže pátrají blanen-
ští policisté. V případě dopadení mu u soudu hrozí až dvouletý trest 
vězení.  (hrr)

vu vláda na opravy krajských 
silnic,“ vysvětlil jihomoravský 
hejtman Michal Hašek (ČSSD).

Doplnil, že v celém kraji letos 
půjde na opravy silnic II. a III. 
tříd a mostů dohromady asi 1,8 
miliardy korun. To je v porovnání 
s předchozími roky podle hejtma-
na několikanásobně vyšší částka.

Skoro sedm milionů si ješ-
tě ukrojí i Ostrov u Macochy. 
Jamile skončily práce na horním 

úseku, stavební stroje obsadily 
spodní část od kostela směrem 
k rybníku. Obyvatelé se ale opět 
musejí smířit s komplikacemi v 
dopravě.

„Je to dost velká komplikace, 
protože ta komunikace je jedi-
ná spojnice mezi horní a spodní 
částí obce. Objížďka je sedm 
kilometrů, takže zásah do běžné-
ho života je dost velký,“ podotkl 
ostrovský starosta.

Opravy druhého asi půlki-
lometrového úseku přijdou na 
skoro sedm milionů korun bez 
daně z přidané hodnoty a skončí 
v říjnu. Městys kolem nové sil-
nice plánuje příští rok vybudovat 
nový chodník.

Už loni radnice nechala upra-
vit centrum obce. Rekonstrukce 
chodníků, prostranství ale také 
kašny přišlo na asi šest a půl mili-
onu korun.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného úseku. Foto Michal ZábojSlavnostní otevření zrekonstruovaného úseku. Foto Michal Záboj

Kunštát disponuje s volnou 
kapacitou v mateřské škole
Mateřská škola v Kunštátě, ve spolupráci s městem Kunštát 

informují občany, že pro školní rok 2015-2016 disponují pěti vol-
nými místy ve státní mateřské škole Kunštát. 

Město Kunštát by rádo tento benefi t nabídlo i rodičům, kteří byd-
lí i mimo region města Kunštát. 

Zájemci o volná místa se mohou informovat u ředitele ZŠ, MŠ 
Mgr. Vratislava Sedláka, tel. 775 667 608.

Pokračování ze str. 1
O demolici Dukly rozhodli loni na podzim obyvatelé města v referen-

du. Příští rok má na prostranství vzniknout park s jezírkem a kavárnou. 
K návrhu jeho podoby se mohou lidé vyjádřit do září.

Zchátralý hotel město získalo v dražbě v září roku 2011 za třicet a půl 
miliónu korun. Vyvolávací cena přitom byla poloviční. Vybudování par-
ku má podle prvních odhadů přijít až na devět milion korun.  (moj)

Dělníci vyklízejí Duklu, 
bourat se bude do tří týdnů

Jednodenní péče nově rozšířila 
operativu o ORL

Blansko - 
Oddělení jed-
nodenní péče 
N e m o c n i c e 
Blansko roz-
šířilo nabídku 
ch i ru rg ických 
zákroků. Kromě 
již zavedené operativy v obo-
ru chirurgie a ortopedie, nově 
nabízí i obor ORL. Podrobnosti 
vysvětlil primář oddělení jedno-
denní péče Stanislav Krejsta.

Co vás vedlo k rozšíření 
služeb a jaké zákroky nově 
nabízíte?

V našem regionu - okresu 
Blansko a blízkém okolí - není 
zdravotnické zařízení, které by 
nabízelo operativu v tomto obo-
ru. Proto jsme rádi, že můžeme 

po intenzivních jednáních se 
zdravotními pojišťovnami, tuto 
službu nabídnout v blanenské 
nemocnici. Co se týče rozsahu 
zákroků, jedná se o provádění 
adenotomií, operace a vyšetření 
dutin (maxilárních, čelních atd.) 
s využitím šetrných laparosko-
pických technik, operace zvuko-
vodu, resekce boltce a další.

Kdo na vašem oddělení 
zajišťuje provádění operací 
v oboru ORL?

Operativu zajišťují smluvně 
zajištění lékaři se specializa-
cí v oboru ORL s mnohaletou 
zavedenou a úspěšnou praxí, 
kteří dříve pracovali v Brně a 
nyní působí v Nemocnici Blan-
sko, kde mají i ORL ambulanci. 
V případě zájmu ze strany paci-

entů, praktických lékařů či ORL 
ambulantních specialistů z okol-
ních nemocnic je možno naše 
lékaře kontaktovat s konzultací 
vhodnosti či objednání k operač-
nímu výkonu na jednodenní péči. 
Bližší informace je možné zjis-
tit na recepci jednodenní péče 
v běžné pracovní době nebo na 
telefonu 516 838 500.

Plánujete do budoucna dal-
ší rozšíření nabídky služeb na 
jednodenní chirurgii?

Určitě ano. Sledujeme tren-
dy rozvíjející se v oblasti jed-
nodenní péče, a to jak v naší 
republice, tak v zahraničí, kde 
již nyní představuje operativa 
na jednodenních péčích větši-
nu plánovaných chirurgických 
a ortopedických výkonů. Kromě 

zavedeného portfolia chirurgické 
a ortopedické operativy se roz-
víjí operace v oblasti plastické 
chirurgie, o kterou je i v naší 
nemocnici stále větší zájem, ať 
už se jedná o operace a modelace 
prsů, korektivní operace, radi-
kální operace s nutností výkonu 
či asistence plastického chirurga 
u rozsáhlých kožních nádorů, 
plastiky víček, liposukce a jiné. 

Od letošního roku jsme také 
velmi úspěšně zahájili provoz 
cévní ambulance s na ní nava-
zujícím rozšířením operativy 
v dané oblasti, tedy operace AV-
shuntů atd. I v ambulantní části 
reagujeme na zvyšující se zájem 
nejen o běžnou ambulantní všeo-
becnou chirurgii, ale i o provoz 
odborných poraden s rozšířením 
jejich provozu.  Radim Hruška

Okrouhlá vyřeší nedostatek pitné vody, 
postaví nový přivaděč

Okrouhlá - Domácnosti 
v Okrouhlé bude příští rok záso-
bovat pitnou vodou nový přiva-
děč z Vratíkova. Jeho vybudová-
ní přijde na asi osmnáct milionů 
korun, první čtyři miliony ve 
středu obec dostala od Jihomo-
ravského kraje. 

Okrouhlou trápí nedostatek 
vody už několik let. Nejhorší bývá 
situace se zásobováním obyvatel 
v letních měsících, kdy je nutné 
místní vodojem zásobovat cister-
nami.

„Denně doplňujeme vodojem 
takřka třiceti třemi kubíky vody, 
což je nesmírná fi nanční zátěž,“ 

podotkl starosta Okrouhlé Broni-
slav Šamšula (ČSSD).

Problémy se zásobováním 
vodou má vyřešit nový převa-
děč z Vratíkovského vodojemu. 
Jeho vybudování si ale obec sama 
nemůže dovolit. První čtyři mili-
ony korun poskytl Jihomoravský 
kraj. Smlouvu o tom podepsal sta-
rosta s hejtmanem Michalem Haš-
kem (ČSSD) ve středu.

„Při své květnové návštěvě v 
Okrouhlé jsem se seznámil s kri-
tickým stavem zásobování pitnou 
vodou a s podrobnostmi připravo-
vaného projektu, který se několik 
let nedařilo uskutečnit z důvodu 

nedostatku fi nančních prostředků. 
Následně jsem navrhl radě a zastupi-
telstvu kraje udělení podpory, takže 
zhruba za měsíc po této návštěvě 
schválilo krajské zastupitelstvo při-
dělení příslušné dotace,“ uvedl jiho-
moravský hejtman Hašek.

Většinu potřebných peněz na 
stavbu nového přivaděče pitné 
vody pro Okrouhlou by mělo 
poskytnout ministerstvo země-
dělství. Dotace by měla činit asi 
šedesát procent nákladů, tedy přes 
deset milionů korun.

„Projekt předpokládá trasu z 
vratíkovského vodojemu nejprve 
asi tři sta metrů podél komunikace 

Vratíkov - Okrouhlá, pak po polní 
cestě zvané Dálnice až na okraj 
nové výstavby v Okrouhlé Melkov 
I. Pak bude přivaděč pokračovat 
podél polních cest přes zeměděl-
ské družstvo až do našeho vodo-
jemu,“ upřesnil starosta Okrouhlé 
s tím, že součástí stavby budou 
i nová čerpadla ve vodojemu.

Projekt už má za sebou územní 
řízení. Stavební povolení nabu-
de právní moci v nejbližší době. 
Samotná pokládka nového potru-
bí by měla začít příští rok na jaře. 
Pitnou vodu z nového přivaděče 
by tak obyvatelé Okrouhlé mohli 
mít v létě 2016.  (moj)

Tuplák. V Okrouhlé se v sobotu uskutečnila tradiční soutěž v pi   piva na čas. Účastníci šestnáctého ročníku zdolávali půllitr, tuplák a máz. Přeborní-
kem se stal Mira Mazáč, který vyhrál dvě disciplíny. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net  Foto Michal Záboj

Do domku v Novičí se 
připlazil had, majitel na 

něj zavolal hasiče
Letovice, Novičí - Netradiční zásah mají za sebou dobrovolní hasi-

či z Letovic. Ve středu odpoledne je zavolal majitel rodinného domku 
v Novičí. Jako místo pro odpočinek si jeho nemovitost totiž vybral had.

Vyděšený majitel měl za to, že se jedná o jedovatého, nebezpečného 
hada. Jeho obavy násobilo i to, že v domku byly v tu chvíli i děti. Do 
Novičí kolem jedné hodiny po poledni dorazila pětice letovických hasi-
čů. 

„Na místě zjištěn had stočený pod krycím plechem obložení soklu 
rodinného domu, který ohrožuje děti majitele domu. Nepodařilo se zjis-
tit, o jaký druh hada se jedná, proto provedeno odkrytí plechu. Had se 
přemístil v obložení na nedostupné místo. Vzhledem k tomu, že bychom 
museli odtrhat veškerý krycí plech soklu, majitel již odchyt hada nepo-
žadoval,“ popsali středeční zásah v Novičí letovičtí hasiči.  (moj)

 Foto SDH Letovice Foto SDH Letovice
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CO BUDE
ZA VAŠIMI

DVEŘMI

ZÁLEŽÍ
NA VÁS 
Třiďte odpad,
chráníte tím přírodu
i ve vašem okolí

www.jaktridit.cz

Třídit je zase snadnější. 
I na Boskovicku!

Každý rok mají lidé v České republice o něco blíže ke kontejnerům na tříděný odpad. 
Průměrná vzdálenost je nyní 99 metrů.

Od letoška mohou pohodlněji třídit 
i obyvatelé na Boskovicku. Autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, a.s., zde 
umís   93 nových barevných kontejnerů. 
Téměř polovina z nich připadne na Bos-
kovice, dvacet se objeví v Olešnici, třináct 
v Drnovicích a osm ve Křtěnově. Celkem 
se rozšíření sběrné sítě v regionu týká de-
se   obcí.

Zahušťování sběrné sítě nádobami na 
tříděný odpad má svůj význam. Třídění je 
díky němu pro občany pohodlnější. „Tato 
skutečnost to  ž významně napomáhá ne-
jen růstu množství, ale i zvyšování kvality 
vytříděných odpadů. Ke konci loňského 
roku se na území Jihomoravského kraje 
nacházelo 30 082 barevných kontejnerů,“ 
sdělil Ing. Milan Hroudný ze společnos   
EKO-KOM, a.s.

Kontejnery na tříděný sběr jsou občanům 
v kraji opět výrazně blíž, neboť jedno prů-
měrné kontejnerové hnízdo slouží přibližně 
pro 130 obyvatel. V roce 2005 to bylo 327.

Třídění odpadů se stále více stává při-
rozenou součás   životního stylu obyva-
tel kraje. „Jak vyplývá ze sta  s  k naší 
společnos  , na jednoho obyvatele Jiho-
moravského kraje připadalo v uplynulém 

roce 19,4 kilogramu papíru, 7,8 kilogramu 
plastu, 9,8 kilogramu skla a 0,3 kilogramu 
nápojových kartonů. Opro   roku 2013 se 
průměrná výtěžnost uvedených druhů od-
padů zvýšila o více než kilogram. To je růst 
vyšší, než je průměr v ČR. Ještě lépe to do-
padlo u plastů, kde je meziroční nárůst vý-
těžnos   dvojnásobný opro   průměru ČR,“ 

popsal výsledky třídění v kraji Ing. Milan 
Hroudný.

„Každým rokem jsme v České republice 
lepší a lepší. Už 72 % z nás pravidelně tří-
dí své odpady a je to znát. Tři čtvr  ny veš-
kerých použitých obalů uvedených v roce 
2014 na trh byly vytříděny a recyklovány. 
Je prokázáno, že třídění a recyklace odpa-

dů má bezesporu pozi  vní vliv na životní 
prostředí. Dokazují to také odborné studie 
LCA, které zkoumají životní cyklus a dopad 
obalů z různých materiálů na naše prostře-
dí. Tříděním a recyklací obalových materi-
álů se podařilo v roce 2014 snížit produkci 
skleníkových plynů o zhruba jeden milion 
tun CO2 a uspořit tolik energie, kolik v prů-
měru spotřebují všechny domácnos   jed-
noho kraje v ČR. 

Ročně se například díky třídění a recykla-
ci papíru podaří ušetřit více než 1 800 000 
stromů. Tříděním odpadů se také podařilo 
zachránit přes 25 km2 přírody. Pozi  vních 
vlivů je skutečně mnoho, proto má smysl 
odpady třídit. Je to také sociální odpověd-
nost každého z nás.

Právě k tomu by kromě nových sběrných 
míst měla přispět i kampaň Jihomoravského 
kraje a společnos   EKO-KOM, a.s. Ta se sna-
ží lidem vysvětlit, že odpovědné nakládání 
s odpadem přináší užitek každému. Tomu 
odpovídá také mo  o kampaně: „Záleží na 
vás.“ Každý svým chováním může ovlivnit, 
jestli ho přede dveřmi domova bude čekat 
příroda, nebo haldy odpadků. Přitom stačí 
málo: Třídit a ujít čas od času necelých sto 
metrů k nejbližším kontejnerům.
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Předseda vlády se zajímal 
o výběr daní i o silnici I/43

Ministr přislíbil miliony pro 
nemocnici v Boskovicích

Boskovice - Stát zřejmě pod-
poří přesun oddělení ARO v bo-
skovické nemocnici. Při návštěvě 
zdravotnického zařízení to minulý 
týden přislíbil ministr zdravotnic-
tví Svatopluk Němeček (ČSSD). 

Šéf rezortu do nemocnice přijel 
v doprovodu premiéra Bohuslava 
Sobotky. Po jednání s vedením si 
toto městské zařízení i prohlédli. 

„Je potěšitelné, že nemocnice 
je ekonomicky stabilizovaná, má 
zajištěn kvalitní personál, a to 
velmi dobře i v oborech, se kte-
rými se potýkají i mnohem větší 
zařízení, jako je například dětské 
lékařství, a že má i jasnou vizi 
a strategii dalšího rozvoje,“ řekl 
na tiskové konferenci ministr 
zdravotnictví. 

Svatopluk Němeček dále uve-
dl, že ministerstvo zdravotnictví 
bude fi nančně podporovat i ne-
mocnice v regionech. „Jednáme o 
podpoře i této nemocnice. Věřím, 
že v rozpočtu na rok 2016 bude-

me mít možnost podporovat za-
řízení v regionech bez ohledu na 
zřizovatele,“ dodal ministr.

Konkrétně v případě boskovic-
ké nemocnice by se jednalo o do-
taci na přesun anesteziologicko-
resuscitačního oddělení (ARO). 
Zatím je umístěno ve spodním 
patře jižní přístavby nemocnice. 
Nově by ARO mělo sídlit v pátém 
podlaží stejné budovy.

„Pan ministr se seznámil na 
místě s konkrétním prostorem, 
který má být zrekonstruován. 
Projekt je zhruba za třicet milionů 
korun a podpora z ministerstva 
zdravotnictví by mohla být třia-
dvacet milionů,“ uvedla bosko-
vická starostka Hana Nedomová 
(ČSSD). 

Jestli město dotaci dostane bude 
jasné letos na podzim. Pro radnici 
by to ale byla velká pomoc. „Pro 
náš rozpočet jsou investice do 
nemocnice dost zatěžující. Jsme 
schopni v řádu milionů nemocni-

ci podporovat, ale ne v desítkách 
milionů,“ dodala starostka.

Letos má boskovická nemocni-
ce v plánu zrekonstruovat první 
část dětského oddělení. Upravo-
vat se budou také pokoje na chi-
rurgickém oddělení A a interním 
oddělení B. Budovu čeká také 
výměna elektroinstalace. 

V současné době v boskovické 
nemocnici fi nišuje zateplení spo-
jovacího objektu mezi lůžkovou 
a ambulantní částí a přístavby 
směrem do zahrady. Instalují se 
také tepelná čerpadla. Hotovo má 
být letos v říjnu. Už na jaře ne-
mocnice otevřela nové návštěv-
nické centrum.  Michal Záboj

M  Z

Region - Do okresu Blansko 
v úterý přijel předseda vlády Bo-
huslav Sobotka (ČSSD). 

Premiér se během své cesty po 
regionu setkal s vedením radnic 
v Kunštátu, v Letovicích a v Bo-
skovicích. 

Kromě jiného předsedu vlády 
zajímalo, jak se daří plnit obec-
ní rozpočty. „Ukazuje se, že se 
zatím nedaří výběr daně z při-
dané hodnoty a daně z příjmu 
právnických osob. Obce mají 
vesměs méně než v první polo-
vině loňského roku. Doufejme, 
že prognóza ministerstva finan-
cí, která říká, že by se měl výběr 
daní do konce roku napravit, tak 
platí,“ řekl Zrcadlu Bohuslav 
Sobotka. 

Premiéra také zajímalo finan-
cování sociálních služeb. O tom 
už dopoledne mluvil s vedením 
Domova Olga v Blansku. 

Pak se vydal na návštěvu Kun-
štátu, kde se setkal s vedením 
města a s místními podnikateli. 
Navštívil také Penzion pro dů-
chodce a prohlédl si opravenou 
Panskou zahradu u zámku. 

„Konkrétně nám pan premiér 
nic neslíbil. Pro Kunštát má už 
spoustu let slabost, takže mini-
málně jednou ročně k nám jezdí, 
takže věříme, že pokud bychom 
potřebovali, tak jeho záštitu nebo 

Premiér v Letovicích diskutoval s občany. Foto Michal ZábojPremiér v Letovicích diskutoval s občany. Foto Michal Záboj

pomoc najdeme,“ uvedl po setká-
ní s předsedou vlády kunštátský 
starosta Zdeněk Wetter (ČSSD)

Po poledni byla na programu 
návštěva Letovic. Tam mluvil 
s vedením města a podíval se na 
letovický zámek. Hlavním téma-
tem byla přetížená silnice I/43.

„Je nám stále slibováno, že 

silnice bude rozšířena. Na úřadě 
jsem už devět let, ale stále se o 
tom jenom mluví. Máme tam dva 
významné podniky – Letoplast 
a Telurii Skrchov a k tomu tam 
chceme přibudovat cyklostezku, 
ale zatím nevíme, jak,“ podo-
tkl letovický starosta Vladimír 
Stejkal (ODS), který zároveň 

předsedu vlády pozval na oslavy 
80. výročí povýšení Letovic na 
město.

Odpoledne premiér navštívil 
spolu s ministrem zdravotnictví 
Svatoplukem Němečkem (ČSSD) 
Nemocnici Boskovice. Na místě 
jednali s vedením zařízení, které 
patří městu. 

Premiér navš  vil blanenský Domov Olga. Foto Michal ZábojPremiér navš  vil blanenský Domov Olga. Foto Michal Záboj Premiér zavítal do MSSS Boskovice. Foto Jaroslav OldřichPremiér zavítal do MSSS Boskovice. Foto Jaroslav Oldřich

Premiér v Letovicích. Foto Michal ZábojPremiér v Letovicích. Foto Michal ZábojPremiér v kunštátském Penzionu pro důchodce. Foto Jaroslav OldřichPremiér v kunštátském Penzionu pro důchodce. Foto Jaroslav Oldřich

Zleva: H. Nedomová, S. Němeček, B. Sobotka a Z. Jentschke Stö-Zleva: H. Nedomová, S. Němeček, B. Sobotka a Z. Jentschke Stö-
cklová (nám. ministryně práce a soc. věcí). Foto Jaroslav Oldřichcklová (nám. ministryně práce a soc. věcí). Foto Jaroslav Oldřich

Bezpečí pro školáky: 
V olešnické škole bude 

logistické centrum
Olešnice - Větší bezpečí žáků olešnické základní školy má přinést 

nové logistické centrum. Projekt má zajistit školáky před možnými 
nebezpečími, tak jak je nedávno tragicky prožila škola ve Žďáře nad 
Sázavou. Logistické centrum se v současné době dovybavuje a sloužit 
začne od nového školního roku. 

„V logistickém centrum soustředíme všechny kanceláře od účetních 
přes ředitele, zástupce a vedoucí školního stravování. Centrum bude 
odbavovat všechny venkovní návštěvy, tedy dodavatele i rodiče, kteří 
přichází pro své děti. To znamená, že by do školy už neměli vstupovat 
lidé bez vědomí jejího vedení,“ uvedl starosta Olešnice Zdeněk Peša 
(nez.). 

Rodiče budou přes logistické centrum komunikovat a vyzvedávat si 
své děti. Nebudou tedy přímo vstupovat do budovy školy, ale všechno 
vyřídí prostřednictví videotelefonů, pomocí kterých budou komuniko-
vat s družinou, školním klubem, potažmo s vedením školy. 

„Bude se chodit bokem školy. Pro olešnické je to známá věc, jedná 
se o bývalý byt ředitele školy, který se po válce stal bytem školníka. 
Je to velký prostor s řadou místností. Centrum jsme v nich vybudovali 
letos, přes prázdniny se dovybaví a od letošního školního roku už bude 
plně funkční,“ vysvětlil starosta. 

Jak doplnil, velkou dírou do bezpečnosti školy je také odbavování 
cizích strávníků, kteří využívají služeb školní kuchyně. Ti měli otevře-
né jedny dveře do budovy školy. O prázdninách proto vznikne nový 
vchod přímo do suterénu budovy ke školní kuchyni a k výdejně jídel. 
Cizí strávníci se tak dostanou jen do výdejny, nikoliv do ostatních pro-
stor.

„Dovybavení logistického centra přišlo asi na čtyři sta tisíc korun 
včetně zabezpečení, nový vstup do budovy pak přijde na zhruba půl 
milionu korun. Včetně rekonstrukce toalet jsme tak do školy letos 
z rozpočtu města investovali celkem 1,8 milionu korun,“ dodal starosta 
Zdeněk Peša.  (hrr)

Coctailove. Kino Kavárna v Blansku v sobotu uspořádala akci nazvanou 
Coctailove. Návštěvníci mohli ochutnat míchané nápoje, pod širým ne-
bem jim k tomu zahráli Djs PoetJam a Fífa.  Foto Michal Záboj

Hasiči tahali koně z bahna 
a likvidovali požáry

Region - První srpnový den zaměstnal hasiče v našem regionu. 
V Knínicích zachraňovali koně, který zapadl až po krk do bahna, v Ráj-
ci-Jestřebí hasili hořící auto a v Jedovnicích trávu.

Do Knínic vyjížděly jednotky krátce po patnácté hodině. Jejich cí-
lem bylo vyprostit koně, který zapadl až po krk do bahna. Hasičům 
se koně podařilo nasměrovat pomocí ohlávky do míst, odkud se mohl 
postupně vyhrabat ven. Poté ho předali majitelce.

Zhruba ve stejný čas se hasiči vydali zlikvidovat požár trávy v Je-
dovnicích. Po příjezdu na místo se ukázalo, že hoří tráva na zahradě 
o rozměrech asi třicet krát sedmdesát metrů a požár se rozšířil i na 
další zahrady.

„Naše jednotka provedla natažení dopravního vedení k místu požá-
ru a dále započala s hašením pomocí 1C a 1D proudu. Po příjezdu 
HZS Blansko provedeno doplnění vody do cisterny CAS 25 Liaz. Po 
ukončení zásahu se jednotky vrátily na své základny,“ popsali zásah 
jedovničtí dobrovolní hasiči.

Tři hasičské sbory pak v sobotu po půl dvanácté vyjely k požáru do 
Rájce-Jestřebí. Kvůli technické závadě tam oheň zachvátil motorový 
prostor osobního auta.  (hrr)

 Foto HZS JmK Foto HZS JmK

 Foto SDH Jedovnice Foto SDH Jedovnice
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středa 5. srpnastředa 5. srpna

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Šikul-
ky, výtvarné tvoření pro dě   1–6 let, mož-
nost konzultace se spec. pedagogem.
Blansko – Klub důchodců ve 13.30 hod.: 
Kroužek deskových her.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 hod.: 
Muzika pro Karolínku – Epy De Mye (folk).

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Papírová města.
Boskovice v 19.30 hod. Papírová města.
Boskovice letní ve 21 hod. Mimoni.

čtvrtek 6. srpnačtvrtek 6. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Tré-
ninkové pohybové ak  vity, pro rodiče 
s dětmi 1–6 let, možnost konzultace se 
spec. pedagogem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Papírová města.
Boskovice v 19.30 hod. Terminator 
Genisys.
Boskovice letní ve 21 hod. Mimoni.

pátek 7. srpnapátek 7. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Fes  válek bez bojů a válek 
- Kafe za rohem v 19 hod.: Jakub Kříž, 
v 19.45 hod.: Ptakus  k, ve 21 hod.: 
Pokáč.
Boskovice – Zámecké nádvoří v 17 
hod.: Boskovický pohádkový hřebínek 
- Divadélko Andromeda: Nezbedné 
pohádky.
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: Výsta-
va děl výtvarníků Olešnicka, vernisáž. 
V rámci zahájení výstavy vystoupí pís-
ničkářka KAYA (Karla Salabová). Výstava 
bude dále přístupná veřejnos   8. a 9. 8. 
od 10 do 18 hod.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 
21 hod.: Předpouťová diskotéka, hraje DJ 
BAART.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible – 
Národ grázlů.
Boskovice v 17 hod. Malý dráček.
Boskovice v 19.30 hod. Ant-Man.
Boskovice letní ve 21 hod. Amy.

sobota 8. srpnasobota 8. srpna
AKCEAKCE

Boskovice – Fes  válek bez bojů a válek 
– Za muzeem – ve 14.30 hod.: Lísky vs. 
Paleťáci, v 16 hod.: Kuňky, v 16.30 hod. 
Slávek Janoušek, v 18 hod.: Zdeněk Bína, 
v 19.30 hod.: Jindra Holubes y Amigos, ve 
21 hod.: Pole  me, ve 20.30 hod.: Čanki-
šou, ve 24 hod.: Langtunes.
Cetkovice – Kulturní dům v 16 hod.: Sou-
sedské posezení, hraje Duo Pohoda.
Kunštát – Zámek v 19 hod.: Kontrasty – 
koncert.
Letovice – Přehrada Kře  nka v 8 hod.: 14. 
Kře  nská srandaregata.
Letovice – Za hasičskou zbrojnicí ve 20 
hod.: Taneční zábava, hraje Arcus.
Lhota Rapo  na – Výle  ště ve 20.30 hod.: 
Letní noc s hudbou na vaše přání, hraje DJ 
Zdenda a DJ Perfect.
Olešnice – Chovatelský areál v 8 až 18 
hod.: Tradiční chovatelská výstava.

Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 
21 hod.: Pouťová zábava, hraje Prorock 
Blansko.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. V hlavě. (3D)
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible – 
Národ grázlů.
Boskovice v 17 hod. Malý dráček.
Boskovice v 19.30 hod. Ant-Man. (3D)
Boskovice letní ve 21 hod. Isidious 3: 
Počátek.

neděle 9. srpnaneděle 9. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Svobody v 10 hod.: 
Promenádní koncert – Dechová hudba 
Olšověnka.
Boskovice – Fes  válek bez bojů a válek – 
kino Panorama – v 16 hod.: cestovatelské 
besedy, v 19 hod.: večer studentských 
fi lmů.
Boskovice – Prostranství před zámeckým 
skleníkem v 15 hod.: Promenádní sezóna: 
Tře   zuby (unplugged).
Letovice – Přehrada Kře  nka v 10 hod.: 
14. Kře  nská srandaregata.
Letovice – Masarykovo náměs   v 15 hod.: 
1. promenádní koncert, vystoupí K-Band.

Olešnice – Chovatelský areál v 8 až 16 
hod.: Tradiční chovatelská výstava.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. V hlavě.
Blansko ve 20 hod. Mission: Impossible – 
Národ grázlů.
Boskovice letní ve 21 hod. Stole   Miro-
slava Zikmunda.

pondělí 10. srpnapondělí 10. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Herna.

KINAKINA
Boskovice letní ve 21 hod. Šílený Max.

úterý 11. srpnaúterý 11. srpna
AKCEAKCE

Blansko – Křesťanské centrum v 18 
hod.: Muž umlčí zrádce v sobě a Dívčí 
válka 6.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Vykolejená.
Boskovice letní ve 21 hod. Jurský svět.
Lysice letní ve 20.45 hod. Asterix: Sídliště 
bohů.

kalendář akcíkalendář akcí

Z     
1) Blanenský biketrialista Václav 
Kolář se stal čerstvě mistrem svě-
ta v elitní kategorii

a) poprvé
b) podruhé
c) potře  

2) Hlavním městem státu Uru-
guay je

a) Buenos Aires
b) Asuncion
c) Montevideo

3) Pavouci mají
a) šest noh
b) osm noh
c) deset noh

4) Kopr je rostlina
a) jednoletá
b) dvouletá
c) víceletá

5) Polsko má hustotu zalidnění 
opro   České republice

a) výrazně vyšší
b) zhruba stejnou
c) výrazně nižší

6) Básník a prozaik Fráňa Šrámek 
zemřel

a) před druhou sv. válkou
b) během druhé světové války
c) po druhé světové válce

7) Zpěvákem skupiny Chinaski je
a) Tomáš Klus

b) Michal Hrůza
c) Michal Malátný

8) Známý internetový vyhledávač 
Seznam byl založen v roce 

a) 1992
b) 1994
c) 1996

9) Pohádku Lotrando a Zubejda 
natočil režisér

a) Karel Smyczek
b) Jiří Strach
c) Jan Svěrák

10) Světový rekord Jarmily Kra-
tochvílové v běhu na 800 m je z 
roku

a) 1980
b) 1983
c) 1986

11) Město Kuala Lumpur je hlav-
ním městem

a) Malajsie
b) Indonésie
c) Thajska

12) Rostlina reveň je známá také 
pod jménem

a) rebarbora
b) ředkev
c) cuketa

13) Zpěvák skupiny Queen Fred-
die Mercury zemřel na

a) infarkt

Ptá se lovec druhého: „Tak co, trefils?“ „Trefil, (tajenka).“

SMLOUVA HORNINA STAŘEC PŘÍTEL
AMILŮV

POPLACH
NA BURZE TAJENKA ZÁPASIŠTĚ 

V DŽUDU SPOJKA SYMETRÁLA

ZVON
NA PRÁCI

POD 
VODOU

VÝTAŽKY
Z BYLIN

ČÁST 
ŽENSKÉHO 

TĚLA

MONGOLSKÝ 
PASTEVEC

POLÉVKOVÉ 
KNEDLÍČKY

ZÁMEZÍ
TAŽNÉ  
ZVÍŘE

POHODNÝ

2X SNÍŽENÝ 
TÓN

PLOŠNÍ  
MÍRY

DVA  
HUDEBNÍ 

NÁSTROJE

HRADBA VESNA
ŠLECHTIC

OTEC  
(ZAST.)

SITUACE

ČESKÝ 
MALÍŘ

CHEM. ZN. 
OSMIA

POLEDNÍ 
JÍDLO

OBRUBY
KVĚTENSTVÍ

VIDINY
OVOCE

OTVOR
(ZAST.)

MINULÉHO 
ROKU

BALTICKÉ 
POBŘEŽÍ

CHEM. ZN. 
PLATINY

VÁPENCOVÉ 
ÚZEMÍ

BICYKLY TVRDÁ
STUPNICE

ZNAČKA 
KOSMETIKY

KELTSKÝ 
PĚVEC
ROČNÍ 

OBDOBÍ

NAJATÝ 
POTLESK

HLAVA  
KLÁŠTERA

DOPROVÁZET

ŽENSKÉ
JMÉNO

TOUHA
OTÁZKA

NA MÍSTO

CHEM. ZN. 
LUTECIA
HORNÍCI

ASENT

SPZ OKR. 
TRNAVA
ČÁST 

KABÁTU

PALIVO
POPRAVČÍ

NOČNÍ 
PODNIK
TĚLNÍ 

TEKUTINA

PYTLÁCKÁ 
LÉČKA

POKLADNY
RMUTY

ZN. MILIAM-
PÉRU

RUSKÝ 
SNĚM

NÁDOBA
U STUDNY

SLANÁ 
MINERÁLKA

ŘÍMSKY
550

SPOJENÍ 
TRÁMŮ

HON

DÁRCE
VRANÍK

PŘIVOLÁVAT 
DŮSTOJNÍKA

DRUH
VÍNA

MUŽSKÉ
JMÉNO VRKOČ

ZÁSTUPY
LIDÍ

BARVÍŘSKÁ 
KÁĎ

ŽENSKÉ 
JMÉNO

b) rakovinu plic
c) AIDS

14) Surikata má domovinu
a) v Africe
b) v Jižní Americe
c) v Austrálii

15) Adolf Hitler spáchal sebevraž-
du deset dní po svých

a) 56. narozeninách
b) 58. narozeninách
c) 60. narozeninách

16) Chemická značka hliníku je 
a) Am
b) Hl
c) Al

17) Prvním vítězem Poháru mis-
trů evropských zemí ve fotbale 
(v současné době Liga mistrů) byl 
klub

a) FC Barcelona
b) Real Madrid
c) Manchester United

18) Spisovatel Bohumil Hrabal 
nenapsal

a) Postřižiny
b) Slavnos   sněženek
c) Vesničko má středisková

19) Enrico Fermi byl italský
a) atomový fyzik
b) cyklista
c) automobilový závodník

20) Papež Jan Pavel II. zemřel 
v roce

a) 2005
b) 2007
c) 2009

21) Významný představitel evrop-
ské církevní reformace Jan Kalvín 
byl

a) Čech
b) Němec
c) Švýcar

22) Axl Rose je zpěvákem skupi-
ny

a) Led Zeppelin
b) Nazareth
c) Guns N´ Roses

23) Disciplínou moderního pě  -
boje není

a) šerm
b) judo
c) přespolní běh

24) Jezero a řeka Tonlésap se 
nachází

a) ve Vietnamu
b) v Číně
c) v Kambodži

Správné odpovědi z minulého 
týdne: 1a, 2c, 3b, 4c, 5b, 6a, 7c, 
8a, 9b, 10c, 11c, 12c, 13c, 14a, 
15c, 16a, 17b, 18a, 19c, 20c, 21a, 
22c, 23b, 24c.

Připravil Bohumil Hlaváček

Dobrý den vážení čtenáři,
léto je v plném proudu a měla by být v plném proudu i okurková 

sezóna. Díky masivní vlně uprchlíků se ale možná tento rok vůbec 
nedostaví. Chci doufat, že vylomená branka, zdemolované zařízení 
a vytlučená okna v uprchlickém táboře v Bělé pod Bezdězem, byly 
nejvážnějšími incidenty a nic horšího se už nestane. Jak víme u tune-
lu mezi Francií a Velkou Británií se už počítají mrtví a proud lidí 
nepolevuje, spíše naopak. 

Situace se musí začít řešit velmi rychle a to na úrovni celé Evro-
py. Čím více se bude bát seriózní evropská politická reprezentace 
jasných kroků, čím více si budou jednotlivé země hrát jen na svém 
písečku, v bláhovém klamu, že jich se to týká méně než souseda, tím 
to bude horší a rychlý vzestup různých extrémních a populistických 
hnutí bude jen otázkou času. Toto téma se dostalo i na pořad posla-
necké sněmovny. 18. června byla zahájena mimořádná schůze, která 
nebyla ukončena.

Další téma, které nás čeká po parlamentních prázdninách, je regu-
lace hazardu. Jako regionální politik vím, jaká je to při současné 
legislativě složitá věc. Těší mě, že v Blansku se podařilo přijmout 
vyhlášku zakazující hazard a zároveň mě mrzí, že ji nenásledovaly 
další obce a také to, že ze strany ministerstva financí trvalo mnoho 
měsíců, než se s obstruujícími provozovateli vypořádalo. 

Vláda minulý týden schválila několik návrhů zákonů regulujících 
hazard. Pravomoci obcí by se tak mohly výrazně posílit, měla by 
být zavedena zavírací doba heren a zvýšeno zdanění hazardu. Má 
být také povoleno podnikání zahraničních internetových sázkových 
společností, což umožní jejich spravedlivé zdanění. Lidé totiž v sou-
časnosti stejně sázejí on-line, ale protože oficiálně to není povole-
no, výběr daní je nula. Podle návrhu budou mít obce také pravomoc 
zakázat hazard lidem pobírajícím dávky pomoci v hmotné nouzi, těm, 
vůči kterým byl pravomocně prohlášen úpadek v rámci insolvenčního 
řízení a lidem, kterým hru zakázal orgán činný v trestním řízení. Hrací 
automaty by také měly zmizet ze všech hospod a restaurací. Napříště 
bude totiž možné je provozovat jen v hernách či v kasinech. 

Premiér Sobotka k tomu uvedl: „Vláda dnes přijala důležité nástro-
je pro důslednější regulaci hazardu v naší zemi. Jde o další důležitý 
splněný závazek v práci programového prohlášení a závazku vlády. 
Věřím, že silnější regulace hazardu bude mít v Poslanecké sněmovně 
podporu napříč politickým spektrem a tato důležitá opatření vejdou 
co nejdříve v platnost.“ Doufejme, že to tak bude.

  Krásné letní dny přeje, Lubomír Toufar (ČSSD)
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Společnice starší paní zůstala 
sama - je to klidná, čistotná, milá 
obyčejná mourovatá kočička. Tel.: 
702 951 513.

Žena 43/180 vysoká, štíhlá, ne-
kuřačka hledá muže pro společný 
život s rod. domem a autem, který 
má rád zvířátka a také už nechce 
být sám. Zn: Najdu tě? Volat na 
tel.: 603 570 188.

Z pozůstalosti po vojácích, let-
cích, partyzánech, četnících, funk-
cionářích ap. koupím medaile, od-
znaky, průkazy, foto, písemnosti, 
uniformy. Tel.: 608 420 808.

Chcete být zdraví? Neku-
pujte náhražky! Nabízím letošní 
kvalitní med přímo od včelaře z 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
TECHNICKO-INVESTIČNÍHO 

ROZVOJE

Místo výkonu práce: Velké Opatovice (působnost i na závodech ve 
                                              Svitavách a Březině)

Požadujeme: 
VŠ technického směru • 
řidičský průkaz skupiny B • 
NJ nebo AJ • 
praxe v oboru minimálně 3 roky• 
komunikativní a organizační schopnosti• 
zodpovědnost a pečlivost• 

Nabízíme:   
práci ve stabilní nadnárodní společnosti• 
fi remní benefi ty-telefon, notebook, prodloužená dovolená, atd.• 
pružná pracovní doba• 
mzda 35 000 - 45 000 Kč + odměny (možnost dalšího růstu)• 

Termín nástupu: dle dohody - co nejdříve

Zájemci, hlaste se do 10. 8. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí 
personálně-mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909, 

e-mail:  krejcirova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

BDI A SLYŠ !

–

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

čisté přírody Blanenska. Cena: 
140,- Kč/kg - květový / světlý/, 
160,-Kč/kg - lesní /tmavý/  po 1 
a 5 kg. Po domluvě dovezu do 
Blanska a Boskovic. Telefon: 
723 967 473.

Hledám práci. Řidič sk. C s 
praxí 25 let. Tel.: 736 172 758.

Prodám menší rodinný dům 
v Boskovicích na ulici Ant. Navrá-
tila. Oprava nutná. Cena dohodou. 
Tel.: 799 991 540.

Prodám knihy od Robina 
Cooka (nové) á 25,- Kč. SMS na 
tel. 792 259 250 - zavolám.

Prodám starší kufříkový šicí 
stroj (entlovačka) za 290,- Kč . SMS 
na tel. 792 259 250 - zavolám.

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme cestovní kanceláři GARGANO BRNO za poukaz na dovolenou v Itálii na poloostrově 
Gargano, v kempu Villaggio Riccio, který cestovní kancelář věnovala do tomboly Sousedského bálu 
města Blanska v únoru 2015. 

Cestovní kanceláři GARGANO BRNO děkujeme za nádhernou dovolenou a přejeme hodně úspěchů 
a spokojených klientů.  J. a D. O.
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Tereza Obořilová má 
kompletní sbírku medailí

L  S

Židlochovice, Benešov - 
V posledním červencovém týdnu 
probíhalo v Židlochovicích Mis-
trovství České republiky v sil-
niční cyklistice kategorií žáků, 
kadetů a juniorů. V koordinaci 
s Favoritem Brno do bojů tento-
krát zasáhla pětice reprezentantů 
Moravce Benešov - žákyně Obo-
řilová a Zemánková, žáci Šmída 
a Tlamka a kadetka Tesařová. 
Největší medailovou nadějí byla 
žákyně Tereza Obořilová.

A ta potvrdila svoje ambice 
hned v úterý v první silničářské 
disciplíně – časovce jednotlivců. 
Po výborném výkonu vybojovala 
bronzovou medaili, přitom vět-
šina jejích soupeřek byla o rok 
starší.

Její týmová kolegyně Anna 
Zemánková také zajela výborně, 
svoji cenu má v nabité konkuren-
ci i 21. místo Michala Šmídy a 34. 
Tomáše Tlamky. Velmi dobře se s 
náročnou tratí porvala i kadetka 
Jana Tesařová, která byla v cíli 
klasifi kována na 12. místě.

Po bronzu z časovky potvrdila 
Obořilová svoji formu i o dva dny 
později, kdy s Veronikou Jando-
vou (Favorit Brno) vybojovala 
mistrovský titul v silniční časov-

Fotbalový los - Divize
1. kolo, So 8. 8., 16:30 h Bystřice n.P. - Rosice, Blansko - Přerov, Uh. Brod - Žďár n. Sázavou, 

Hodonín - Stará Říše, Vrchovina - Tasovice, Kozlovice - Polná, Havl. Brod - Šumperk, Pelhřimov 
- Ždírec.

2. kolo, So 15. 8., 16:30 h Tasovice - Stará Říše, Ždírec - Hodonín, Žďár - Pelhřimov, Šumperk - 
Uh. Brod, Přerov - Havl. Brod, Polná - Blansko, Rosice - Kozlovice, Vrchovina - Bystřice.

3. kolo, So 22. 8., 16:30 h Bystřice - Tasovice, Kozlovice - Vrchovina, Blansko - Rosice, Havl. 
Brod - Polná, Uh. Brod - Přerov, Pelhřimov - Šumperk, Hodonín - Žďár, Stará Říše - Ždírec.

4. kolo, So 29. 8., 16:30 h Tasovice - Ždírec, Žďár - Stará Říše, Šumperk - Hodonín, Přerov - 
Pelhřimov, Polná - Uh. Brod, Rosice - Havl. Brod, Vrchovina - Blansko, Bystřice - Kozlovice.

5. kolo, So 5. 9., 16 h Kozlovice - Tasovice, Blansko - Bystřice, Havl. Brod - Vrchovina, Uh. 
Brod - Rosice, Pelhřimov - Polná, Hodonín - Přerov, Stará Říše - Šumperk, Ždírec - Žďár.

6. kolo, So 12. 9., 16 h Tasovice - Žďár, Šumperk - Ždírec, Přerov - Stará Říše, Polná - Hodonín, 
Rosice - Pelhřimov, Vrchovina - Uh. Brod, Bystřice - Havl. Brod, Kozlovice - Blansko.

7. kolo, So 19. 9., 15:30 h Blansko - Tasovice, Havl. Brod - Kozlovice, Uh. Brod - Bystřice, 
Pelhřimov - Vrchovina, Hodonín - Rosice, Stará Říše - Polná, Ždírec - Přerov, Žďár - Šumperk.

8. kolo, So 26. 9., 15:30 h Tasovice - Šumperk, Přerov - Žďár, Polná - Ždírec, Rosice - Stará 
Říše, Vrchovina - Hodonín, Bystřice - Pelhřimov, Kozlovice - Uh. Brod, Blansko - Havl. Brod.

9. kolo, So 3. 10., 15 h Havl. Brod - Tasovice, Uh. Brod - Blansko, Pelhřimov - Kozlovice, 
Hodonín - Bystřice, Stará Říše - Vrchovina, Ždírec - Rosice, Žďár - Polná, Šumperk - Přerov.

10. kolo, So 10. 10., 15 h Tasovice - Přerov, Polná - Šumperk, Rosice - Žďár, Vrchovina - Ždírec, 
Bystřice - Stará Říše, Kozlovice - Hodonín, Blansko - Pelhřimov, Havl. Brod - Uh. Brod.

11. kolo, So 17. 10. 15 h Uh. Brod - Tasovice, Pelhřimov - Havl. Brod, Hodonín - Blansko, Stará 
Říše - Kozlovice, Ždírec - Bystřice, Žďár - Vrchovina, Šumperk - Rosice, Přerov - Polná.

12. kolo, So 24. 10., 14:30 h Tasovice - Polná, Rosice - Přerov, Vrchovina - Šumperk, Bystřice - 
Žďár, Kozlovice - Ždírec, Blansko - Stará Říše, Havl. Brod - Hodonín, Uh. Brod - Pelhřimov.

13. kolo, So 31. 10., 14 h Pelhřimov - Tasovice, Hodonín - Uh. Brod, Stará Říše - Havl. Brod, 
Ždírec - Blansko, Žďár - Kozlovice, Šumperk - Bystřice, Přerov - Vrchovina, Polná - Rosice.

14. kolo, So 7. 11., 14 h Tasovice - Rosice, Vrchovina - Polná, Bystřice - Přerov, Kozlovice - 
Šumperk, Blansko - Žďár, Havl. Brod - Ždírec, Uh. Brod - Stará Říše, Pelhřimov - Hodonín.

15. kolo, So 14. 11., 13:30 h Hodonín - Tasovice, Stará Říše - Pelhřimov, Ždírec - Uh. Brod, 
Žďár - Havl. Brod, Šumperk - Blansko, Přerov - Kozlovice, Polná - Bystřice, Rosice - Vrchovina.

Tereza Obořilová v Židovicích potvrdila ziskem tří medailí svoji výjimeč-
nou univerzálnost a talent zároveň.  Foto archiv Moravec Benešov

ce družstev. Obě děvčata dojela 
do cíle s luxusním náskokem.

Anna Zemánková ve dvojici se 
Sabinou Džerengovou sahala po 
bronzu, nakonec skončila čtvrtá, 
kadetky Jana Tesařová - Anežka 
Nováková fi nišovaly na 6. místě 
a do elitní desítky výsledkových 
listin se prosadila i žákovská dvo-
jička Jakub Michal - Michal Šmí-
da (v cíli 9. místo).

Kvartet kadetů Jan Šmída - 
Marek Dolníček – Jakub Bernát 
– Jiří Dušek vybojoval 11. místo, 
žákovské duo Adam Křenek - 
Tomáš Tlamka byl dvanáctý.

Svoji medailovou jízdu letoš-
ním mládežnickým silničním 
MČR zakončila žákyně Tere-
za Obořilová ziskem stříbra v 
sobotním závodě s hromadným 
startem, když podlehla pouze své 
kolegyni z časovky dvojic Vero-
nice Jandové.

Ve stejné kategorii žákyň byla v 
cíli dvanáctá Anička Zemánková. 
V početné a kvalitní konkurenci 
žáků Michal Šmída dojel závod 
na 18. místě a Tomáš Tlamka 
fi nišoval jako 31. Kadetka Jana 
Tesařová se 9. místem dokázala 
prosadit do elitní desítky, účinko-
vání benešovského týmu na silni-
cích v okol Litoměřic uzavřel 53. 
místem Jan Šmída.

Horská kola byla letos potřetí ve Valchově
Valchov - Osmý závod Pohá-

ru Drahanské vrchoviny hostilo 
v sobotu 1. srpna valchovské fot-
balové hřiště. Po časovce do vrchu 
a maratonu se tentokrát jednalo o 
cross country v přilehlém lese. 
Letos poprvé byla k vidění MTB 
kombinace, vložen byl závod šta-
fet a vše vyvrcholilo odpoledním 
startem jezdců starších 15 let. Na 
startovní čáře zaregistrovali pořa-
datelé 115 závodníků.

Účelem kombinace je nastarto-
vání rozvoje technických doved-
ností při jízdě na kole u mladých 
závodníků (mladších a starších 
žáků a žákyň, kadetů a kadetek), 
aby mohli v dospělosti konkuro-
vat závodníkům světové úrovně. 
Proto před startem okruhového 
závodu se cyklisté museli vypo-
řádat s umělými překážkami, k 
času ze závodu pak byl připočítán 
čas za trestné body z překážek. 
Určitě jde nejen o výrazné zpes-
tření každého závodu, ale také o 
větší dramatičnost v boji o koneč-
né pořadí.

Medailisté - Chlapci a muži:
Odrážedla: 1. Holubec Vojtěch 

(Morkovice), 2. Burger Patrik 
(Boskovice), 3. Bernard Šimon 
(Boskovice). Do 6 let: 1. Mari-

ak Samuel (Blansko), 2. Do-
lák Jáchym (Pehov), 3. Machek 
Maxim (Boskovice). 7 - 8 let: 
1. Hartl Jan (Valchov), 2. Letev 
Radim (Hulín), 3. Jelínek Tomáš 
(Ludíkov). 9 - 10 let: 1. Šindelář 
Roman (ACT leraK Blansko), 
2. Matula Ondřej (Cyklo MXM 
Hulín), 3. Chyba Filip (Prostějov). 
11 - 12 let: 1. Tesař Jakub (Mora-
vec Team), 2. Kupský Michal 
(Judo Dolní Kounice), 3. Mazů-
rek Tomáš (Cyklo MXM Hulín). 
13 - 14 let: 1. Šindelář Jan (ACT 
leraK Blansko), 2. Letev Jakub 
(MG Bike Team), 3. Dosedla 
Ondřej (Bořitov). 15 - 18 let: 1. 
Prudek Dominik (GT Bikeplac 
Opportunity), 2. Stloukal Štěpán 
(ACT leraK Blansko), 3. Formá-
nek Adam (Cyklo MXM Hulín). 
19 - 39 let: 1 Mayer Daniel (KC 
Hlinsko), 2. Videcký Karel (Max 
Cursor Ostrava), 3. Ošťádal Jiří 
(Superior MTB Team Brno). 40 
- 49 let: 1. Gottwald Martin (Spe-
šov, Cbase), 2. Šíma Martin (Max 
Cursor Ostrava), 3. Balák Leoš 
(Moravec Team). 50 let a více: 
1. Olejníček Dušan (GT Bicycles 
Opportunity), 2. Prudek Vítězslav 
(Moravec Team), 3. Šafář Milan 
(Moravec Team).

Dívky a ženy:
Odrážedla: 1. Věrná Adéla (Orel 

Boskovice), 2. Fritzová Tereza 
(Protivanov), 3. Horská Nikol 
(Vavřinec). Do 6 let: 1. Kupská 
Žaneta (Dolní Kounice), 2. Bar-
tošová Magdaléna (Dolní Lhota), 
3. Bartošová Marie (Dolní Lhota). 
7 - 8 let: 1. Hanáková Anna (Žďár-
ná), 2. Tlamková Barbora (Mora-
vec Team), 3. Gottwaldová Amálie 
(ACT leraK Blansko). 9 - 10 let: 1. 
Hanáková Eliška (Žďárná), 2. Oli-
vová Denisa (Moravská Ostrava), 
3. Černá Hana (Bystřice nad P.). 
13 - 14 let: 1. Zouharová Natálie 

(Zlín), 2. Fritzová Aneta (Mora-
vec Team), 3. Sochorová Anna-
Marie (ACT leraK Blansko). 15 
- 18 let: 1. Šafářová Adéla (Mora-
vec Team), 2. Haasová Kristýna 
(ACT leraK Blansko), 3. Konečná 
Monika (Moravec Team). Od 19 
let: 1. Veselá Lucie (GT Bicycles 
Opportunity), 2. Koscová Kristina 
(Dema Racing Team).

Pohár Drahanské vrchoviny 
pokračuje tuto sobotu v Benešo-
vě, o týden později v Kořenci, 22. 
srpna se závodníci přesunou do 
Bukové a o den později do Bořito-
va.  Lubomír Slezák

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Dračí lodě budou opět na 
Křetínce

Letovice - Koncem prázdnin rozvlní hladinu přehrady Křetínka 
atraktivní závody dračích lodí Křetínka Cup 2015, určené pro amatér-
ské a fi remní posádky.

V pátek 21. srpna jsou od 12 do 18 hodin na programu tréninkové 
jízdy v místě závodu (po 30 minutách) – pro všechny týmy je trénink 
povinný, (každý z účastníků obdrží kontrolní pásku, bez které nebude 
vpuštěn do hlavního závodu).

V sobotu 22. srpna bude v 9 hodin porada kapitánů, od 10 do 
17 hodin proběhnou závody na 200 m a od 17 do 18 hodin závod na 
1000 m na otáčky.

Pojede se kategorie Grand Prix - tj. 16 - 20 pádlujících, z toho musí 
být minimálně čtyři pádlující ženy, plus bubeník. Kormidelníka dodá 
pořadatel. Oceněna bude i nejlepší čistě ženská posádka (v případě, že 
se sejdou tři a více ryze ženské týmy, pak pojedou tyto týmy samostat-
ný závod).

Závod na 200 m: startuje se ve čtyř až šest drahách, nástupy a výstu-
py z lodí na břehu přehrady Křetínka. Cíl bude zaznamenán digitální 
kamerou pro případné protesty. 

Závod na 1000 m: startuje se intervalově, v pořadí dle výsledků na 
200m, závod se jede na otáčky.

Rekordní návštěvnost Křetínské přehrady byla v roce 2013, pamět-
níci tvrdí, že za celou historii přehrady nepamatují na tomto místo tolik 
lidí, odhaduje se okolo deseti tisíc diváků. Závodilo téměř šedesát 
týmů. V loňském roce svoje síly na hladině Křetínky změřilo pětapa-
desát amatérských týmů a šest poloamatérských. Z pětapadesáti týmů 
byly čtyři ryze ženské.  (les)

Triatlonová liga končí
Region - Dvacátý devátý ročník Kepák Triatlonové ligy, jehož sou-

částí je i Vysočanský triatlon, má před sebou poslední závod letošního 
ročníku, kterým bude v sobotu 8. srpna Hostěradský triatlon. Poslední 
červencová sobota patřila předposlednímu triatlonu ligy, kterým byl 
Žďárský triatlon.

Ve Žďáru nad Sázavou se k prezentaci na hlavní závod dostavilo 
73 triatlonistů, dalších 15 závodníků startovalo v Lidovém závodu o 
menších objemech. Mezi známými jmény nechyběli Vodehnal, Koří-
nek nebo Kašpárek.

Nejrychleji se s náročnou tratí ve Žďáru vyrovnal Tomáš Martínek 
(Leffi  Team), který 1500 metrů plavání, 40 km na kole a 10 km běhu 
překonal za dvě hodiny a dvě minuty. 

Neztratili se ale ani reprezentanti našeho okresu. Třinácté místo 
v kategorii mužů 30 - 39 let obsadil Jaroslav Hlaváč (Ráječko), první 
místo vybojoval mezi muži nad 60 let Miloslav Bayer (ASK TT - SKI 
Blansko).  (les)

HORSKÁ KOLA
9. 8., 10 h Benešov. Pohár Drahanské vrchoviny.

KOPANÁ
8. 8., 16:30 h Blansko - Přerov, divize.

TENIS
8. - 9. 8., 10 h Velké Opatovice, turnaj dospělých.

K   

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

1 Z  – S , 1. 1 0 2

2 B  – P , 1 0 2

3 S  B  – R , KP 1 0 2

4 O  – R  B, OP 1 0 2

5 R  – O , OP 1 0 2

6 K  B – L , OP 1 0 2

7 A  – S , OP 1 0 2

8 V  – D , OP 1 0 2

9 L  – B , OP 1 0 2

10 B  B – O , III. . 1 0 2

11 K  – B , III. . 1 0 2

12 K  – L , III. . 1 0 2

13 V. O  – S , III. . 1 0 2

14 V  – Š , OP 1 0 2

1. kolo

TIPOVAČKA

Startuje další ročník Zrcadlo TIPOVAČKY. Pravidla zůstávají stej-
ná jako v minulosti. (jejich kompletní znění přineseme v příštím čísle 
Zrcadla) Vyplněné kopóny zašlete poštou nebo vhoďte do schránky 
blanenské či boskovické redakce Zrcadla. 

T

Otázka pro Jiřího Crhu, 
prezidenta FK Blansko

V sobotu startuje nová divizní sezóna pro blanen-
ský klub. Je tu spousta novinek. Jak co se týče sestavy 
áčka, tak i v zázemí klubu. Můžete je přiblížit?

Začnu od té druhé části otázky. Podařilo se nám opravit 
příchozí cestu na stadion. Řádově to stálo zhruba milión 
a půl, povedlo se zpevnit komunikaci od brány ke kabi-
nám. Všichni si toho všímají, bylo to opravdu potřeba, už 

hodně dlouho se o tom mluvilo, teď na to došlo. Myslím, že i trávník je 
ve velmi dobré kondici. Teď je výhledově na řadě tribuna, která potře-
buje také řádnou rekonstrukci, jestli očekáváme zvýšení návštěvnosti. 
A tím se dostaváme k první části otázky...

Není žádným tajemstvím, že se podařilo angažovat za pomoci Karla 
Jarůška k nám minimálně na půl roku do Blanska opravdovou celebritu. 
Petra Švancaru. Ten ve svých sedmatřiceti letech dokazuje, že je nejen 
stále výborným hráčem, ale svojí činností ve prospěch brněnského fotba-
lu, zasvěcenými televizními i novinovými komentáři, ale i opravdovou 
celebritou. Má za sebou už přípravná utkání v našem dresu, kde sklízel 
potlesk na otevřené scéně. Myslím, že to byl opravdu výborný tah. Jeho 
jméno bezpochyby přitáhne diváky na náš stadion. A co se týče peněz 
v případš jeho angažmá? Mohu zodpovědně říct, že klub nebude stát 
žádnou závratnou částku, o to je to zajímavější. V sobotu 8, srpna je na 
pořadu ostrá premiéra. Chceme hrát hlavně atraktivní fotbal. Přijďte se 
podívat.  (bh)

Posila. Petr Švancara hrál celý zápas za Blansko pro   Prostějovu, kdy při 
remíze 2:2 nahrál na oba góly, i pro   Moravské Slavii, s níž domácí uhráli 
stejný výsledek.  Foto Bohumil Hlaváček
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Krajský fotbalový pohár odstartoval
L  S

Region - Krajský pohár fotba-
listů je každý rok předehrou mis-
trovské sezóny. Jinak tomu neby-
lo ani letos. Na osmi místech na 
jihu Moravy se hrálo ve středu 
29. července první předkolo. 

Dál jdou oba týmy z I.A třídy 
- Dražovice a Kunštát. Výrazné 
výhry si připsali fotbalisté Jedo-
vnic, Milotic a Podolí.

Jedovnice (I.B třída) - Lipo-
vec (I.B třída) 5:1. 26. (PK) a 
37. (PK) Formánek, 23. Tajnai, 
54. Sedláček, 80. Pernica - 21. 
Zouhar Mich.

Jedovnice: Pěšička P. - Blatný 
(46. Sedláček), Borek, Formánek 
(80. Pěšička J.), Galita, Grom-
ský, Milko, Pernica, Rybář, Taj-
nai (58. Gryc), Vintr.

Lipovec: Lahodný (46. Sed-
lák) - Marušák (72. Vágner V.), 
Musil L. (54. Šíbl), Sedlák, Ško-
lař, Musil F., Matuška, Kout-
ný (54. Vágner J.), Zouhar M., 
Keprt.

Rájec-Jestřebí (I.B třída) - 
Kunštát (I.A třída) 1:3 (0:3), 
76. Štrajt - 5. a 37. Haničinec, 
15. Šafařík.

Rájec: Šmerda - Opatřil, Štrof, 
Štrajt, Žilka, Dvořák, Kopecký, 

Klimeš (79. Hanskut), Skácel, 
Kunc, Macháček (63. Orel).

Kunštát: Loukota - Šafařík 
(60. Skoček), Prudil, Adámek (54. 
Adamec), Vorlický (46. Doležel), 
Zeman, Haničinec, Štencl, Preč, 
Gracias (65. Zámek), Ducháček.

Vilémovice (I.B třída) - Med-
lánky (I.B třída) 1:2 (0:2), 76. 
Stupka - 2. a 34. Šudoma.

Vilémovice: Urbánek J. - 
Duchovný, Kopřiva, Fiala, Urbá-
nek M., Eliáš, Gross, Korytář, 
Kašpárek, Kučera, Urbánek F. (61. 
Stupka).
Říčany (OP) - Horní Heršpice 

(I.B třída) 1:0, Moravany (OP) - 
Milotice (I.B třída) 2:6, Nikolčice 
(I.B třída) - Podolí (I.B třída) 1:4, 
Moutnice (I.B třída) - Jezeřany-
Maršovice (I.B třída) 1:2, Dražo-
vice (I.A třída) - Slavkov (I.B tří-
da) 2:1.

V neděli pokračoval Krajský 
pohár druhým předkolem. V něm 
předvedl střelecký koncert tým 
Kunštátu, jen o branku méně 
vstřelil celek Tišnova. S přehle-
dem vybojovali postup také hráči 
Jedovnic.

Jedovnice (I.B třída) - Soběši-
ce (I.B třída) 5:1 (3:1), 43. (PK), 
61. a 74. Borek, 33. Blatný, 37. 
Pernica - 13. Kasálek.

Kunštát (I.A třída) - Svratka 
Brno (I.A třída) 8:2 (5:1), 11. 
Ducháček, 22. Štencl, 32. Adámek, 
36. Vorlický, 45. Haničinec, 65. 
Zeman, 70. Gracias, 87. Doležel - 
24. Bábeľa, 49. Křivánek.
Říčany (OP) - Kohoutovice (I.B 

třída) 1:2, Milotice (I.B třída) - 
RAFK (I.B třída) 1:4, Podolí (I.B 
třída) - Újezd (I.B třída) 1:1, na 
penalty 4:5, Jezeřany-Maršovice 
(I.B třída) - Šlapanice (I.A třída) 
0:4, Medlánky (I.B třída) - Tišnov 
(I.A třída) 1:7, Dražovice (I.A třída) 
- Slovan Brno (I.A třída) 1:4, Blatni-
ce (I.A třída) - Veselí (I.A třída) 0:1, 
Velká (I.B třída) - Dubňany (I.A tří-
da) 0:2, Šatov (I.B třída) - Miroslav 
(I.A třída) 3:0, Lovčice (I.B třída) 
- Bučovice (I.A třída) 1:6, Mikulov 
(I.A třída) - Lanžhot (KP) 1:2.

1. kolo - středa 5. srpna v 17:30
Veselí - Mutěnice, Šlapani-

ce - Bystrc, Kunštát - Bohunice, 
Lanžhot - Jevišovice, Kohoutovi-
ce - Bosonohy, Újezd - Novosedly, 
Ratíškovice - Bzenec, Šatov - IE 
Znojmo, Hovorany - Rousínov, 
RAFK - Moravský Krumlov, 
Tišnov - Ivančice, Jedovnice - 
Ráječko, Bučovice - Sparta Brno, 
Slovan Brno - Vojkovice, Slati-
na - Boskovice (pátek 7. srpna, 
17:30 h), Dubňany - MS Brno.

Pá 21. srpna

TRÉNINKOVÉ JÍZDY

So 22. srpna

ZÁVOD 200 m a 1000 m

Info: 603 564 579  e-mail: kretinkacup@seznam.cz

SOBOTASOBOTA
  7:00 – 10:00 7:00 – 10:00   hod. hod.   – –   pøejímky vozidelpøejímky vozidel
10:00 – 10:15 10:00 – 10:15   hod. hod.   – –   rozprava, zahájení závodurozprava, zahájení závodu
10:30 – 18:00 10:30 – 18:00   hod. hod.   – –   soutìže v sekcíchsoutìže v sekcích
20:00 – 01:00 20:00 – 01:00   hod. hod.   – –   diskotéka s Karlem Fialoudiskotéka s Karlem Fialou

NEDÌLENEDÌLE
  8:45 – 8:45 –   9:00 9:00   hod. hod.   – –   rozprava, zahájení závodurozprava, zahájení závodu
  9:00 – 16:00 9:00 – 16:00   hod. hod.   – –   soutìže v sekcíchsoutìže v sekcích
17:00 – 18:00 17:00 – 18:00   hod. hod.   – –   vyhlášení výsledkùvyhlášení výsledkù

www.trucktrial.cz

NÁKLADNÍ VOZIDLA V EXTRÉMNÍM TERÉNU – Mistrovství Èeské republiky a Nìmecka
s úèastí posádek offroadových vozù – OFFROAD Games 2015

KUNŠTÁTKUNŠTÁT    u Boskovic
15. – 16. 8. 201515. – 16. 8. 2015      Pískovna firmy KORA

Tiskárna AKORD Chomutov

ZRCADLO

 

Accord

BOSKOVICE

Pohár. Hrál se také Pohár OFS Blansko, Boskovice B (v bílém) porazily Doubravici 5:0.  Foto Lubomír Slezák

Blansko - O mistru světa v biketrialu se 
tentokrát poprvé rozhodovalo v jedné zemi 
a během jednoho týdne. Loňský šampion v elit-
ní kategorii Václav Kolář z Blanska nezklamal. 
Obhajobu zvládl a dovezl domů opět zlato.

Velká gratulace, máš dobrý pocit?
Určitě. Nový model závodů, kdy se jelo jeden 

týden ve španělské Odeně byl o něčem jiném. 
První den se jelo na sekcích, které mi seděly, i 
když bylo šílené vedro. Pak někde jinde a napo-

třetí jsme se vrátili na místo prvního dne, ale 
jelo se na trochu jiných tratích. Druhý závod 
mi nesedl, motala se mi hlava, ten třetí pak už 
ano. Měl jsem být už teoreticky unavený, ale 
já jsem se cítil nejlépe. A to rozhodlo. Protože 
nestartoval Španěl Mustieles, musel jsem jeho 
krajana Guttiereze porazit a to se mi povedlo. 
A vyhrál jsem o sedmnáct bodů. A zadařilo se 
i Martinu Kakáčovi, který se dostal na celkové 
čtvrté místo.

Vraťme se k prvnímu závodu...
Abel Mustieles vyhrál, já druhý, na těžkých 

sekcích se to stane. Některé byly takové, že se 
nedaly sjet bez trestného bodu. On jel jen prv-
ní dva závody, pak se přesunul na mistrovství 
Evropy konkurenční UCI, které je pro něho 
důležitější. I tak bral celkový bronz. Ale na ME 
nevyhrál, musel být naštvaný. Škoda, že nezů-
stal.

Co druhá část seriálu?
Necítil jsem se dobře. Nevyspal jsem se 

pořádně, měl jsem i smůlu. Na těžké sekci 
šest jsem nestihl pár sekund před koncem čas, 
i když jsem tam měl do té doby nulu. Na umělé 
sekci v druhém kole mne zastihla bouřka, kme-
ny byly nesjízdné a nepovedlo se mi to projet. 
Zase jsem nestihl čas na posledním seskoku do 
cíle, přestože jsem to do té doby zvládl. Před 
posledním závodem to bylo na psychiku.

Měl jsi i problémy jiného rázu...
No, nedorazilo mi kolo. Už jsem myslel, že 

budu muset na jiném, ale povedlo se to. A para-
doxně se mi to stalo i při cestě nazpátek, teď 
když se o tom bavíme to pořád nemám. Kolo, 
rukavice, nářadí, oblečení, nic. Letadlo letělo 
dál do Pekingu, asi je to tam. Bylo to kolo za 
skoro sto tisíc, je to taková „sranda“, i když 
mi je hradil sponzor. Ještě nikdy jsem takové 
problémy neměl. A navíc mi přestal fungovat 
mobil. Ale beru to sportovně...

Jak se ti líbil nový model šampionátu?
Docela ano. Bylo to náročné, ale zase 

odpadlo náročné cestování a nezabralo to tolik 
času. Asi to tak bude fungovat i dál. Je těžké 
najít místo s několika lokalitami, nevím, jestli 
se to bude dařit dál. V Blansku by to možná šlo, 
jeden závod by mohl být třeba v Brně.

Máš vrchol sezóny za sebou, co je nyní 
před tebou...

Jsem rád. Byla to makačka, tréninkový plán 
jsem poctivě dodržoval. V říjnu mám v plánu 
volno, od listopadu zase trénovat. Čeká mne ale 
ještě před tím mistrovství světa UCI v Andoře. 
Vím, že tam asi na bednu mít nebudu, jsou to 
jiné závody. Ale zklamat bych tam vyloženě 
nechtěl. Bude to první týden v září, je to jedno-
rázový závod s kratšími umělými sekcemi na 
velké skoky.  Bohumil Hlaváček

Španělský rychlotýden v Odeně 
rozhodl o mistru světa v biketrialu,

Václav Kolář obhájil titul

V Července se opět hrál 
beach volejbal

Boskovice - Seriál prázdninových turnajů v plážovém volejbale pokra-
čoval druhou soutěží, když v sobotu 1. srpna změřily své síly mužské 
páry. Pod žlutě orámovanou sítí v písku na koupališti Červená zahrada 
se bojovalo od časného rána. Počasí bylo příjemné, komorní prostředí 
ke sportování jako stvořené. Pro návštěvníky bylo sledování soupeřících 
dvanácti dvojic vítaným zpestřením.

Utkání skončila, až když se začalo pomalu stmívat, hlavní rozhodčí 
Milan Strya pak vyhlásil výsledky.
Čtvrté místo vybojovali Zdeněk Meluzín a Karel Nečas, pomyslný 

bronz patří páru Josef Bohatec, Marek Perry, z druhého místa se rado-
vali Adam a Ondřej Slavíčkovi a palma vítězství patří Tomáši Kubalovi 
s Jakubem Spáčilem.  (les)
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