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BOSKOVICE - Boskovice 
koupí pozemky pro stavbu nové 
sportovní haly v areálu Červe-
né zahrady. Na svém posledním 
zasedání o tom rozhodlo tamní 
zastupitelstvo. 

Za parcely město zaplatí čtr-
náct milionů korun. Podle opo-
zičních zastupitelů je to ale zby-
tečně moc.

Tři tisíce šest set metrů pozem-
ků, na kterých stojí bývalý mlýn 
a rodinný dům, město koupí od 
soukromého majitele. Adminis-
trativní cena podle znaleckého 
posudku činí necelých devět mili-
onů korun. Radnice k nim přidá 
další pět.

Na jednání boskovických 
zastupitelů se nad tímto bodem 
strhla asi hodinová diskuze. Před-
stavitelé koalice dodávali argu-
menty, proč je výkup pozemků 
nutný, a proč za čtrnáct milionů. 
Opoziční zastupitelé zase pouka-

zovali na podle nich nevýhodnost 
a unáhlenost koupě.

„Rada má za to, že možnost 
vykoupení těchto nemovitostí je 
důležitá pro další rozvoj areálu 
Červené zahrady a bereme to tak, 
že tato možnost už by se nemu-
sela opakovat. Vyšší cena, než je 
ze znaleckého posudku, je zdů-
vodnitelná, umožňuje to zákon 
o obcích,“ uvedla boskovická sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD). 

Opoziční zastupitelé vyčí-
tali materiálu nepřipravenost 
a nekoncepčnost. Upozorňovali 
například na možné problémy se 
spodní vodou v lokalitě, nebo na 
to že pozemky pro umístění haly 
i pro parkoviště nebudou stačit. 
Nezdálo se jim ani to, že vede-
ní města nedokázalo říct, jak se 
má areál Červené zahrady roz-
víjet a k čemu přesně kupované 
pozemky poslouží.

„Mně to připadá ne úsměvné, 
ale smutné, že jste schopni to 
vůbec takto předložit s takovým 

minimem informací a zdůvodňo-
vat to super veřejným zájmem 
a zdůvodňovat zhruba čtyřiceti-
procentní navyšování ceny. Jsem 
naprosto přesvědčen, že kdybych 
to předložil jako starosta v minu-
lém období, tak je na mne podáno 
několik trestních oznámení,“ pro-
hlásil zastupitel Jaroslav Dohná-
lek (ODS)

Zastupitel Radek Mazáč 
(Sdružení Sportovci pro Bos-
kovice) zase poukázal na to, že 
není jisté, jestli budou obyvatelé 
z okolních nemovitostí souhlasit 
se stavbou haly, a také na příliš 
vysokou kupní cenu, která se liší 
od znaleckého posudku.

„Vytváříte tady precedens pro 
ostatní majitele pozemků. Jest-
liže v tuto chvíli jednomu maji-
teli zaplatíme tyto peníze, tak se 
rozlučte s tím, že budeme okol-
ní pozemky nakupovat levněji. 
Vidím to jako mrhání městskými 
prostředky,“ prohlásil Mazáč.
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Cestovatelé v Thajsku a Laosu hledali Lidi lesa Mlabri
BLANSKO - Cestovatelé Ale-

na Žákovská a Milan Daněk mají 
za sebou další dobrodružnou ces-
tu. Na přelomu července a srpna 
se vydali do Thajska a Laosu po 
stopách lidu Mlabri. Podrobnosti 
o cestě řekl v rozhovoru Milan 
Daněk.

Milane kam jste letos vyra-
zili?

Navázali jsme na sérii cest za 
přírodními národy. Posledních 
patnáct let jsme za nimi putova-
li do nejrůznějších divokých a 
často velmi obtížně dostupných 
míst po celém světě. Tentokrát 
jsme ale hledali dostupnější 

Boskovice kupují 
pro halu pozemky 

za 14 milionů

Uzavírka se protáhne
Konec oprav 
Svitavské ulice 
v Blansku se 
posouvá až na 
konec října.

Více na straně 2

Konec hazardu
Z Boskovic od 
příštího roku 
postupně zmizí 
výherní automaty 
a terminály.

Více na straně 5

Okresní derby
Boskovičtí 
hokejisté porazili 
Blansko 8:0 a bez 
porážky vedou 
tabulku.

Více na straně 7

Tradice. Uplynulý víkend patřil v Boskovicích Husím slavnostem. Již dvanáctý ročník nabídl trh lidových řeme-
sel, husí speciality i bohatý kulturní program v letním kině, ve kterém se představili například Bratři Ebenové 
nebo písničkář Xindl X. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net.  Foto Jaroslav Oldřich a Marie Hasoňová

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Na Husí slavnosti do Boskovic 
přijel Xindl X i Bratři Ebenové

cíl, protože jsme vyjeli v nové 
sestavě. Doposud jsme jezdili 
většinou jen ve dvojici, chlap 
a ženská (Milan Daněk a Alena 
Žákovská). 

Taková sestava je dobrá pro 
navazování kontaktů s domo-
rodci, nebudíme obavy a také se 
minimalizuje riziko negativního 
civilizačního vlivu. Letos jsme 
poprvé vyjeli v trojici, když jsme 
s sebou vzali našeho desetiletého 
syna Štěpána. 

Co to byl tedy ten dostupněj-
ší cíl?

Nacházel se v relativně vyspělé 
zemi jakou je Thajsko a částečně 
také v sousedním Laosu. Inspi-
rací nám byla stará kniha, která 
v češtině vyšla někdy během 
války. Dostali jsme ji náhodně 
darem na jedné besedě s důchod-
ci. V té knize je popsán zajímavý 

kmen, úplně nejmenší etnikum, 
které se v horské  oblasti Thajska 
a Laosu tehdy nacházelo. Číta-
lo jen několik stovek lidí, kteří 
žili až neuvěřitelně primitivním 
způsobem. Neměli stálé obyd-
lí, vyhýbali se lidem, v malých 
roztroušených tlupách neustá-
le putovali pralesem a nikdy 
se nezdrželi dlouho na jednom 
místě. Stavěli si jen jednoduché 
zástěny z proutí a listí proti větru. 
Říkalo se, že tábor opustí hned, 
jak listí zežloutne. Lidé po nich 
nacházeli jen opuštěné přístřeš-
ky a také proto je začali nazývat 
Phi Tong Luang. To znamená 
Duchové žlutých listů. Nikdo 
je ani nespatřil. Setkání s lidmi 
z vesnic se vyhýbali, vždy před 
nimi utekli. Proto vlastně vznik-
ly dohadu, zdali jsou vůbec lidé 
nebo duchové. 

 Pokračování na str. 4

Mladík v Letovicích najel autem na 
strážníka, nyní mu hrozí vězení

LETOVICE - Horké chvilky 
zažil strážník Městské policie 
v Letovicích, který chtěl vyřešit 
špatné parkování. Dvaadvacetile-
tý řidič se s přestupkem nehodlal 
smířit a najel na policistu svým 
autem. 

Incident se odehrál minulý 
pátek odpoledne. Dvaadvace-
tiletý mladík zaparkoval svůj 
Volkswagen u přechodu pro 

chodce. Městskému policistovi se 
zdálo, že příliš blízko, a chtěl pře-
stupek vyřešit. S tím ale mladík 
evidentně nesouhlasil.

„Mladý muž strážníkovy slovní 
pokusy o navázání kontaktu okáza-
le ignoroval, nasedl do auta, bouch-
nul dveřmi, nastartoval a chystal se 
odjet,“ uvedl blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.

To se zase nelíbilo strážníkovi 

a postavil se před auto, aby mu 
zabránil odjet. Mladík ale policis-
tovy výzvy ignoroval a s autem se 
rozjel. 

„Ve chvíli, kdy se kola pohnu-
la vpřed, strážník duchapřítomně 
uskočil stranou. Bočnímu leh-
kému střetu kolene s karoserií a 
ruky s čelním sklem se však již 
nevyhnul,“ popsal mluvčí.

Strážník musel po střetu vyhle-

dat lékařské ošetření. Mladík je 
teď podezřelý z trestného činu 
násilí proti úřední osobě. 

„Auto lze v tomto případě 
považovat za zbraň, a proto teď 
pachateli v souvislosti s jeho jedná-
ním hrozí přísnější postih i s mož-
nou vidinou trestu odnětí svobody 
v délce trvání od půl roku do šes-
ti let,“ dodal blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

Volby v Suchém: starosta se 
nedostal do zastupitelstva

SUCHÝ - Nové volby v Suchém vyhrála kandidátka starosty Pavla 
Žilky. Od voličů dostala nejvyšší počet hlasů. Starosta Žilka ale mandát 
zastupitele nezískal. Kandidátka SNK Suchý dostala 655 hlasů a tři man-
dáty. Sdružení nezávislých kandidátů 592 hlasy a také tři mandáty. Sedmý 
zastupitel bude z kandidátky Pro Suchý. Starosta Pavel Žilka získal 93 
hlasů, ale mandát mu kvůli pořadí na kandidátce těsně unikl.

Mandáty získali Vladimír Ševčík, Ivoš Pluháček, Aleš Zemánek, Pavel 
Vybíhal, Miloslav Dosedla, Stanislav Sekanina a Jakub Hlubinka. K vol-
bám přišlo přes 75 procent voličů. 

Zastupitelstvo v Suchém se rozpadlo letos na jaře, když na své mandá-
ty rezignovali tři zastupitelé. Rezignaci zároveň podali jejich náhradníci 
z kandidátek. V původně sedmičlenném zastupitelstvu tak zůstali jen čtyři 
lidé. Zákonná mez je přitom pět zastupitelů.  (moj)

Milan Daněk s dívkou lidu Mlabri. Foto archiv Milana DaňkaMilan Daněk s dívkou lidu Mlabri. Foto archiv Milana Daňka
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Konec oprav Svitavské se 
posouvá až na konec října

K

M  Z

BLANSKO - Řidiči projedou 
celou Svitavskou ulicí v Blansku 
poprvé až na přelomu října a listo-
padu. Podle původního plánu při-
tom měla být oprava hlavního prů-
tahu městem hotová do konce září. 
Stavbu ale zkomplikovaly nečeka-
né problémy s podložím. V části 
Svitavské ulice dělníci  narazili na 
skálu. Výměna vodovodu a další 
práce tak nabraly skluz.

„Aktuálně to vypadá tak, že by 
se po celé Svitavské ulici mohlo 
jezdit od posledního října, maxi-
málně od pondělka 2. listopadu,“ 
uvedl vedoucí blanenské správy 
a údržby silnic Miloš Bažant.

Finální povrch po celé šíři 
vozovky se bude na úseku od kru-
hového objezdu v centru města 
po křižovatku s Mahenovou ulicí 
pokládat o víkendu 10. a 11. října. 
Po oba dny bude Svitavská zcela 
uzavřena. Objízdná trasa pro tran-
zitní dopravu povede přes Oleš-
nou, pro ostatní přes Masarykovu 
ulici.

Za několik dnů na to pak fi r-
ma položí poslední vrstvu asfaltu 
v části Svitavské od křižovatky 
u ředitelství ČKD po sídlo ČAD 
Blansko. Poslední úsek - kolem 
autobusového nádraží, nová okruž-
ní křižovatka a část Nádražní ulice 
přijde na řadu až na konci října.

Přestože bude v některých 

částech Svitavské ulice dokonče-
ný nový asfaltový povrch, stále 
zůstane zachovaný jednosměrný 
provoz. „Budou se totiž dodělávat 
chodníky a je důležité, aby fi rma 
mohla pracovat na obou stranách 
silnice,“ podotkl vedoucí inves-
tičního odboru blanenské radnice 
Marek Štefan.

S prodloužením termínu oprav 
už souhlasili blanenští radní. Prá-
ce na Svitavské by neměli nijak 
ohrozit start letošního Půlmarato-
nu Moravským krasem. Tradiční 
závod pořadatelé právě kvůli 
rekonstrukci ulice už jednou pře-
sunuli z konce srpna na 24. října.

Zpoždění na Svitavské ulici ale 
není jedinou komplikací, která 

přišla při opravách průtahu Blan-
skem. Kvůli nerovnostem musela 
stavební fi rma vyměňovat část 
už položeného povrchu v ulicích 
Poříčí a Vodní.

Rekonstrukce hlavního silnič-
ního průtahu Blanskem začala 
prvního dubna. Opravuje se přes 
dva kilometry dlouhý úsek od kři-
žovatky u Kaufl andu po odbočku 
na Lažánky u ředitelství ČKD.

Stavební práce měly původ-
ně přijít na asi sedmdesát sedm 
milionů korun, čtyřicet šest měl 
zaplatit Jihomoravský kraj, pěta-
dvacet město a zhruba šest okres-
ní Svazek vodovodů a kanalizací. 
Kolik bude stát oprava defi nitiv-
ně, zatím nebylo vyčísleno.

ČERNÁ HORA - Srazily se dva náklaďáky. Nehoda dvou náklad-
ních aut blokovala provoz na silnici I/43. Vozidla se srazila nedaleko 
Černé Hory. Řidič jednoho z nich utrpěl při střetu zranění. Nehoda se 
stala kolem půl jedné v místech pod stoupáním k lesu za Černou Horou. 
Příčinu havárie vyšetřuje policie.

„Od Černé Hory jelo nákladní auto s přívěsem, kterému se po mané-
vru rozkmital přívěs. V protisměru se s přívěsem srazilo vozidlo Ford 
Tranzit,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Řidič Tranzitu utrpěl středně těžké zranění. Z kabiny ho vyprostili 
hasič. Nákladní auto skončilo převrácené mimo silnici. Kvůli nehodě 
byla silnice na čas uzavřena. (moj), foto HZS JmK

BLANSKO - Mladík si dal v obchodě mezi regály kořalku. 
Nezvládnutá touha po alkoholu možná přivede jedenadvacetiletého 
mladíka až do vězení. Muž totiž přímo v obchodě vypil lahev kořalky, 
aniž by ji zaplatil. Za mříže ho může dostat to, že v minulosti už několi-
krát kradl. Jako do hospody si mladík vyrazil do jednoho z blanenských 
supermarketů. V regálu s alkoholem ho zaujala lahev známé čtyřiceti-
procentní řecké brandy a plechovka americké limonády. Oba nápoje pak 
přímo v obchodě vypil.

„Nedopitky pak zanechal mezi regály a bez úhrady chtěl z nákupního 
centra zmizet. Mladíkova svévolná degustace však neunikla pozornosti 
zaměstnanců obchodu, a proto byl hned za pokladnami zastaven pracov-
níkem ostrahy,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.

Mladík způsobil škodu přes čtyři sta korun. Za normálních okolností 
by se jednalo o přestupek. Na povrch ale vyplulo, že podobných krádeží 
má na svědomí už několik. „Kvůli recidivě tak bude jeho případ posuzo-
ván přísněji. Naše právní předpisy mohou toho, kdo si přisvojí cizí věc 
tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsou-
zen, teoreticky potrestat až tříletým vězením,“ dodal mluvčí.  (moj)

KUNŠTÁT - Řidička nadýchala přes dvě promile. Nehoda prozra-
dila další opilou řidičku. Pětačtyřicetiletá žena z Petrovic bourala v noci 
ze soboty na neděli. Karambol se naštěstí obešel bez zranění, pochrou-
mané byly jen plechy auta. Pětačtyřicetiletá žena zřejmě kvůli své opi-
losti nezvládla jízdu na silnici nedaleko Kunštátu. Se svou Škodou Feli-
cia sjela do příkopu a narazila do zábradlí betonového mostku. Policisté, 
kteří přijeli k nehodě, dali řidičce dýchnout a nestačili se divit.

„Hodnota dvě celé a jedna desetina promile jako výsledek provedené 
dechové zkoušky zaskočil i zkušené policisty. Žena s naměřenými čísly 
souhlasila a přiznala, že před usednutím za volant vypila čtyři jedenáct-
ky a stejný počet velkých rumů,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Při nehodě vznikla škoda asi patnáct tisíc korun. Řidička je teď pode-
zřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Ve spojitosti 
se způsobenou nehodou ji pak hrozí v tomto konkrétním případě trest 
odnětí svobody v délce trvání od šesti měsíců do tří let,“ dodal policejní 
mluvčí.  (moj)

LIPOVEC - Za nehodu mohl alkohol. Hodnotu 1,4 promile odha-
lila dechová zkouška u řidiče, který v neděli před půl šestou odpoledne 
boural v Lipovci. Šestatřicetiletý muž za volantem Škody Felicia se roz-
hodl předjíždět Volkswagen Passat, který v té chvíli odbočoval vlevo 
mimo hlavní silnici. Střet naštěstí odnesly jen kapoty obou aut. „Zatímco 
test řidičky Volkswagenu byl negativní, schopnosti muže ovládajícího 
volant Škodovky byly dle výsledků měření značně ochromeny alko-
holem. Hodnota 1,4 promile přibližně odpovídala pozdějšímu přiznání 
pravděpodobného viníka kolize, že před jízdou vypil tři piva a čtyři malé 
odlivky slivovice,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. 
Opilému řidiči teď za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky ve 
spojitosti s dopravní nehodou hrozí až tři roky vězení.  (moj)

BLANSKO - Svědek zavolal policii. Přímo při činu zadrželi policisté 
trojici zlodějů, kteří se v neděli nad ránem vydali na lup do garáže v Kříž-
kovského ulici v Blansku. Mladíci ve věku jedenadvacet až sedmadvacet 
let do objektu vnikly pomocí jednoduchého páčidla. „Jejich počínání však 
neuniklo pozornosti sedmadvacetiletého muže, který o vloupání obratem 
informoval policii. Příjezd služebního vozu doprovázený svitem modrých 
majáků zloděje zřejmě zaskočil, neboť následnému zadržení se nesnažili 
nijak vyhnout,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, 
že pachatelům hrozí až dvouleté vězení.  (moj)

REGION - Řidiči po ránu nadýchali. Policisté ve středu ráno odha-
lili tři řidiče, kteří usedli opilí za volant. U všech se naměřené hodnoty 
pohybovaly blízko půl promile a všichni tvrdili, že se jedná o zbytkový 
alkohol. „Tento předpoklad však jízdu pod vlivem návykové látky neo-
mlouvá a nic nemění na skutečnosti, že do vozu usedat neměli. Ve všech 
třech případech byla kajícím se provinilcům zadržena řidičská oprávnění 
a zakázáno dále pokračovat v cestě,“ uvedl blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek s tím, že řidiče navíc čeká projednání jejich přestupku ve 
správním řízení.  (moj)

BLANSKO - Po šesti týdnech 
od začátku demolice Dukly už 
dělníci stihli odstranit horní patra 
a střechu. Stavbu rozebírají panel 
po panelu. Bourání podle plánu 
potrvá do konce října. 

Budova na náměstí Republiky 

už přišla o poslední tři patra. Čtvr-
té se právě bourá. Při demolici 
objektu dělníci postupně uvolňu-
jí jednotlivé panely, které pak na 
zem snáší jeřáb.

Z bourání bývalého hotelu Duk-
la se stala atrakce. Kolemjdoucí se 

často zastavují, aby postup prací 
sledovali, a řada z nich i fotogra-
fuje. Samotná demolice skončí 
s říjnem. Do 20. listopadu se pak 
počítá s úklidem a úpravou pro-
stranství. 

Zchátralý hotel město získalo 

v dražbě v roce 2011 za třicet a půl 
miliónu korun. O jeho demolici 
rozhodli obyvatelé města loni na 
podzim v referendu. Příští rok má 
na prostranství po objektu vznik-
nout park. 

 (moj), foto Michal Záboj

Dokončení ze str. 1
Navýšení ceny o pět milionů 

korun oproti znaleckému posudku 
podle radního Milana Kolínské-
ho (ČSSD) požadoval vlastník 
pozemku a zástupci města na něj 
při jednání přistoupili.

„Pozemky jsou podle posudku 
oceněny na tisíc dvacet dva korun 
za metr a činí z těch necelých deví-

ti milionů asi polovinu. Majitel 
přišel s výhradou, že nesouhlasí 
s administrativní cenou, pokud jde 
o pozemky. Věděl, že se pohybují ve 
městě kolem dvou až tří tisíc korun 
za metr čtvereční. Pokud vynásobí-
me výměru pozemků částkou dva a 
půl tisíce korun, ponecháme admi-
nistrativní cenu staveb, tak jsme na 
částce asi třináct milionů čtyři sta 

tisíc korun. Domnívám se tedy, že 
cena čtrnáct milionů je cenou přija-
telnou,“ vysvětlil Kolínský.

Opoziční zastupitelé podali ústy 
Dominika Božka (TOP 09) proti-
návrh, aby byl bod stažen. Koali-
ce si před konečným hlasováním 
vzala přestávku k poradě. Nákup 
pozemků nakonec hlasy jejích 
zastupitelů prošel.

Vedení města teď čekají jedná-
ní s ostatními majiteli pozemků 
v Červené zahradě. Prověřovat 
se zároveň budou i další lokality, 
kde by mohla nová sportovní hala 
stát. Konečné rozhodnutí o umís-
tění sportoviště, které se původně 
začalo stavět v areálu školy ve 
Slovákově ulici, má padnout do 
8. prosince letošního roku.

Boskovice kupují pro halu pozemky...

Stížnost neuspěla, návštěvní řád 
Křetínky posvětilo i ministerstvo

LETOVICE - Rybáři kritizují-
cí návštěvní řád přehrady Křetín-
ky u Letovic neuspěli se stížnos-
tí, kterou zaslali na ministerstvo 
vnitra. Nelíbí se jim hlavně zákaz 
stavění přístřešků na březích pře-
hrady. Ministerstvo ale neshleda-
lo na návštěvním řádu nic, co by 
odporovalo zákonům.

„Od ministerstva vnitra přišlo 
vyjádření, že jsme nepochybili. 
V rozhodnutí se například uvádí, 
že po prostudování a zhodnocení 
zaslaných materiálů si vás dovo-
lujeme informovat, že minister-
stvo vnitra neshledalo ve výše 

uvedené záležitosti rozpor se 
zákonem,“ popsal letovický sta-
rosta Vladimír Stejskal (ODS).

Rybáři už dříve vytvořili petici, 
pod kterou se podepsaly zhruba 
dvě stovky petentů. „Vaše roz-
hodnutí je pro nás rybáře diskri-
minační, nemyslitelné a nesmysl-
né. Naše věková kategorie je cca 
od sedmi let do XX let. Někdo 
je zdravý, jiný je plný nebo čás-
tečný invalida nebo jinak hen-
dikepovaný, ale každý z nás se 
chce před deštěm, sluncem nebo 
větrem nějak chránit. Nejšetrnější 
pro přírodu a dostatečně chránící 

před vlivem počasí jsou pro rybá-
ře bivaky bez podlážky,“ uvedli 
autoři petice.

Ti se nevzdávají a chystají 
se obrátit na soud či veřejného 
ochránce práv. Jejich snahou je 
změna návštěvního řádu, který 
by měl umožnit bivakování bez 
podlážky.

„O změně vyhlášky upravující 
chování u přehrady neuvažuje-
me. Na její přípravě se mimo jiné 
podílel i Rybářský svaz. Chceme, 
aby rybáři věděli, že si mohou na 
přehradu přijít zachytat a nikdo 
je nechce vyhazovat. Ale musí 

dodržovat nějaké podmínky,“ při-
blížil Stejskal.

Město proto i do budoucna plá-
nuje namátkové kontroly dodržo-
vání vyhlášky. Kromě městských 
strážníků se na nich podílejí také 
státní policisté a rybářská stráž.

Návštěvní řád na Křetínce pla-
tí od 16. června loňského roku. 
Jeho hlavním cílem je zamezit 
devastaci okolí přehrady jejími 
návštěvníky. Zakazuje například 
stanování na březích, rozdělávání 
ohňů nebo parkování aut mimo 
pozemní komunikace.

 Radim Hruška

RÁJEC - JESTŘEBÍ - Stov-
ky lidí dorazily na tradiční sou-
těž o nejlepší zvěřinový guláš na 
nádvoří rájeckého zámku. Největ-

ší hvězdou sobotního odpoledne 
byla zpěvačka Tereza Kerndlová 
a její show. V soutěži o nejlepší 
zvěřinový guláš se utkalo třináct 

týmů. Odbornou porotu nejvíc 
přesvědčil kančí guláš, který uva-
řil Jaroslav Křivý. Od veřejnosti 
dostal nejvíc taktéž kančí guláš 

od týmu kolem pana Tesaře. Druzí 
byli kuchaři z týmu Pohádka a tře-
tí z Papučárny. 

 (moj), foto Michal Záboj

Muzeum Boskovicka do 
konce října patří proslulé 

stavebnici Merkur
BOSKOVICE - Muzeum Boskovicka zve na výstavu nazvanou 

Fenomén Merkur - historie stavebnice Merkur. V expozici jsou k vidě-
ní kousky ze soukromé sbírky sběratele Jiřího Mládka. Počátky výroby 
dnes proslulé stavebnice se datují do roku 1920. Obrovský rozmach 
přichází na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století. Po 
válečné přestávce se stavebnice začala znovu vyrábět v roce 1947 
a vyrábí se dodnes. Výstava Fenomén Merkur v Muzeu Boskovicka 
potrvá do 28. října.  (moj)



 středa 7. října 2015 ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 3

CO BUDE
ZA VAŠIMI

DVEŘMI

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

www.jaktridit.cz

Sběrný dvůr 
v Letovicích má 
za sebou rok 
provozu

Sběrný dvůr se budoval půl roku a přišel na bezmála 
patnáct milionů korun. Hlavní část investice hradila do-
tace, město se podílelo deseti procenty. Do konce loň-
ského roku zařízení fungovalo ve zkušebním provozu, 
nyní je již v provozu ve standardním režimu.

„Dvůr zabezpečuje veškerý svoz jak stavebního, tak 

Lidé z Letovic a okolí mohou již rok 
odvážet odpad do nového sběrného dvoru 
v lokalitě Červený vrch. Ten zahájil provoz 
loni prvního října. Sběrný dvůr slouží pro 
celý mikroregion a pro jeho obyvatele je 
také ukládání odpadů zdarma.

ve výstavní hale Arboreta Šmelcovna „Dva Dvory“

    

Doprovodný program výstavy:

• ODBORNÁ PORADNA  pro p stov n  d v n

• PRO D A ARBOR A  NA NO  O  OVOCNÝCH 
 D V N – s mo nost  n p  ovo ný  a o rasný  rost n v prod n m ntr  r or ta

•   AHRÁD  DO POHÁD  – pro d a st  po    rost n  v  a s t

  A   
     
A  B  P  
     

  A     
 A      

ýstava d  pro v nost ot v na: pá      
            

ro o y d  výstava ot v na: po      o   p o o

ve dnech 16. a  1 . í na 2015

ARBOR  COVNA BO OV C   po po    p  Bo o o P    O  Bo o
po á á  á    POD  V ARBOR

 VII.  regionální

výstavu OVOCE,
 OVOC C   O C  EVI

komunálního odpadu včetně elektrospotřebičů apod. 
Navíc budeme s krajem jednat o jeho rozšíření, tak aby 
do něj mohli lidé vyvážet také bioodpad,“ popsal leto-
vický starosta Vladimír Stejskal (ODS).

Se zahájením provozu se podařilo vytvořit také jed-
no pracovní místo a do budoucna možná přibude ještě 
jedno.

Sběrný dvůr vznikl na bývalé skládce. Rekultivace 
skládky byla z větší části hrazena z prostředků Evrop-
ské unie v rámci Operačního programu životní prostře-
dí - Fondu soudržnosti. Technické řešení rekultivace 
spočívalo v dotvoření tělesa skládky tak, aby materiál 
vyrovnal povrch skládky a vytvořil dobrý podklad pro 
rekultivační vrstvy. 

Následně byl povrch skládky izolován fólií, aby bylo 
zamezeno vstupu srážkových vod povrchem do skládky, 
a tím šíření potenciální kontaminace. Povrch byl překryt 
tzv. rekultivační vrstvou zeminy a ornice, která byla osá-
zena trávou a dřevinami. 

Provozní doba: 
pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

sobota 8:00 – 12:00
 (hrr)
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Místo haly bude park, kurty 
nebo centrum vzdělávání

BOSKOVICE - Boskovická radnice zveřejnila tři návrhy, v co by se 
mělo proměnit bývalé staveniště sportovní haly v Bílkově ulici. K budoucí 
podobě jámy se mohla vyjádřit také veřejnost. 

O tom, že stavba nové sportovní haly v areálu základní školy defi nitivně 
skončí, boskovičtí zastupitelé rozhodli na konci letošního června. Teď vede-
ní města přišlo se třemi variantami, jak prostor využít.

Podle jedné z nich by v jámě mohl vzniknout park s jezírkem a herní-
mi prvky pro děti. Jeho vybudování včetně mobiliáře by přišlo na více než 
sedm milionů korun. Další návrh počítá se třemi kurty s umělým povrchem 
pro volejbal a tenis a zázemím pro sportovce. To vše má přijít na asi devět 
milionů korun. 

Podle třetí varianty se staveniště promění v Centrum polytechnické výcho-
vy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání. „Realizace projektu zajistí 
adekvátní prostor pro výuku a rozvoj žáků v technických a řemeslných obo-
rech a rovněž podpoří rozvoj žáků v oboru přírodních věd. Projekt bude 
sloužit k přípravě volby budoucího povolání, jako zámečník, truhlář, kuchař 
a podobně. Pro výuku přírodovědných oborů a environmentální výchovy 
bude sloužit jezírko – biotop a zahradní skleník se záhonovými kontejnery. 
Součástí areálu budou prostory pro neformální setkávání mládeže a realiza-
ci volnočasových aktivit jako prevence kriminality. V rámci těchto aktivit 
může být realizována lezecká stěna,“ píše se u této varianty. 

Náklady na vybudování centra se odhadují na pětatřicet milionů korun. 
Na rozdíl od předchozích dvou variant by na realizaci této mohlo město zís-
kat dotace. 

Návrhy jsou k vidění na internetových stránkách města. Vyjádřit se k nim 
mohli i obyvatelé. Setkání vedení radnice s veřejností se uskutečnilo po uzá-
věrce Zrcadla. 

Představitelé Boskovic se nedávno zavázali, že defi nitivní rozhodnutí 
o využití stavební jámy ve Slovákově ulici padne do letošního 8. prosince. 
Do stejného termínu se má rozhodnut také o novém umístění pro sportovní 
halu.  (moj)

Pokračování ze str. 1
Když trochu odbočím tak, jak 

se vlastně tyto Duchy žlutých lis-
tů podařilo popsat? Jak se nako-
nec dostali až do té zmíněné kni-
hy, kterou jste získali?

První věrohodné zmínky, kte-
ré potvrzovaly jejich existenci, se 
objevily v roce 1919. Ale první, kdo 
s nimi navázal kontakt, a dokonce 
po určitou dobu s nimi žil v pralese, 
byli právě autoři té knížky. Jedná se 
o manžele Bernatzikovi, což nejsou 
Češi, jak by se podle jména mohlo 
zdát, ale Rakušané. Podařilo se jim 
během dlouhého putování odlehlou 
divočinou získat kontakty, které 
je přivedli až k jedné tlupě lidu 
Mlabri. Vlastně musím tento název 
také vysvětlit. Lidé žijící v pralese 
pochopitelně nebyli rádi, že ostatní 
o nich říkají, že jsou duchové. Sami 
si říkají Mlabri. Název se skládá ze 
slov mla, což znamená lidé, a bri, 
což je les. Takže se označují jako 
Lidé lesa. Bednatzíkovi byli prv-
ní, kdo je vědecky popsal během 
expedice v létech 1936 až 1937 a 
o svých zážitcích následně napsa-
li populární knihu. Ta se jmenuje 
příznačně Duchové žlutých listů a 
vyšla ve válečných letech. 

A vy jste se tedy inspirováni 
touto knihou vydali do Thaj-
ska...

Byli jsme zvědaví, jak to s nimi 
dopadlo. Dalo se předpokládat, 
že zejména Thajsko se nevyhnu-
lo v uvozovkách pokroku, který 
znamená likvidaci pralesa, který 
je pro Mlabri domovem. Naše ces-
ta, bohužel, předpoklad potvrdila. 
Divoká příroda v Thajsku zbývá 
už jen na malých ostrůvcích, kde 
jsou nyní státem chráněné přírod-
ní rezervace. Prostor je naprosto 
nedostačující, pro způsob živo-
ta lovců a sběračů, kterými jsou 
Mlabri. 

Jakým způsobem je prales 
likvidovaný? Co jste viděli?

Prales se likviduje naprosto 
brutálním způsobem. Krajina je 
nejprve dohola vykácena a pak 
se namísto dříve unikátně pestré 
vegetace vysazují monokultury, 
nejčastěji olejová palma a kauču-
kový strom. V místech , kde žili 
divoce sloni a tygři, teď projíždíte 
krajinou , kde jsou v pravidelných 
řadách vysázené stromy. V horách 
pralesy vydržely nejdéle, ale 
poslední zbytky zmizely tak před 
patnácti roky. Tam jsme viděli nej-
častěji kukuřici, políčka sahají až 
ke skalnatým vrškům kopců. 

Jakým způsobem jste hledali 
lidi Mlabri?

Najít je v Thajsku bylo doce-
la jednoduché. Zemí vede hustá 
síť silnic a i v severní části Thaj-
ska funguje turistika. Žilo tam, 
a dodnes žije, spousta zajímavých 
horských kmenů a cestovky k nim 
pořádají zájezdy. Celé Thajsko 
z velké části žije z turistiky a také 
pro horské kmeny je to určitý zdroj 
příjmů. Sice žijí svým původním 
způsobem, ale zároveň se staly 
součástí turistické atrakce, takové-
ho lidského muzea. Vláda zkoušela 
tento trend zavést také u Mlabri, ale 
nepovedlo se to. Nejsou na pohled 
moc atraktivní, nemají žádné rituá-
ly, tance, zpěv a ani nebyli ochotní 
se toho zúčastnit.

Ale to předbíhám. Už dopředu 
jsme z internetu věděli, že lidé 
Mlabri v Thajsku přežili. Cílem 
naší výpravy bylo zjistit, jak tako-
vá skupina lidí, která donedávna 

žila způsobem života, který je 
z hlediska vývoje lidstva o desítky 
tisíc let dozadu, vlastně žije. Jestli 
je možné jen tak přeskočit ty dese-
titisíce let a zařadit se do majoritní 
společnosti. 

Takže jaké jsou závěry z vaše-
ho pátrání, co jste nakonec zjis-
tili?

Musím říct, že dojmy jsou spíše 
rozporuplné. Vlastně je to otázka, 
zdali jsou to ještě Mlabri, když 
ztratili prales a stali se tak vlastně 
cizinci ve své vlastní zemi. Co jim 
vlastně zbylo? Asi jen jazyk, kte-
rý za několik desetiletí pravděpo-
dobně zanikne a nezůstane vůbec 
nic. Za posledních zhruba třicet 
let Mlabri v Thajsku ztratili svůj 
domov. Museli si najít jiný způsob 
obživy a měli jsme informace, že 
jsou otrocky zneužívaní od okol-
ních horských kmenů na práci. 
Otrocky je zcela na místě. Je to tak 
trochu tím, že neuměli ani obcho-
dovat. Tedy znali jen výměnný 
obchod a navíc bezkontaktní. Teh-
dy dříve nějakou tradicí vznikla 
místa takového vzájemné výměny. 
Mlabri tam položili různé lesní 
produkty, třeba med a odešli. Pak 
na stejném místě našli na oplátku 
například kovové hroty nebo látky. 
Vše bez nějakého přímého setkaní 
a domluvy. Teď se stávají otroky 
docela naivně a lehce. Vesničani 
jim nabídnou nejčastěji prase, oni 
ho snědí a neznají jeho cenu. Tepr-
ve potom si tu cenu musí odpraco-
vat na polích. Pracují však daleko 
více než je hodnota prasete.

Zjistili jsme, že v Thajsku 
v současnosti existují tři komuni-
ty Mlabri a každá přežila jiným 
způsobem. Zajímavá byla návště-
va vesnice, kterou založil ame-
rický misionář Eugene Long. Při 
setkání se nás snažil přesvědčit, 
že opravdovým misionářem není. 
Jako misionář sem sice přišel, ale 
když potkal před třiceti léty Mlab-
ri, pochopil, že potřebují pomoc, 
což je důležitější než šíření víry. 
A to potvrzuje skutečnost, že žád-
ný Mlabri v té vesnici se nestal 
křesťanem. Všiml si, že doved-
nosti Mlabri plést siťované tašky 
a naučil je vyrábět houpací sítě. 
Tyhle sítě se teď vyváží už do pat-
nácti zemí světa a jsou hlavním 
zdrojem obživy této komunity. 
Další skupina žije v blízkosti ves-
nic, dostávají určitou státní pomoc 
a nechávají se najímat k práci na 
polích. Třetí komunita je podpo-
rována humanitárním projektem 
thajské princezny a hospodaří na 
vlastních polích. 

Přivezl sis nějakou houpací 
síť?

Smích. Houpací síť jsem si 
nepřivezl, protože tam paradoxně 
nešla koupit. Mlabri totiž musí 

plnit plán a odevzdávat vše dis-
tribuční fi rmě. Přivezl jsem si ale 
cennější suvenýr. Jejich tašky, 
vyrobené z přírodních materiálů. 
Doopravdy ještě voněly pralesem, 
kterého kousky tam ještě zbývají. 

Říkal jsi, že lidé Mlabri si ješ-
tě poměrně nedávno stavěli jen 
přístřeší z listů. Jak žijí teď ve 
vesnicích, které jste navštívili? 
Jak k nim postoupila civilizace? 
Mají třeba televizi, rádio?

Jejich obydlí jsou podobná 
těm v okolních horských vesni-
cích. Jsou to stavby z bambusu 
nebo z tvárnic. Jen je u nich větší 
nepořádek. Byli zvyklí, že to, co 
použili, vyhodili do lesa a les to 
strávil. Jenže teď umělou hmotu 
a látku les nestráví. Ve vesnici je 
rozvedena voda a do některých 
domků i elektřina. Televizi zna-
jí. V jedné vesnici dokonce měli 
něco jako společenskou místnost 
a televizi sledovali společně. Také 
poslouchají muziku z rádia a jezdí 

na motorkách. Vaří na otevřených 
ohništích vevnitř domku. Žijí 
v komunitě, ale ta komunita je vět-
ší, než v  minulosti. Dříve jejich 
tlupa čítala pět až deset lidí, dnes 
jich ve vesnici žije kolem stovky. 
Zaznamenali jsme i některé nové 
problémy. Třeba, že téměř všech-
ny porody dětí probíhají císař-
ským řezem. Za změnou způsobu 
života se změnila i výživa a plod je 
větší než drobné maminky mohou 
zvládnout. Také se objevují sebe-
vraždy. Dříve Mlabri vůbec nezna-
li násilí, všechno řešili útěkem 
i hádky mezi sebou, prostě odešli 
a třeba rok se neviděli. Pojmy jako 
je vražda nebo sebevražda vůbec 
neznali. Že by si sami sáhli na 
život, bylo naprosto nemyslitelné.

Ptali jste se těch Mlabri ve 
vesnicích, jestli vědí, jak žili 
jejich předci? Jestli mají před-
stavu o tom, že jejich příbuzní 
ještě někde žijí divokým způso-
bem?

Ne vždy je možnost nějakého 
mluvčího, který by nám překládal. 
Ale pro komunikaci s domorodci 
máme již mnohokrát osvědčenou 
techniku, že dovezeme historic-
ké fotky. Tentokrát jsme s sebou 
přivezli již zmiňovanou knihu. 
Také v ní plno fotek a nad nimi 
se vždycky rozvine debata. Místní 
začnou vzpomínat. Evidentně jsme 
na fotce našli dědečka jednoho 
z místních, protože ta podoba byla 
naprosto jasná. Všichni se na tom 
shodli, že to musí být jeho děde-
ček. Co se týká informací jestli 
ještě někteří žijí divokým způso-
bem, tak v Thajsku už to možné 
není. Jak je to v Laosu nevěděl ani 
ochránce thajských Mlabri Euge-
ne Long. 

Vy jste se pak přesunuli 
z Thajska do sousedního Laosu. 
Jak to vypadlo tam?

Samotné cestování bylo velmi 
zajímavé. Hraniční přechody do 
komunistického Laosu byly po 
mnoho let uzavřené. Teď je možné 
přejít hranice na několika místech, 
ale abychom se dostali do souse-
dící oblasti, to jsme museli vel-
kou oklikou. Nejdřív jsme museli 
pokračovat ještě více na sever, do 
oblasti Zlatého trojúhelníku. Tam 
jsme přešli hranici, kterou tvoří 
řeka Mekong. Po ní jsme pak dva 
dny pluli do krásného královského 
města Luang Prabang. To všechno 
byla místa přizpůsobené rozvíje-
jící se turistice. Ale jakmile jsme 
opustili tyhle atrakce, tak se stalo 
cestovaní docela složité. Laos je 
ve srovnání s Thajskem jiný svět. 
Naštěstí nejen tím, že jsou všude 
rozvěšeny rudé vlajky se srpem a 
kladivem a každé ráno znějí z roz-
hlasu budovatelské písně a politic-
ké agitace. Příroda je zde nesrovna-
telně zachovalejší. Lidé tam však 
skoro vůbec necestují a i doprava 
na korbě malého náklaďáčku je 
zde poměrně drahá. 

Vydali jste se tedy po stopách 
Mlabri na laoské straně...

Hlavní bylo zjistit, co nejvíce 
informací, případné osobní setká-
ní by byla už opravdová třešnička 
na dortu..

Co jste zjistili?
Zjistili jsme velmi zajímavé 

věci. Mlabri v Laosu skutečně 
dosud žijí svým tradičním způso-
bem života. Zůstali žít v nedotče-
ném pralese, který jim poskytuje 
svobodný domov a obživu. A to 

přestože určité snahy o jejich usa-
zení a civilizaci probíhali a pro-
bíhají. Oblast, kterou obývají je 
vyhlášena Národním parkem Nám 
Phui. O jejich existenci zde kaž-
dý ví, ale nikdo nedokáže poradit, 
kde je hledat. Mají zde sice vládou 
určené dva tábory, ale nikdo vám 
nezaručí, že je zde zastihnete. Ta 
oblast je opravdu poslední divočina 
jihovýchodní Asie. Právě zde žije 
největší počet divokých slonů na 
světě, samozřejmě tygři. Ale oblast 
není turistice otevřená. Nikdo nám 
sice nebránil v putování dál do pro-
máčeného pralesa, ale hledat na 
rozloze velké jako několik našich 
okresů skupinu posledních 22 
divokých Mlabri mělo jen mizivou 
šanci na úspěch. Navíc jsme tu byli 
zrovna v období dešťů a cesty byly 
nesjízdné. Takže nezbylo než se 
spokojit s informacemi, které jsme 
získali od místních lidí a na úřa-
dech. Ale zprávy to byly nesmír-
ně zajímavé a dá se říci, že i až 
překvapivě aktuální. Jestliže jsem 
zmiňoval, že na území Thajska 
byli Mlabri popsáni poprvé v roce 
1919, tak první seriózní publikace 
o těch laoských byla vydána teprve 
v roce 1999. Jaká je jejich budouc-
nost je však velmi nejisté. Zvláště 
při tak malém počtu příslušníků 
této poslední skupiny. Můžeme jen 
přemýšlet nad tím, zda-li by mělo 
nějaký význam umožnit jim setká-
ní s jejich thajskými bratranci. 

Účel cesty se tedy naplnil?
Nebyla to sice taková dobro-

družná cesta, na které jsme byli 
dříve zvyklí, ale cíle, které jsme 
si stanovili, jsme naplnili. Zjistit, 
jaká je současnost života Mlabri 
a udělat srovnání, to se nám poda-
řilo.  Michal Záboj

Cestovatelé v Thajsku a Laosu 
hledali Lidi lesa Mlabri

V Thajsku se Mlabri usadili v několika vesnicích. Foto archiv M. DaňkaV Thajsku se Mlabri usadili v několika vesnicích. Foto archiv M. Daňka

 Foto archiv M. Daňka Foto archiv M. Daňka

Lovci a sběrači dnes běžně jezdí na motorkách. Foto archiv M. DaňkaLovci a sběrači dnes běžně jezdí na motorkách. Foto archiv M. Daňka

Česko-ruský projekt VOŠ 
a SŠ Boskovice

V rámci projektu Do světa, který fi nancuje Jihomoravský krajský úřad, pro-
bíhá na naší škole projekt s názvem S programem SolidWorks od teorie k praxi. 
Ke spolupráci na projektu byla oslovena Polytechnická průmyslová škola v Ki-
rovsku. První část projektu proběhla ve dnech 20. - 26. září, kdy naši školu nav-
štívili studenti a učitelé z partnerské školy. Po slavnostním zahájením a přivítání 
hostů vedením školy byli studenti rozděleni do pracovních skupin, ve kterých 
společně plnili zadané úkoly. Skupiny byly vždy rozděleny tak, že v každé byl 
zároveň český i ruský student, takže při řešení úkolů byla nutná komunikace 
v anglickém jazyce. 

První den bylo na programu společné řešení tří zadaných úkolů v prostředí 
aplikace SolidWorks, kde výstupem ke každému úkolu byl prostorový model 
tělesa. Jedním z výstupů bylo vytvoření modelu klíčenky se jménem žáka, která 
byla následně vytisknuta na školní 3D tiskárně. Po dopoledním bloku společné 
výuky byli hosté slavnostně uvítáni také na radnici města paní starostkou Hanou 
Nedomovou a potom následoval sportovní stmelovací program. 

Následující den byla pro hosty z Ruska naplánovaná odborná celodenní 
exkurze ve Střední technické škole ve Znojmě, kde bylo k vidění moderní obrá-
běcí centrum i tradiční obráběcí stroje. U příležitosti této návštěvy si žáci také 
prohlédli historické centrum města. 

Ve středu následoval opět výukový dopolední blok, tentokrát v programování 
v jazyce Visual Basic. Výsledkem týmové práce byla aplikace Kalkulačka, která 
počítala jednoduché matematické operace. Po obědě následovala odborně tech-
nická exkurze v boskovické fi rmě Lanik s.r.o., která se specializuje zejména na 
výrobu keramických fi ltrů pro odlitky. Během své dvacetileté existence se fi rma 
dostala až na špičku ve své specializaci. Svoje výrobky vyváží do celého světa. 
Použité výrobní technologie jsou unikátní a fi rma si je samostatně průběžně 
vyvíjí a zdokonaluje.

Předposlední den pobytu byl pro ruské i naše studenty připraven poznávací 
výlet za krásami Moravského krasu. Samozřejmou součástí byla prohlídka Pun-
kevních jeskyní a propasti Macocha. 

Závěrečný den projektu začal opět společnou skupinovou prací, při které žáci 
tvořili plakáty a fotoknihy, které připomínaly průběh celého týdne. Dopolední 
blok byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků a zhodnocením celého 
projektu. Nejlepší týmy byly odměněny, ale všichni si odnesli jako upomínku na 
společně strávený čas vytisknuté klíčenky, které si sami vymodelovali. Dalším 
upomínkovým předmětem, který bude ruským hostům připomínat návštěvu, je 
speciálně vyrobená kovová plaketa s logem školy. 

Naši i ruští učitelé se shodli na tom, že první část projektu proběhla úspěšně. 
Studenti si nejen prohloubili své technické znalosti a také jazykové a komuni-
kační dovednosti, ale zároveň měli možnost poznat některé kulturní a přírodní 
památky našeho kraje. Hosté byli s programem návštěvy spokojeni a doufají, že 
nám budou moci naši pohostinnost oplatit. To se naskytne již brzy, při druhé čás-
ti projektu, který proběhne ve dnech 4. – 10. října, kdy skupina našich studentů a 
učitelé budou hosty v Kirovsku.  Mgr. Pavlína Šmerdová, Ing. Jiří Hlaváček
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středa 7. říjnastředa 7. října

AKCEAKCE
Blansko – Rožmitálova ulice v 9 hod.: 
Koláč pro hospic, charita  vní akce.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Český 
rozhlas Brno v knihovně – Toulky českou 
minulos  .
Letovice – Kulturní dům v 18.30 hod.: 
Kytarový mág Lubomír Brabec, koncert.

KINAKINA
Blansko v 19.30 hod. Týden hudby a tan-
ce – Film a tanec.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Daleko 
od hlučícího davu.
Boskovice v 15 hod. Filmové představení 
pro seniory: Cesta vzhůru.
Boskovice v 19.30 hod. Taxi Teherán.

čtvrtek 8. říjnačtvrtek 8. října
AKCEAKCE

Blansko – Noclehárna pro muže (Luční 

10) v 8 až 14 hod.: Den otevřených dveří.
Blansko – Wanklovo náměs   v 10 hod.: 
Záchranné lano z dluhové pas  , poraden-
ství.
Blansko – Galerie Jonáš v 18 hod.: Výsta-
va obrazů Jitky Nejezchlebové, vernisáž.
Blansko – Zámek v 18 hod.: Karel 
Fleischlinger a Monika Dopitová – Španěl-
ská romance, koncert v rámci cyklu Hud-
ba na blanenském zámku.
Boskovice – Obřadní síň MěÚ v 15 hod.: 
Zachraňte život – naučte se správně resu-
scitovat, kurz pro veřejnost zdarma.
Klepačov – Škola v 17 hod.: Setkání se 
starostou.
Letovice – Knihovna v 17 hod.: Japonsko, 
cestovatelská přednáška.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum 
v 9 - 15 hod.: Kartografi cké a geode  cké 
dny 2015.

KINAKINA
Blansko ve 21 hod. Týden hudby a tance 
– Katarzia (SK).
Boskovice v 19.30 hod. Ve sklepě.

pátek 9. říjnapátek 9. října
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Péče 
o nos aneb Aby nebyla rýma, odborná 
beseda.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: VI. Salon 
blanenských fotografů, vernisáž.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: Duo 
Jamaha, koncert.
Velké Opatovice – Kartografi cké centrum 
v 9 - 15 hod.: Kartografi cké a geode  cké 
dny 2015.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Týden hudby a tance 
– Forma: Metropolis.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Wilsonov.
Šebetov v 19.30 hod. Spongebob: Houba 
na suchu.

sobota 10. říjnasobota 10. října
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: Blanen-
ský pohár, taneční soutěž.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Taneční zábava, hraje Arcus.
Doubravice – Fotbalové hřiště v 10.30 

hod.: TFA - Nejtvrdší hasič přežije, soutěž.
Olešnice – Hastrmánek ve 14 – 16 hod.: 
Podzimní burza v Hastrmánku.
Šebrov – Zahradnictví u Kopřivů: Dýňové 
slavnos  .

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Hotel Transylvánie 
2. (3D)
Blansko ve 20 hod. Wilsonov.
Boskovice v 17 hod. Pixely.
Boskovice v 19.30 hod. Wilsonov.

neděle 11. říjnaneděle 11. října
AKCEAKCE

Horní Lhota – U rybníčku ve 14 hod.: Ces-
ta pohádkovým lesem.
Moravský kras – Dům přírody ve 13 hod.: 
Den s netopýrem.
Šebrov – Zahradnictví u Kopřivů: Dýňové 
slavnos  .
Velké Opatovice – Dům zahrádkářů v 9 – 
17 hod.: Podzimní výstava ovoce, zeleniny 
a kvě  n.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Hotel Transylvánie 2.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Wilsonov.

Boskovice v 17 hod. Pixely. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Wilsonov.
Velké Opatovice ve 14 hod. Zvonilka 
a tvor Netvor.

pondělí 12. říjnapondělí 12. října
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 9 hod.: AIDS vs. ŽIVOT, 
preven  vní program pro školy.
Velké Opatovice – Dům zahrádkářů v 8 – 
12 hod.: Podzimní výstava ovoce, zeleniny 
a kvě  n.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Laputa.
Boskovice v 19.30 hod. Victoria.

úterý 13. říjnaúterý 13. října
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Listování 
Lukáše Hejlíka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Laputa.
Boskovice v 19.30 hod. Assassin.

kalendář akcíkalendář akcí

Z Boskovic zmizí výherní 
automaty a terminály

M  Z

BOSKOVICE - V Boskovicích 
začne od prvního ledna příštího 
roku platit vyhláška, která zakazu-
je hazard na území města. Z heren 
a restaurací by měly postupně 
zmizet všechny výherní automaty 
a videoloterijní terminály. 

Vyhlášku schválili boskovičtí 
zastupitelé v úterý. Někteří na jed-
nání upozorňovali, že zákaz pro-
blematiku patologického hráčství 
nevyřeší.

„Kdo bude chtít, tak výplatu, 
obrazně řečeno, prohraje úplně 
stejně, jenom v jiném městě a na 
jiných přístrojích,“ uvedl napří-
klad opoziční zastupitel Jaroslav 
Dohnálek (ODS).

Město zákazem hazardu ročně 
přijde o více než deset milionů 
korun, které dosud z automatů zís-
kávalo. Velký problém by to ale 
podle starostky Hany Nedomové 
(ČSSD) být neměl.

„Městský rozpočet si s výpad-
kem určitě poradí. Končí nám 

totiž splátky hned několika úvěrů 
v přibližně stejné výši,“ vysvětlila 
starostka.

Videoloterijní terminály ale 
z heren a restaurací v Boskovicích 
nezmizí hned od prvního ledna 
příštího roku. Jejich provoz povo-
luje i ukončuje ministerstvo fi nan-
cí. Po zkušenostech z jiných měst 
radnice očekává, že provozovatelé 
zařízení se budou odvolávat.

„Provozovatelé se budou určitě 
bránit a budou využívat opravných 
prostředků. Jeden rok je optimistic-

ký, spíš za dva roky by mohly auto-
maty zmizet,“ podotkla vedoucí 
odboru kanceláře tajemníka bosko-
vické radnice Miluše Rozkošná.

Boskovice se staly druhým měs-
tem v okrese, kde skončí automaty 
a videoterminály. Jako první hazard 
v listopadu 2013 úplně zakázalo 
Blansko. Prohibice platí také napří-
klad v Ráječku. Ke konci loňského 
roku vedení Jihomoravského kraje 
vyzvalo nově zvolená zastupitel-
stva měst a obcí, aby automaty 
zakázala nebo výrazně omezila.

BLANSKO - Nemocnice 
v Blansku ušetří za vytápění. 
Město jako její vlastník totiž plá-
nuje postupné zateplení budov 
a výměnu oken. Úpravy přijdou 
na asi třicet milionů korun. 

Zateplení tří hlavních objek-
tů se plánuje od roku 2016 do 

roku 2018. Každý rok se přitom 
počítá vždy s jedním z nich. Jako 
první má přijít na řadu budova, 
kde sídlí lůžková oddělení, jako 
poslední pak vstupní trakt. Po 
úpravách celá nemocnice dosta-
ne jednotný vzhled.

„U každého objektu se počítá 

s výměnou oken a zateplením 
fasády a střechy. Touto investi-
cí bude nemocnice jednak šetřit 
energie a také dojde ke sjedno-
cení jejího vzhledu. V současné 
době je každý blok jiný,“ podo-
tkl blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD).

Blanenští zastupitelé už sou-
hlasili, aby nemocnice podala na 
Státní fond životního prostředí 
žádost o dotaci. Na financování 
úprav za třicet milionů korun se 
bude podílet město a nemocnice, 
každý dohromady asi šesti milio-
ny korun.  (moj)

Tři hlavní objekty blanenské 
nemocnice dostanou jednotný vzhled

Stavba v Opatovicích 
odkryla dávné pohřebiště
VELKÉ OPATOVICE - Archeologové ve Velkých Opatovicích zkou-

mají pohřebiště z doby bronzové. Nález se podařilo odkrýt náhodou při 
stavbě průmyslového areálu. Podle odborníků jde o unikátní objev zejmé-
na svým rozsahem.

Hroby se nachází na návrší Fitréfy. Žárové pohřebiště kultury lužických 
popelnicových polí z mladší doby bronzové odkryli dělníci při stavbě nové 
výrobní haly fi rmy Translignum.

„Stavební práce velkého rozsahu odkryly plochu o rozloze asi třicet krát 
sto metrů. I když byla část hrobů zničena, v současné době probíhá arche-
ologický výzkum šedesáti hrobů za dobré spolupráce dodavatelské fi rmy. 
Dobrou zprávou je, že stavba nemusela být zastavena,“ uvedla archeo-
ložka Muzea Boskovicka Zuzana Jarůšková.

Pohřebiště v této lokalitě už před více než sto lety popsal boskovický 
muzejník a lékárník František Lipka. Několik hrobů na místě vykopal 
v roce 1903. Teď archeologové na místě pracují už tři týdny.

„Hroby jsou vesměs žárové, s kremací uloženou v jamce nebo hliněné 
nádobě – popelnici. Hroby nejsou příliš bohaté, do některých byly přidány 
další nádoby jako milodary, vzácně se vyskytne drobný bronzový předmět, 
například jehlice. Hrobové jámy jsou zahloubeny do kamenitého podloží, 
dna jsou v mnoha případech vyloženy kameny nebo je pod popelnicí pod-
ložen plochý kámen,“ popsala archeoložka.

Počet hrobů na návrší Fitréfy se odhaduje na několik stovek. Archeolo-
gický průzkum lokality bude i nadále pokračovat.  (moj)

Projekt „Technické školky“ 
v MŠ Bílkova

Projektu „Technické školky“ se již třetím rokem účastní třída „Sluní-
ček“ z MŠ Bílkova pod vedením paní učitelky Ivany Havelkové a Soni 
Boucníkové. Projekt vznikl proto, že dnešním dětem chybí technická před-
stavivost a zručnost, která je důležitá pro celou škálu profesí. Děti ze třídy 
Sluníček se na práci s nářadím, technickými pomůckami a materiály těší. 
Dosahují velké zručnosti a vědomostí, které nejsou v předškolním věku 
obvyklé. Podporu děti získaly od VUT, MAS Boskovice, rodičů a praro-
dičů. 

Letos projekt podpořila paní místostarostka Jaromíra Vítková, která 
zorganizovala setkání autorů projektu a zástupců podnikatelských fi rem 
z Boskovic. Na schůzku se dostavili majitelé a zástupci těchto fi rem: pan 
Josef Alexa z fi rmy SITA, ing. Jitka Hurábová - LD Seating, pan Bohuslav 
Šindelka - CL Junior Auto, Mgr. Markéta Kánská - Gatema, paní Lenka 
Langerová - Junker I. E., pan Petr Lebiš - Zahradnictví Lebiš a pan Josef 
Janků - Arboretum Šmelcovna. Přišla i učitelka MŠ Bílkova Ivana Havel-
ková a zástupkyně ZŠ Slovákova Blanka Bohatcová. Ta přislíbila účast na 
projektu a tím zajistila pokračování úspěšné práce učitelek MŠ. Zástup-
cům podnikatelských fi rem se projekt líbil a přislíbili MŠ i ZŠ spolupráci 
(exkurze, materiál, apod.). Podnikům v Boskovicích chybí kvalifi kované 
síly a tento projekt berou jako cestu seznámit děti s možnostmi zaměstnání 
v jejich fi rmách.

I když projekt v mateřských školách ofi ciálně skončil, učitelky z MŠ 
Bílkova ze třídy Sluníček se v něm rozhodly pokračovat. Dohodly se na 
spolupráci s fi rmami. Jako první s dětmi navštívily fi rmu „zahradnictví 
LEBIŠ“. Majitel pan Lebiš a jeho zaměstnanci dětem připravili zajímavý 
program. Děti provedli skleníky v zahradnictví, ukázali jim rostliny, vyba-
vení skleníků a práci zahradníků. Pan Lebiš dětem ukázal „kouzlo s rost-
linami“. Před zraky dětí dvě rostliny „uspal“. Na velkém stole měly děti 
připraveny substrát. Mohly si ho osahat, očichat, hrát si s ním. Nakonec si 
každé dítě do substrátu zasadilo vlastní květinu. Zaměstnanci pana Lebiše 
odvezli květináče s rostlinami společně s pytlem substrátu dětem až do 
MŠ. Tam se děti o své rostliny budou starat. 

Děti získaly spoustu nových vědomostí o zahradnictví. Velký dík patří 
panu Lebišovi.  Ivana Havelková

P  

PŘIJMEME ŘIDIČE
TAXI pro Blansko, 

víkendové směny - brigádně. 
Tel.: 608 879 318

Přivýdělek pro zaměstna-
né nebo studenty. Do nově 
otevřené kanceláře hledá-
me komunikativního kolegu. 
Náplní práce je péče o klienta 
a administrativní zpracování 
žádostí. Požadujeme pozitivní 
přístup, ŘP skup. B, práce na 
PC, fl exibilitu. Vhodné i jako 
vedlejší příjem pro zaměstnané 
nebo jako brigáda při studiu. 
Nadstandardní ohodnocení. CV 
zasílejte na svatopluk.kouril@
profi credit.cz nebo volejte na 
774 295 393.

Pokud se k Vám banka otočí 
zády, tak je tu pro Vás naše 
rychlá nebankovní půjčka 
od 5.000 do 160.000 Kč, solid-
ně a bez poplatku za vyřízení 
s možností předčasného spla-
cení. V případě, že podnikáte 
a máte optimalizované daňové 
přiznání, tak u nás máte dveře 
otevřené. Více na www.rychla-
pujcka21.cz nebo na telefonu 
774 295 393.
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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

ŠIROKÝ VÝBĚR KAMEN, KRBŮ I TOPIVA!

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! 
ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE  

NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

Krbová vložka F101
výkon až 12 kW, výhřevnost až 250 m³, 
rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm

až 12 kW

až 6 kW

8.490,-
Kamna Kerpen
výkon 5 kW, výhřevnost  
až 124 m³, rozměry:  
v 885 x š 285 x h 320 mm

2.950,-

až 8,3 kW

Krbová kamna Kelt
výkon až 6 kW, výhřevnost až 160 m3, 
rozměry: v 710 x š 670 x h 400 mm

TAKÉ  
NA UHLÍ

13.490,-
Kachlová krbová kamna  
Messina
výkon až 8,3 kW, výhřevnost  
až 160 m3, rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm

24.990,-

5 kW

NOVÝ KATALOG  
KAMNA 2015  
najdete na  
www.bauhaus.cz  
a také v našich  
centrech

Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 Brno, Strážní 7 www.bauhaus.cz

BRNO

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111,
www.volkswagenvbrne.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz

Nešetřete 
na kvalitě.

Pořiďte si nový vůz z limitované edice Volkswagen Maraton se 

zvýhodněním až 97 000 Kč. Modely Polo, Golf, Golf Variant, Golf 

Sportsvan, Tiguan, Beetle nebo Beetle Cabriolet s komfortní výbavou 

s prodlouženou zárukou na 5 let. S financováním od společnosti ŠkoFIN 

zaplatíte pouze 1 % z jeho ceny měsíčně. Při výkupu starého vozu 

na protiúčet ještě ušetříte až 35 000 Kč.

Navštivte nás  a seznamte se 

s nekompromisní nabídkou 

Volkswagen Maraton Edition.

Volkswagen Tiguan 

jen za 5 449 Kč měsíčně.

Šetřete na ceně.

Celkové zvýhodnění 

97 000 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2015. Produktová výhoda oproti Comfortline pro model Tiguan je v celkovém zvýhodnění 
97 000 Kč. Financování: Tiguan Maraton Edition 1.4 TSI, cena 544 900 Kč, akontace: 217 960 Kč (40 %), zůst. hodnota: 
161 880 Kč (12 %), 36x měs. splátka za vůz vč. pojištění: 5 449 Kč (1 %), RPSN vč. poj.: 4,25 %, celkové platby úvěru vč. poj.: 
358 044 Kč, úroková sazba: 0 % p. a. Kombinovaná spotřeba a emise CO

2
:  5,0–6,4 l/100 km, 130–150 g/km. 

Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.



V
VOLEJBAL

KP mužů: Lokomotiva-Ingstav 
Brno - Sokol Letovice 3:0 (17, 13, 
18) a 3:0 (18, 23, 13).

KP žen: Minerva Boskovice - 
Slovan Ivančice 3:2 (19, -22, -25, 
8, 15) a 3:2 (22, 25, -20, -19, 12).
 1.  Lužánky 10 8 1 1 0 29:6 27
 2.  Žabiny 12 6 3 0 3 27:16 24
 3.  Jehnice 8 4 0 1 3 15:12 13
 4.  Šlapanice B 6 3 1 1 1 15:10 12
 5.  Vyškov B 6 3 0 2 1 13:10 11
 6.  Ivančice 8 3 0 2 3 14:15 11
 7.  Vyškov C 4 2 0 0 2 6:6 6
 8.  Boskovice 8 0 2 0 6 8:22 4
 9.  Kuřim 10 0 0 0 10 0:30 0

Liga kadetek: Nové Veselí - 
Boskovice 2:3 (-15, 26, -23, 23, 
-7) a 2:3 (23, -16, 19, -23, -10).
 1.  Junior Brno 4 4 0 0 0 12:0 12
 2.  Brno I 4 3 0 0 1 9:5 9
 3.  Svitavy 4 1 1 0 2 8:8 5
 4.  Boskovice 4 0 2 1 1 8:10 5
 5.  Lanškroun 4 1 0 0 3 3:9 3
 6.  Nové Veselí 4 0 0 2 2 4:12 2

KOPANÁ
Okresní přebor, 9. kolo: 

Vavřinec - Kunštát B 1:1 (1:1), 
Rychnovský - Šmerda. Bořitov 
- Rudice 1:3 (0:1), Majer - Padě-
ra, Urbánek, Šenk. Doubravice 
- Olešnice 2 : 0 (1:0), Pijáček, 

Schuch. Sloup - Olomučany 
1:4 (0:2), Svoboda - Navrkal 2, 
Nečas, Gale. Letovice - Šošův-
ka 3:0 (3:0), Bednář 2, Kaderka. 
Lipůvka - Vysočany 2:3 (2:0), 
Macko 2 - Nečas 2, Tortda. Ada-
mov - Ráječko B 5:1 (1:1), Jabů-
rek 3, Matuška, Cupal - Prokop.
 1.  Rudice  9  7  1  1  29:11  22
 2.  Olomučany  9  5  2  2  24:10  17
 3.  Olešnice  9  5  1  3  19:13  16
 4.  Vysočany  9  5  1  3  28:22  16
 5.  Sloup  9  5  1  3  19:18  16
 6.  Letovice  9  5  0  4  20:17  15
 7.  Doubravice  9  3  4  2  20:17  13
 8.  Kunštát B  9  4  1  4  23:24  13
 9.  Ráječko B  9  4  1  4  16:19  13
 10.  Adamov  9  4  0  5  23:21  12
 11.  Šošůvka  9  3  3  3  28:30  12
 12.  Lipůvka  9  2  2  5  25:27  8
 13.  Vavřinec  9  1  2  6  9:29  5
 14.  Bořitov  9  0  1  8  7:32  1

III. třída, 9. kolo: Vísky - Bos-
kovice B 3:0 (2:0), Přikryl, Ziman, 
Šlesinger. Kotvrdovice - Benešov 
2:2 (1:1), Filip, Ševčík - Abra-
hám, vlastní. Lomnice - Lažánky 
2:1 (1:0), Němec, Rochla - Krato-
chvíl. Skalice - Ostrov 5:0 (3:0), 
Rychnovský 2, Bílek, Konečný, 
Marek. Drnovice - Vranová 4:3 
(2:3), Pavel 2, Dvořáček, Horák - 
Krčil 2, Novotný. Velké Opatovice 
- Knínice 0:4 (0:4), Horák, Ščudla, 
Korčák, Tesař L. Svitávka - Koře-
nec 0:1 (0:0), Meluzín.

 1.  Kořenec  9  7  2  0  26:11  23
 2.  Vísky  9  6  2  1  26:9  20
 3.  Boskovice B  9  6  1  2  31:21  19
 4.  Knínice  9  6  1  2  22:14  19
 5.  Drnovice  9  5  0  4  29:21  15
 6.  Lomnice  9  4  2  3  17:23  14
 7.  Svitávka  9  3  2  4  21:17  11
 8.  Lažánky  9  3  2  4  16:21  11
 9.  Benešov  9  3  2  4  16:24  11
 10.  V. Opatovice  9  3  0  6  17:18  9
 11.  Vranová  9  3  0  6  18:30  9
 12.  Skalice  9  2  1  6  16:20  7
 13.  Ostrov  9  1  4  4  13:24  7
 14.  Kotvrdovice  9  1  1  7  7:22  4

IV. třída, 9. kolo: Doubravi-
ce B - Lažany 3:3 (3:1), Schuch, 
Malach, Sáňka - Uhlíř 2, Peška. 
Lipůvka B - Vavřinec B 8:0 (5:0), 
Vinkler 3, Hloušek 2, Nešetřil, 
Světlík, Skovajsa. Skalice B - 
Jedovnice B 5:2 (3:0), Rychnov-
ský 2, Hubený, Fiala, Havelka 
- Lehotský 2. Voděrady - Olomu-
čany B 3:1 (0:1), Nezval, Opletal, 
vlastní - Škárka.
 1.  Cetkovice  8  6  1  1  36:12  19
 2.  Skalice B  8  5  1  2  21:13  16
 3.  Lažany  8  5  1  2  22:19  16
 4.  Lipůvka B  7  5  0  2  23:8  15
 5.  Jedovnice B  7  4  0  3  34:23  12
 6.  Voděrady  7  3  2  2  10:19  11
 7.  Svitávka B  7  3  1  3  15:11  10
 8.  Doubravice B  7  1  2  4  15:23  5
 9.  Vavřinec B  8  1  0  7  13:38  3
 10.  Olomučany B  7  0  0  7  7:30  0

Dorost, 6. kolo: Drnovice - 

Kunštát B 0:9 (0:6), Bednář 3, 
Staněk 2, Boček 2, Videman, 
Schiller. Velké Opatovice - Kníni-
ce 3:4 (1:4), Bašus, Korec, Lepka 
- Rosenberg, Zemánek, Mucha, 
Špidlík. Olešnice/Žijeme hrou - 
Kotvrdovice/Jedovnice 2:1 (0:1), 
Sýs, Danzinger - Kuběna. Svitáv-
ka - Rájec 3:2 (1:1), Bednář 2, Ma-
šek - Alexa 2.
 1.  Kunštát B  6  5  1  0  30:5  16
 2.  Svitávka  5  4  0  1  20:9  12
 3.  Knínice  6  4  0  2  27:19  12
 4.  Rájec  6  3  1  2  17:11  10
 5.  Drnovice  5  2  1  2  10:21  7
 6.  Boskovice B  5  2  0  3  10:12  6
 7.  V. Opatovice  5  1  0  4  10:18  3
 8.  Olešnice  5  1  0  4  13:29  3
 9.  Kotvrdovice  5  0  1  4  7:20  1

Starší žáci, 6. kolo: Letovice 
- Dolní Loučky 0:16, Drnovice - 
Vysočany/Sloup 4:0, Svitávka/Vís-
ky - Knínice 0:4, Velké Opatovice 
- Ochoz u Brna 1:5, Žijeme hrou B 
- Jedovnice/Kotvrdovice 2:1.
 1.  Drnovice  6  6  0  0  48:0  18
 2.  Žijeme hrou  6  5  0  1  27:13  15
 3.  Ochoz u Brna  6  4  0  2  24:13  12
 4.  V. Opatovice  6  2  3  1  18:12  9
 5.  Boskovice B  5  2  1  2  17:5  7
 6.  Knínice  5  2  1  2  10:11  7
 7.  Dolní Loučky  5  1  2  2  21:22  5
 8.  Vysočany  5  1  2  2  6:10  5
 9.  Jedovnice  5  1  2  2  9:17  5
 10.  Svitávka  6  0  2  4  8:19  2
 11.  Letovice  7  0  1  6  2:68  1
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Fotbalové týmy z regionu 
moc bodů nepobraly

L  S

REGION - V moravských fot-
balových soutěžích se tentokrát 
týmům z našeho okresu příliš 
nedařilo.

V divizi Blansko prohrálo, stej-
ně si vedly Boskovice v krajském 
přeboru, překvapivý bod přivezlo 
Ráječko z Brna. 

V I.A třídě Kunštát remizoval 
v Žebětíně, v I.B mají tři body jen 
Lipovec a Jedovnice.

Divize: Uherský Brod - Blan-
sko 2:0 (0:0).

Blansko: Juran - Fousek, Mül-
ler, Jarůšek (77. Chlad), Šplíchal, 
Švancara, Trtílek, Šíp, Ullmann 
65. Buchta), Gromský, Nečas.

Utkání bylo rozhodnuto mezi 
60. a 70. minutou, kdy vstřelil 
domácí celek obě branky. 

Další výsledky: Hodonín - 
Bystřice nad Pernštejnem 0:3 
(0:3), Havlíčkův Brod - Tasovice 
1:3 (0:2), Pelhřimov - Kozlovice 

1:0 (0:0), Stará Říše - Vrchovina 
3:1 (1:0), Ždírec n.D. - Rosice 
1:1 (1:1), Žďár n.Sázavou - Polná 
1:3 (0:2), Šumperk - Přerov 0:1 
(0:0).
 1.  Polná  10 6 2 2 15:11 20
 2.  Pelhřimov 10 6 0 4 18:18 18
 3.  Přerov 10 5 3 2 8:8 18
 4.  Stará Říše  10 5 2 3 16:8 17
 5.  Hodonín  10  5  2  3  18:16  17
 6.  Blansko  10  3  5  2  15:9  14
 7.  Vrchovina  10  4  2  4  15:13  14
 8.  Tasovice  10  3  5  2  14:14  14
 9.  Uh. Brod  10  4  2  4  12:15  14
 10.  Ždírec  10  3  4  3  14:12  13
 11.  Bystřice  10  3  4  3  18:18  13
 12.  Žďár  10  3  2  5  15:11  11
 13.  Kozlovice  10  2  5  3  15:14  11
 14.  Rosice  10  3  2  5  14:17  11
 15.  Havl. Brod  10  1  4  5  8:17  7
 16.  Šumperk  10  1  2  7  7:21  5

Krajský přebor: IE Znojmo - 
Boskovice 4:2 (0:0).

V zápase se čekalo na první 
branku až do 72. minuty, ve které 
se hostující tým brankou Minaří-

ka dostal do vedení. V posledních 
osmnácti minutách pak padlo dal-
ších pět gólů - domácí zápas oto-
čili na 2:1, aby hostující Fadrný 
v 84. minutě srovnal. Vítěznou 
branku zaznamenal v 87. minu-
tě Peřinka, za další dvě minuty 
dokončil hattrick Procházka a IE 
vyhrálo 4:2.

Mor. Slavia Brno - Ráječko 
2:2 (1:1).

Ráječko hrálo jubilejní 400. 
zápas v krajském přeboru. Ve 24. 
minutě je poslal do vedení Jakub 
Sedlák, za domácí výsledek oto-
čili Šťourač a Veselý, kteří patří 
mezi nejlepší střelce soutěže. 
Ráječku bod zajistil trefou v 81. 
minutě Zouhar.

Další výsledky: Bohunice - 
Ivančice 0:1 (0:0), Vojkovice 
- Sparta Brno 4:1 (1:1), Bzenec 
- Rousínov 6:1 (3:0), Novosed-
ly - Jevišovice 2:0 (1:0), Bystrc 
- M. Krumlov 6:0 (3:0), Lanžhot 
- Bosonohy 1:1 (1:1).

 1.  Bzenec  10  8  1  1  35:14  25
 2.  Bohunice  11  7  2  2  29:8  23
 3.  Bystrc  10  6  3  1  29:10  21
 4.  Mor. Slavia  10  6  3  1  28:15  21
 5.  Bosonohy  11  6  3  2  18:14  21
 6.  M. Krumlov  10  5  1  4  17:18  16
 7.  Lanžhot  10  5  1  4  25:28  16
 8.  Ráječko  10  4  3  3  22:20  15
 9.  Mutěnice  10  3  3  4  17:15  12
 10.  Rousínov  11  3  3  5  15:18  12
 11.  Vojkovice  11  3  3  5  15:23  12
 12.  Ivančice  10  3  2  5  15:22  11
 13.  IE Znojmo  11  3  2  6  17:30  11
 14.  Sp. Brno  10  3  1  6  18:21  10
 15.  Novosedly  10  2  3  5  16:27  9
 16.  Boskovice  10  1  3  6  13:27  6
 17.  Jevišovice  11  0  3  8  10:29  3 

I.A, sk. A: Žebětín - Kunštát 
3:3 (2:2), Haničinec 2, Preč.

I.B, sk. A: Líšeň C - Lipovec 0:3 
(0:1), Musil Sedlák M., Matuška. 
Podolí - Jedovnice 2:4 (0:1), Gryc, 
Borek, Tajnai, Sedláček. Vilémovi-
ce - Medlánky 0:0. Čebín - Černá 
Hora 1:0 (0:0). Rájec-Jestřebí - 
Pačlavice-Dětkovice 0:2 (0:1).

P    . 14:

 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Telefon:

1 B  – P , 1 0 2

2 R  – B , KP 1 0 2

3 B  – L , KP 1 0 2

4 Č  H  – M , I.B 1 0 2

5 L  – P , I.B 1 0 2

6 S  – R -J , I.B 1 0 2

7 R  B – Š , OP 1 0 2

8 O  – L , OP 1 0 2

9 O  – S , OP 1 0 2

10 R  – D , OP 1 0 2

11 K  B – L , OP 1 0 2

12 A  – V , OP 1 0 2

13 K  – V , III. . 1 0 2

14 J  – V , I.B 1 0 2

9. kolo

TIPOVAČKA

ATLETIKA
11. 10., 14 h Rudice. Běh kolem Klostermannovy studánky.

HOKEJ
11. 10., 17 h Boskovice - Uherský Brod.

KOPANÁ
10. 10., 15 h Blansko - Pelhřimov, divize. 11. 10., 15 h Boskovice - 

Lanžhot, Ráječko - Bzenec, KP. Kunštát - Tasovice B, I.A. Černá Hora 
- Medlánky, Jedovnice - Vilémovice, Lipovec - Podolí, I.B.

KUŽELKY
9. 10., 18 h Blansko C - Veverky Brno B.

PLAVÁNÍ
10. 10., 9:15 h Blansko. Memoriál Jaroslava Starého.

K   

REGION - Po čtyřech kolech 
je na prvním místě tabulky Krajské 
ligy Jižní Moravy a Zlínska tým 
Minervy Boskovice. 

Po bezproblémovém okres-
ním derby zvládl v neděli i utkání 
v Uherském Ostrohu a jako jediný 
celek má plný počet bodů.

V sobotu vybojoval první dva 
body celek Blanska, když porazil 
Břeclav B.

3. kolo: SK Minerva Boskovi-
ce – Dynamiters Blansko HK 8:0 
(2:0, 3:0, 3:0), 2:30 Kroupa, 18:39 
Fadrný, 22:54 Veselý, 24:10 Karný, 
36:02 Bednář, 47:57 Fadrný, 57:29 
Hnilička, 58:16 Karný.

Boskovice: Chvátal - Maksa-
Pelikán, Lysoň-Klimeš, Surý Aleš-
Honzek, Hnilička-Skácel-Matouš, 
Karný-Bednář-Fadrný, Kroupa-
Veselý-Popolanský.

Blansko: Vlach (Šenk) - Antoňů, 
Němec P., Němec F., Sedláček, Kubě-
na, Kazda, Grünwald, Bažant, Jílek, 
Stejskal Petr, Stejskal Pavel, Antal.

Slušně zaplněné tribuny viděly 
v podstatě hokej hraný jen na bran-
ku hostí. Mužstvo Blanska přijelo 
ve značně oslabené sestavě se tři-
nácti hráči do pole. Po neškodném 
výkonu si tak odvezlo pořádný 
příděl branek. První nulou v dresu 
Minervy se blýskl gólman Chvátal.

4. kolo: Rosice - Uherské Hra-
diště odloženo, Velké Meziříčí 
- Velká Bíteš 3:2, Blansko - Břec-
lav B 5:4 np, Uherský Ostroh - 
Boskovice 1:4. 
 1.  Boskovice  4  4  0  0  0  25:6  12

 2.  Velká Bíteš 4  2  1  0  1  18:11  8
 3.  Kroměříž  3  2  0  1  0  13:5  7
 4.  Rosice  3  2  0  1  0  12:7  7
 5.  Uh. Ostroh  4  1  1  1  1  15:14  6
 6.  Uh. Brod  3  1  1  0  1  8:4  5
 7.  Břeclav B  4  1  0  1  2  17:18  4

 8.  V. Meziříčí  4  1  0  0  3  7:18  3
 9.  Blansko  4  0  1  0  3  7:25  2
 10.  Uh. Hrad.  3  0  0  0  3  9:23  0

V pátém kole hraje v sobotu Blan-
sko v Uherském Hradišti, Boskovice 
v neděli hostí Uherský Brod.  (les)

Hokejisté Boskovic bez porážky vedou, 
Blansko má první dva body

Boskovice - Blansko 8:0. Foto Lubomír SlezákBoskovice - Blansko 8:0. Foto Lubomír Slezák

Hrdlička se Staňkem 
přivezli zlato

FORST, SVITÁVKA - Německý Forst hostil minulý pátek osm elit-
ních párů na turnaji v kolové. Kromě dvou domácích dvojic se spolu 
utkaly páry z Leimenu, Dorlisheimu, Karlsruhe (Německo), Möhlinu 
(Švýcarsko), St. Pöltenu (Rakousku) a Svitávky.

Pár Jiří Hrdlička, Pavel Loskot (SC Svitávka 1) vyhrál svoji skupinu, 
když remizoval s Möhlinem 1:1 a porazil Forst 1 5:1 a Leiman 3:1.

V zápasech o medaile nejprve Hrdlička s Loskotem porazili dvojici St. 
Pöltenu 7:2, poté prohráli s Dorlisheimem 3:4. O konečném pořadí turnaje 
muselo rozhodnout skóre a to měl nejlepší pár ze Svitávky.  (les)

REGION - První dvě kola 
mají odehrány ligové kuželkář-
ské soutěže. V první lize žen 
tým Blanska vyhrál v Zábřehu 
a doma prohrál s Přerovem, ve 
druhé lize mužů Blansko remizo-
valo v Zábřehu a doma porazilo 
béčko Husovic. 

1. liga žen - 1. kolo: Zábřeh 
- Blansko 2:6 (3056:3149). 
Wiedermannová - Zajacová 1:3 
(528:548), Kubová - Nevřivová 
2,5:1,5 (534:512), Ollingerová - 
Musilová 0:4 (470:536), Švubová 
- Petrů 3:1 (492:482), Killarová - 
Ševčíková 2:2 (527:538), Kuner-
tová - Ptáčková 1:3 (505:533). 
2. kolo: Blansko - Přerov 3:5 
(3333:3407). Kalová - Helisová 
1:3 (540:605), Musilová - Janyš-
ková 1:3 (567:549), Ptáčko-
vá - Szczyrbová 2:2 (553:597), 
Ševčíková - Ovšáková 2,5:1,5 
(562:554), Zajacová - Katzerová 
2:2 (567:578), Nevřivová - Pavel-
ková 3:1 (544:524).
 1.  Rosice  2  2  0  0  16,0:0,0 4
 2.  Náchod  2  2  0  0  12,0:4,0 4
 3.  Č. Třebová  2  2  0  0  11,0:5,0 4
 4.  Blansko  2  1  0  1  9,0:7,0 2
 5.  Val. Meziříčí  2  1  0  1  7,0:9,0 2
 6.  Přerov  2  1  0  1  6,0:10,0 2
 7.  Rokycany  2  1  0  1  6,0:10,0 2
 8.  Zlín  2  1  0  1  5,0:11,0 2
 9.  Kon. Praha  2  0  1  1  7,0:9,0 1
 10.  Slavia Praha  2  0  1  1  6,0:10,0 1
 11.  Duchcov  2  0  0  2  6,0:10,0 0
 12.  Zábřeh  2  0  0  2  5,0:11,0 0

Ve třetím kole hrají ženy Blan-
ska v Duchcově.

2. liga mužů, sk. B - 1. 
kolo: Zábřeh - Blansko 4:4 

(3148:3139). Švub R. - Havíř 
4:0 (521:502), Flídr - Flek J. 1:3 
(528:545), Horňák - Honc 2:2 
(493:549), Ollinger - Hlavinka 
4:0 (572:461), Švub Z. - Procház-
ka 1:3 (510:557), Sitta - Flek R. 
2:2 (524:525). 2. kolo: Blansko - 
Husovice B 5:3 (3488:3435). Flek 
J. - Žižlavský 2:2 (618:620), Hla-
vinka - Machálek 1:3 (600:609), 
Flek R. - Hnát 3:1 (578:543), 
Havíř - Košťál 2:2 (561:536), 
Procházka - Plšek 1:3 (549:575), 
Honc - Vejtasa 2:2 (582:552).
 1.  Třebíč  2  2  0  0  14,0:2,0 4
 2.  Vracov  2  2  0  0  14,0:2,0 4
 3.  Rosice  2  2  0  0  12,0:4,0 4
 4.  Blansko  2  1  1  0  9,0:7,0 3
 5.  Dačice  2  1  0  1  10,0:6,0 2
 6.  Č. Třebová  2  1  0  1  8,0:8,0 2
 7.  Opava  2  1  0  1  7,0:9,0 2
 8.  Vyškov  2  1  0  1  6,5:9,5 2
 9.  Zábřeh  2  0  1  1  7,5:8,5 1
 10.  Husovice B  2  0  0  2  4,0:12,0 0
 11.  MS Brno B  2  0  0  2  2,0:14,0 0
 12.  H. Benešov  2  0  0  2  2,0:14,0 0

Ve třetím kole hrají blanen-
ští kuželkáři v Brně s B-týmem 
Moravské Slavie.

JmKP2sA - Ivanovice na Hané 
- Blansko C 6:2 (2461:2359), 
Boskovice - Žabovřesky C 7:1 
(2197:1918).
 1.  Boskovice  3 3 0 0 21,0:3,0 6
 2.  Brno IV C 3 3 0 0 20,5:3,5 6
 3.  Ivanovice 4 3 0 1 20,0:12,0 6
 4.  Blansko C 3 2 0 1 15,0:9,0 4
 5.  MS Brno E 3 1 0 2 8,0:16,0 2
 6.  Husovice E 4 1 0 3 12,0:20,0 2
 7.  Veverky B 4 1 0 3 10,5:21,5 2
 8.  Žabovřesky C 4 1 0 3 10,0:22,0 2 
 9.  MS Brno F 2 0 0 2 3,0:13,0 0

Nová sezóna začala 
i kuželkářům
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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

Výrobce prostředků vizuální 
komunikace ekoTAB 

www.ekotab.cz

přijme 

PRACOVNÍKA DO VÝROBY 

Vhodné pro manuálně zručné uchazeče 
s výučním listem. 

Vaše profesní životopisy zasílejte na:
jana.zilkova@vms.cz,

popř. na
 VMS VISION,s.r.o.,

Chrudichromská 13,680 01 Boskovice

Hvězda TV Šlágr dojede do 
Blanska do Dělnického domu 

9. 10. 2015 vystoupení se 
uskuteční od 18.00 hod.,

tentokrát otec a syn Alfonz a Marián 
Kotvanovi coby Duo Jamaha Vám 
zahrají v téměř dvouhodinovém 

vystoupení všechny svoje písničky, 
které znáte z TV Šlágr.

Předprodej vstupenek byl již zahájen 
a je v informační kanceláři BLANKA 

(ul. Rožmitálova 6, tel.: 516 410 470).
Cena vstupenky je 190 Kč

Pro velký zájem o toto vystoupení neváhejte 
a zakupte si vstupenku co nejdříve.

AGROAD s.r.o.
se sídlem v Kuřimi,
hledá SKLADNÍKA 

na HPP.
Info na tel.: 

541 264 970.

Společnost BERYL BK, s.r.o. nabízí práci 
ve výrobní hale v Černé Hoře.

Jedná se o HPP, jednosměnný provoz, 

pozice strojní zámečník.
Informace k dispozici přes e-mail info@beryl.cz 

nebo tel. 733 531 651.

PETR NEJEZ
SERVIS PLYNOVÝCH 

KOTLŮ

BOSKOVICE
PŘEDSEZÓNNÍ 

ÚDRŽBA
ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ 

SERVIS

739 717 807

Hledám ke koupi chatu
nebo chalupu na Blanensku,

opravy nevadí. 
Tel.: 723 046 213

Zajištění manželé hledají
rodinný dům v Blansku 

nebo okolí 20 km. 
Zahrada podmínkou.

Tel.: 721 466 406 

Koupím BYT. Investice. 
Tel.: 724 118 370

P  
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