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Zámky v regionu 
ještě nezavřely 
své brány

REGION - Zámky nabízejí pest-
ré akce. Na své si přijdou milovníci 
vánoční atmosféry, dobrého jídla, 
klasické hudby a dokonce i napětí.

 ČTĚTE NA STRANĚ 2

Stavba mostu 
u Adamova jde 
do finiše

ADAMOV - Nový most, který vzni-
ká mezi Adamovem a Babicemi nad 
Svitavou, a to na hlavním silničním 
tahu spojujícím město s Brnem, roste 
jako z vody. ČTĚTE NA STRANĚ 4
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Fotbalisté Blanska brali doma 
bod, týmy Ráječka a Boskovic tři

REGION - V moravské divizi D hos-
tilo patnácté Blansko devátý Ždírec 
a vybojovalo cenný bod, v krajském 
přeboru Boskovice nečekaně pora-
zily Bohunice a Ráječko vyhrálo na 
hřišti Sparty Brno.

Divize D: Blansko - Ždírec 1:1 
(0:0), 79. Feik - 69. Klimeš.

Blansko: Záleský - Imramovský, 
Šplíchal, Feik, Škrabal, Závodný, 
Chloupek (81. M. Šmerda), D. Šmer-
da (86. Hladký), Pšikal, Kratochvíl, 
Trtílek.

Stovka diváků viděla nervózní 
utkání, ve kterém se vše důležité 
odehrálo až ve druhé půli. Nejprve 
se v 69. minutě z 20 metrů krásně 
trefil hostující Klimeš. O osm minut 
později zahrál jeden ze ždíreckých 
obránců ve vlastním pokutovém 
území rukou, ale nařízený poku-
tový kop Trtílek nedal, když jeho 
nepříliš umístěnou střelu hostují-
cí brankář vyrazil. Ovšem za další 
minutu se po rohovém kopu na prv-
ní tyči prosadil Feik a střelou naho-
ru vyrovnal.

Získaný bod posunul Blansko 
v tabulce na třinácté místo. 

Silný vítr v regionu škodil
.                  Více na str. 3 a na www.zrcadlo.net

 Foto Město Boskovice

Další výsledky 13. kola: Hav-
líčkův Brod - Šumperk 1:4, Rosi-
ce - Strání 7:0, Třebíč - Vrchovina 
2:3, Tišnov - Bzenec 3:0, Stará Říše 
- Břeclav odloženo, Velká Bíteš 
- Polná 1:6, Tasovice - Žďár nad 
Sázavou 1:0.
 1.  Tišnov 13 12 0 1 53:8 36
 2.  Vrchovina 13 8 2 3 23:13 26
 3.  Rosice 13 7 3 3 35:10 24
 4.  Žďár n. S. 13 7 3 3 28:13 24
 5.  Tasovice 13 7 1 5 23:28 22
 6.  Bzenec 13 6 2 5 29:23 20
 7.  Šumperk 13 6 2 5 20:19 20
 8.  Polná 13 6 1 6 34:23 19
 9.  Ždírec n. D. 13 5 3 5 13:17 18
 10.  Stará Říše 12 5 2 5 20:20 17
 11.  Břeclav 12 4 3 5 12:14 15
 12.  Havl. Brod 13 4 1 8 17:35 13
 13.  Blansko 13 2 5 6 11:26 11
 14.  Velká Bíteš 13 3 2 8 17:35 11
 15.  Strání 13 3 1 9 13:32 10
 16.  Třebíč 13 1 3 9 15:47 6

Ve třináctém kole hostí Blansko 
Ždírec, utkání se hraje v sobotu 28. 
října ve 14:30 hodin.

Krajský přebor
12. kolo: Boskovice - Bohuni-

ce 2:1 (1:0), 9. Stara, 22. Preč - 
50. Ullman.

Boskovice: Bednář - Václavek, 
Daněk, Kolář, Černý, Müller, Preč 
(90. Kubín), Martínek, Živný (75. 
Novák), Růžička, Stara.

Zápas Blanska. Foto Lubomír Slezák

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protekto-
rátu – 1939-1945 navštívili, byli zaměstnáni 
nebo mají důvěryhodné informace o dění

na zámku v Kunštátě.
TEL.: 774 408 399

Lepší úvod utkání si v pátečním 
večeru domácí celek ani nemohl 
přát. Nejprve v 6. minutě zachráni-
lo hosty po střele Stary od pohro-
my břevno, o tři minuty později se 
netradičně Stara prosadil pravou 
nohou. 

Ve 22. minutě Stara ideálně 
posadil centr na hlavu Preče a 
domácí rázem vedli o dvě branky. 
Za sedm minut mohlo být hotovo, 
ale střela Stary skončila tentokrát 
na tyči. 

Ve druhém poločase se už po 
pěti minutách radovali hosté, po 
centru z levé strany hlavou snížil 
Ullman. 

Hosté se hnali za vyrovnáním, 
domácí odpovídali rychlými brej-
ky, ale samostatné úniky Martínka 
a Stary brankou neskončily. 

V 66. minutě vyloučil rozhod-
čí na každé straně jednoho hráče 
(Kolář - Píšek), v 86. minutě při-
dal hostům ještě jednu červenou 
kartu (Jukl) a Boskovice překvapi-
vé vítězství udržely.

Sparta Brno - Ráječko 1:3 
(0:1), 57. Loprais - 20. Keprt R., 
73. Mičko, 85. Sehnal.

Ráječko: Němeček - Keprt R., 
Sedlák, Müller (77. Zeman), Sed-
láček, Lidmila, Sehnal, Horáček, 
Horák (65. Keprt D.), Mičko, Bár-
ta.

I v Brně se zrodil celkem překva-
pivý výsledek, o kterém rozhodla 
až závěrečná dvacetiminutovka.

Další výsledky 13. kola: Ivanči-
ce - Lanžhot 0:1, Moravský Krum-
lov - Svratka Brno 4:6, Vojkovice 
- Bosonohy 0:4, Veslí nad Moravou 
- Bystrc-Kníničky 2:5, Moravská 
Slavia Brno - Rousínov 1:4, Mutě-
nice - Bučovice nedohráno v 16. 
minutě za stavu 1:0.
 1.  Lanžhot 14 11 2 1 36:6 35
 2.  Bohunice 14 9 1 4 38:22 28
 3.  Bystrc 14 8 4 2 33:24 28
 4.  Mutěnice 13 7 4 2 26:9 25
 5.  Ráječko 14 7 3 4 34:20 24
 6.  Rousínov 14 8 0 6 34:31 24
 7.  Svratka Brno 14 6 4 4 34:21 22
 8.  Sparta Brno 14 6 3 5 27:29 21
 9.  Boskovice 14 5 3 6 23:26 18
 10.  M. Krumlov 14 4 5 5 30:32 17
 11.  Ivančice 14 5 1 8 28:26 16
 12.  Veselí 14 4 2 8 25:35 14
 13.  Bosonohy 14 4 2 8 26:37 14
 14.  Vojkovice 14 4 1 9 20:37 13
 15.  Bučovice 13 2 2 9 9:29 8
 16.  MS Brno 14 2 1 11 14:53 7 

V posledním podzimním hostí 
Boskovice v pátek Ivančice, Ráječ-
ko přivítá o den později Veselí nad 
Moravou.  Lubomír Slezák
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Zámky regionu zvou na 
akce, ještě nezavřely brány

REGION - Přestože se od září, tedy 
po ukončení hlavní turistické sezo-
ny, zmírnily davy turistů proudící na 
hrady a zámky, rozhodně to nezna-
mená, že zcela uzavřely své brány. 
Kasteláni z Blanenska a Boskovicka 
ani v tomto čase v žádném případě 
nezahálejí. 

V zimě nabízejí pro veřejnost 
nejpestřejší akce v památkách jižní 
Moravy. Na své si přijdou milovníci 
vánoční atmosféry, dobrého jídla, 
klasické hudby, a dokonce i napětí.

Zámek v Kunštátu má za sebou 
podle kastelána Radima Štěpána 
mimořádně úspěšnou sezonu. Veřej-
nosti byl zpřístupněn v červnu 2005, 
přičemž letošní sezona byla od té 
doby historicky druhou, v níž počet 
návštěvníků tohoto objektu překro-
čil číslo deset tisíc.

Nyní připravuje sérii adventních 
koncertů. Půjde již o jejich devá-
tý ročník a budou se konat vždy v 
neděli od 15 hodin v Pilastrovém 
sálu zámku, který pojme přibližně 
šedesát lidí.

„Při koncertech je téměř plný. 
Máme nové interprety a příchozí se 
mohou těšit na směsici klasické hud-
by a vánočních melodií,“ uvedl kaste-
lán. Koncerty zahájí o první adventní 
neděli vystoupení sopranistky Ane-
ty Roučkové, kterou bude na klavír 
doprovázet Josef Kratochvíl.

Zámek v Rájci sice nebude o 
adventu zavřený, nicméně histo-
ricky poprvé budou jeho expozice 
otevřeny v sobotu 11. a v neděli 12. 
listopadu, a to od 9 do 15 hodin. Zá-
mek se totiž připojí k oslavám svaté-
ho Martina, které se budou konat v 
nedalekém Blansku.

„Máme nového nájemce naší 
zámecké restaurace. Ten provozu-
je i oblíbenou restauraci Forman-
ka na Lipůvce. Na sv. Martina se po 
prohlídce zámku bude v restauraci 
servírovat pro zájemce svatomartin-
ská husa,“ uvedla rájecká kastelánka 
Jana Kopecká. Připomněla, že letoš-
ní novinkou zámecké restaurace je 
dřevěná zahrádka s výhledem na 
tamní park.

Nechat se okouzlit duchem Vánoc 
budou moci zájemci v zámku v Lysi-
cích. Otevřen bude 25. a 31. prosin-
ce. Komnaty budou vánočně vyzdo-
beny a prohlídku zpestří vystavená 
kolekce papírových betlémů.

„O prvním adventním víkendu ale 
ještě uspořádáme adventní dílnu 
a zájemce v ní naučíme, jak si mají 
doma vyrobit adventní věnce. Zájem-
ci si pochutnají i na specialitách ze 

zabíjačky,“ doplnila lysická kastelán-
ka Martina Medková Rudolfová.

Také zámek v Boskovicích, který 
na rozdíl od předchozích tří není v 
majetku státu, ale šlechtického rodu 
Mensdorf-Pouilly, bude mít otevře-
no. V sobotu 4. listopadu se v něm 
uskuteční Svatohubertské slavnosti 
spojené s výstavou loveckých trofejí, 
výstavou seker, ukázkou práce taž-
ných koní v lese, a také s prezentací 
sokolníků.

I letos se milovníci vánoční atmo-
sféry a napětí mohou těšit na oblí-
bené večerní prohlídky objektu. 
Uskuteční se 26., 27. a 28. prosince 
a ochotníci při nich předvedou pří-
chozím scénky připomínající osla-
vu narození Krista na šlechtických 
sídlech. Součástí bude prý i několik 
šermířských soubojů.

 Text a foto Martin Jelínek

Blanensko vyhrálo 
v Olomouci o tři branky

Zloděj ukradl 
šperky

LIPŮVKA - Do rodinného domu v 
Lipůvce se vloupal zloděj. Pětašede-
sátileté majitelce způsobil škodu za 
téměř čtyřicet tisíc korun. „Příbytek 
prohledal a z ložnice odcizil nemalé 
množství rodinných šperků a další 
cennosti,“ popsal policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)

Hledanému 
muži se stal 
osudným 
mobilní telefon

LETOVICE - Krádež v letovickém 
nočním podniku se nevyplatila celo-
státně hledanému dvacetiletému 
recidivistovi. Zalíbila se mu taštička 
s osobními doklady, mobilem, peně-
zi a dalšími věcmi devětadvacetile-
tého muže. 

„Odcizenou tašku, samozřejmě 
bez mobilu a peněz, později odložil 
v podchodu na Masarykově náměs-
tí. Když v telefonu vyzkoušel vlastní 
SIM kartu, tento mu oznámil, že je 
policií blokovaný. V oprávněných 
obavách tedy dorazil na letovickou 
policejní služebnu s báchorkou, že 
telefon našel,“ popsal policejní mluv-
čí Bohumil Malášek.

Zloděj ale zanedlouho zjistil, že si 
pořádně naběhl. Policisté totiž obra-
tem zjistili, že telefon je kradený, ale 
i to, že po muži je vyhlášeno celo-
státní pátrání. V průběhu výslechu 
pak musel i po předložení kamero-
vého záznamu přiznat, že to byl on, 
kdo telefon ukradl.

„Policisté navíc zjistili, že podob-
nými zlodějskými kousky se prezen-
toval na řadě míst i v jiných městech 
v celé republice. Nyní je stíhaný pro 
krádež,“ dodal Malášek.  (hrr)

Nová expozice o historii Letovic

Basketbalisté 
BBK se vezou 
na vítězné vlně, 
až na jednu 
výjimku

BLANSKO - Týmy basketbalového 
klubu BBK Blansko mají za sebou 
další zápasy, které byly vítězné. Hrá-
čům se dařilo až na jednu výjimku, 
kdy body bral soupeř.

Tou výjimkou byla prohra nej-
mladšího družstva U11 ve druhém 
zápase s brněnskými Kohouty o čty-
ři body.

„První zápas se nám vydařil více. 
V tom druhém to bylo drama až do 
konce. Mám výhrady k přístupu něk-
terých zkušených hráčů, ti mladší 
sice příkladně bojovali, ale nestači-
lo to,“ okomentoval trenér Antonín 
Zezula.

Výsledky U11
BBK BK – Basket Kohouti Brno 

53:36
BBK BK – Basket Kohouti Brno 

38:42
Body celkem: Cápek 27, Matuška 

a Růžička po 18, Fořtík 14, Jirků M. 
6, Horák 5, Přichystal 1b.

Dvě jasné výhry si na svůj účet 
připsali hráči do třinácti let, když 
nedali žádnou šanci brněnským 
Skokanům. 

Vítězné premiéry se tak dočkala 
i nová světelná tabule v hale ASK 
Blansko.

Výsledky U13
BBK BK – BK Skokani Brno 79:14
BBK BK – BK Skokani Brno 72:16
Body celkem: Ježek 33, Dymáček 

29, Hynek 20, Tyleček 13, Konečný 
11, Ondrová A. a Zouhar po 10, Ond-
rová D, Kučerová a Moll po 6, Kovář 
4, Sedlák a Zvěřina po 2.

Dvojnásobnou vítěznou premiéru 
na domácí palubovce má za sebou 
také celek U17, který ve dvou veli-
ce vyrovnaných zápasech doká-
zal porazit svého tradičního rivala 
z Kroměříže. 

„V obou utkáních zvládnul náš 
tým lépe poslední čtvrtiny. Výborný 
výkon podal zejména Martin Malík, 
který odváděl dobrou práci nejen 
v obranné činnosti, zejména na 
doskoku, ale i na útočné polovině,“ 
neskrýval spokojenost trenér Jiří 
Charvát.

Výsledky U17
BBK BK – TJ Slavia Kroměříž 

59:50
BBK BK – TJ Slavia Kroměříž 

73:70
Body celkem: Malík 44, Prokop 

25, Müller 16, Jirků Štěpán 14, Orlí-
ček 13, Mungunbaatar 11, Streit 9 b. 
 (kaj)

Výsledky
KOPANÁ

I. A, sk. A
13. kolo: Novosedly - Rajhradice 

1:3, Start Brno - Kunštát 5:3, Miro-
slav - Slatina 1:3, Zastávka - Žebětín 
3:1, Líšeň B - Znojmo odloženo, Šla-
panice - Kuřim 0:4, Dobšice - Přímě-
tice 1:1.
 1.  Start Brno 12 9 3 0 37:14 30
 2.  Rajhradice 12 9 3 0 30:9 30
 3.  Kuřim 12 8 1 3 29:11 25
 4.  Přímětice 12 6 3 3 23:21 21
 5.  Kunštát 12 5 4 3 25:25 19
 6.  Líšeň B 11 4 4 3 19:10 16
 7.  Žebětín 12 5 1 6 26:28 16
 8.  Dobšice 12 3 5 4 21:21 14
 9.  Zastávka 12 4 2 6 21:23 14
 10.  Znojmo 11 2 5 4 15:17 11
 11.  Miroslav 12 3 1 8 19:35 10
 12.  Slatina 12 2 3 7 15:27 9
 13.  Novosedly 12 2 2 8 14:31 8
 14.  Šlapanice 12 1 3 8 9:31 6

I. B, sk. A
13. kolo: Kobeřice - Podolí u Brna 

1:5, Medlánky - Slavkov u Brna 2:2, 
Pačlavice-Dětkovice - Křenovice 2:0, 
Rájec-Jestřebí - Soběšice 2:0, Vyso-

čany - Babice nad Svitavou 3:2, 
Čebín - Vilémovice odloženo, Lipo-
vec - Jedovnice nedohráno ve 33. 
minutě za stavu 1:1.
 1.  Pačlavice 12 7 4 1 33:10 25
 2.  Rájec-Jestřebí 12 8 1 3 30:20 25
 3.  Babice 12 7 1 4 25:20 22
 4.  Čebín 11 6 2 3 20:13 20
 5.  Vilémovice 11 5 4 2 25:17 19
 6.  Kobeřice 12 6 1 5 25:21 19
 7.  Vysočany 12 5 2 5 25:35 17
 8.  Podolí u Brna 12 5 1 6 25:22 16
 9.  Medlánky 12 4 3 5 18:23 15
 10.  Soběšice 12 4 1 7 22:25 13
 11.  Křenovice 12 3 2 7 21:33 11
 12.  Slavkov 12 2 4 6 23:34 10
 13.  Lipovec 11 2 3 6 15:22 9
 14.  Jedovnice 11 2 3 6 16:28 9

Okresní přebor
13. kolo: Rudice - Letovice 3:1, 

Sloup - Ráječko B 4:3, Bořitov - Šo-
šůvka 4:5, Skalice - Olešnice 2:5, 
Olomučany - Adamov 4:2, Doubravi-
ce - Lipůvka 3:2, Boskovice B - Černá 
Hora 3:2.
 1.  Černá Hora 13 12 0 1 47:16 36
 2.  Boskovice B 12 9 1 2 33:18 28
 3.  Olešnice 12 8 1 3 35:24 25
 4.  Olomučany 13 7 2 4 37:32 23
 5.  Rudice 13 7 1 5 27:20 22

 6.  Skalice 13 6 0 7 42:40 18
 7.  Letovice 13 6 0 7 27:34 18
 8.  Bořitov 13 5 1 7 27:33 16
 9.  Šošůvka 12 5 1 6 29:41 16
 10.  Ráječko B 13 5 0 8 32:37 15
 11.  Adamov 12 4 1 7 26:35 13
 12.  Sloup 13 4 0 9 24:40 12
 13.  Doubravice 13 3 2 8 18:26 11
 14.  Lipůvka 13 3 0 10 31:39 9

III. třída
13. kolo: Knínice - Benešov 2:2, 

Vavřinec - Kunštát B 1:1, Ostrov - 
Kotvrdovice 1:2, Ráječko C - Drno-
vice 1:4, Vísky - Vranová odloženo, 
Lažany - Kořenec odloženo, V. Opato-
vice - Cetkovice odloženo.
 1.  Drnovice 13 8 2 3 52:18 26
 2.  Vísky 12 8 2 2 32:13 26
 3.  V. Opatovice 12 7 0 5 46:27 21
 4.  Benešov 12 5 4 3 26:27 19
 5.  Knínice 13 5 3 5 31:34 18
 6.  Kunštát B 12 5 3 4 26:29 18
 7.  Cetkovice 12 5 2 5 28:31 17
 8.  Ráječko C 12 5 1 6 27:27 16
 9.  Lažany 12 4 3 5 16:26 15
 10.  Kotvrdovice 13 4 3 6 18:31 15
 11.  Ostrov 13 4 2 7 33:47 14
 12.  Vranová 12 3 4 5 29:29 13
 13.  Vavřinec 12 3 4 5 22:29 13
 14.  Kořenec 12 3 1 8 18:36 10

REGION - Hned dva zápasy měl 
před sebou minulý týden celek Bla-
nenska v Superlize malého fotbalu. 
Nejprve v úterý v Olomouci, poté 
v neděli doma s Brnem.

Olomouc - Blanensko 3:6 (2:1), 
4. Bernard, 30. Pagáč, 34. Krejčí - 
20., 36. a 45. (PK) Koudelka, 58. a 
59. Paděra, 50. Fladr.

Blanensko: Klimeš - Paděra, Gra-
cias, Fladr, Minx, Sedlák, Havlíček, 
Studený, Koudelka, Širůček.

Olomouc poslal ve čtvrté minutě 
do vedení Bernard, pak sice vyrov-
nal Koudelka, ale v závěru první 
půle poslal domácí do vedení hrající 
asistent Pagáč. Čtyři minuty po pře-
stávce navíc přidal třetí olomouckou 
trefu Krejčí. Jenže vzápětí snížil Kou-
delka a patnáct minut před koncem 
duelu dovršil z pokutového kopu 
hattrick a vyrovnal. „Jak v Brně, tak 
s Blanenskem jsme se přesvědčili, 
že vedení o dva góly v malém fotba-
le naprosto nic neznamená. Zápas 
můžeme ztratit v prvním poločase 
i v posledních minutách druhého, 
musíme pořád hrát a makat,“ uvedl 
Běhalík.

Deset minut před koncem obrátil 
vývoj utkání Fladr, o chvíli pozdě-
ji pak viděl červenou kartu domácí 
gólman Běhalík. Dvěma brankami v 
závěru rozhodl o třech blanenských 

bodech Paděra. „Návrat z mistrov-
ství světa nám vyšel fantasticky, hrá-
li jsme těžký zápas v Olomouci, která 
byla kompletní a doma moc nepro-
hrává. O to víc si vážíme, že jsme tam 
vyhráli, zahráli jsme výborný zápas. 
Dokázali jsme domácí přehrát, měli 
jsme spoustu šancí v prvním polo-
čase, kdy jsme ještě prohrávali, ale 
napadalo nám to tam až ve druhé 
půlce,“ zhodnotil utkání Ondřej 
Paděra.

Nedělní utkání Blanenska s Brnem 
bylo pro nepřízeň počasí odloženo, 
náhradní termín ještě není znám.

 1.  Praha 4 3 1 0 16:6 10
 2.  Most 5 3 0 2 27:23 9
 3.  Pardubice 5 2 1 2 16:14 8
 4.  Jihlava 4 2 0 2 16:14 6
 5.  Blanensko 3 2 0 1 13:12 6
 6.  Olomouc 5 2 0 3 19:20 6
 7.  Brno 4 1 0 3 11:19 3
 8.  Příbram 4 1 0 3 14:24 3

Tým Blanenska čeká náročný pro-
gram. V pondělí 13. listopadu hraje 
v Pardubicích, o dva dny později 
v Jihlavě a v sobotu 18. listopadu 
hostí před televizními kamerami 
celek Prahy. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Auto u Lipovce 
narazilo do 
stromu

LIPOVEC - Hasiči a záchranáři 
minulý čtvrtek dopoledne zasahova-
li u nehody, která se stala nedaleko 
Lipovce. Osobní auto tam narazilo 
do stromu. Při havárii se zranili dva 
lidé. 

Nehoda se stala kolem půl jede-
nácté dopoledne. Vozidlo znač-
ky Citroen na silnici z Lipovce do 
Holštejna vyjelo mimo vozovku a 
havarovalo do stromu.

O zraněné se postarala zdravot-
nické záchranná služba. Nabourané 
vozidlo vytáhli z lesa na kraj komu-
nikace hasiči.  (moj)

LETOVICE - Letovičtí v pátek slav-
nostně otevřeli expozici s názvem 
Historie města Letovice. Místnost 
tradic vznikla v Tyršově ulici v 
bývalé základní škole, kde sídlí také 
knihovna nebo informační centrum. 
Do budoucna má tvořit základ nové-
ho muzea.

Do konce letošního roku bude 
expozice otevřena v pondělí a středu 
od 14.30 do 16.30 hodin a ve čtvrtek 
od 9.30 do 11.30 hodin. Mimo to do 
ní mohou lidé zavítat i o nedělích 29. 
10., 5. 11., 19. 11., 26. 11. a 10. 12. od 
14 do 17 hodin nebo po domluvě na 
telefonu 774 497 437 nebo e-mailu 
muzeum@mks-letovice.cz.  (hrr)

 Foto Petr Švancara
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Silný vítr škodil, poničil i střechu 
zámeckého skleníku v Boskovicích

REGION - Silný vítr v neděli řádně 
zaměstnal hasiče v regionu. V Bos-
kovicích například poškodil stře-
chu tamního zámeckého skleníku, 
v Olomučanech popadané stromy 
uzavřely hřbitov, práci měli hasiči 
také v Jedovnicích.

Jihomoravští hasiči zaznamenali 
v neděli více než 800 událostí spo-
jených se silným větrem. 

„Kolem deváté hodiny jsme za-
znamenali nárůst událostí na Bla-
nensku. Postupně se však čísla na-
vyšovala ve všech jihomoravských 
okresech. Jednotky přejížděly od 
zásahu k zásahu. Na své základy se 
celý den v podstatě nevracely.  Hod-
ně práce však neměli jenom profesi-
onální  a dobrovolní hasiči v terénu, 
ale také příslušníci Krajského ope-
račního a informačního střediska, 
kteří se museli vypořádat s extrém-
ním náporem telefonátů a souběž-
ným řešením desítek událostí,“ po-
psal mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Mikoška.

V Boskovicích museli zasahovat 
u zámeckého skleníku, kde došlo k 
poškození střechy.

„Kromě poškození střechy došlo i 
k poškození stromu před skleníkem 
a na přístupové cestě k zámku mu-
sel být proveden bezpečnostní ořez 
lípy,“ uvedl mluvčí boskovické rad-
nice Jaroslav Parma.

V Boskovicích vítr také shodil 
lampu u příjezdu ke COOP super-
marketu v Mánesově ulici a způso-
bil i další drobnější škody.

Plné ruce práce mají také jedov-
ničtí dobrovolní hasiči. Ti zasaho-
vali například u naštíplého smrku, 
který hrozil pádem na chatu.

„Strom vzhledem k silným pory-
vům větru nelze bezpečně skácet, 
proto byl stažen pomocí upínacích 
popruhů. Majitel obeznámen se si-
tuací. Odstranění stromu se bude 
řešit po uklidnění větru,“ popsali 
hasiči.

Ti vyjížděli také ke dvou stro-
mům spadeným na cestu u ryb-

Hasiči minulé pondělí po poledni zasahovali u nehody nedaleko Šebrova-Kateřiny. Z potoka, který teče kolem silnice, vytahovali havarované osobní auto. 
Nehoda se stala kolem tři čtvrtě na jednu. Při havárii nebyl nikdo zraněn a nedošlo k úniku provozních kapalin z vozidla do potoka.  Foto HZS JmK

Při koupi nového vozu padá mnoho otázek.
My na ně máme jednu odpověď:

Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf Variant 
a další modely vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. 
i s cenovým zvýhodněním 75 800 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. 
Zeptejte se u nejbližšího prodejce vozů Volkswagen.

www.maratonedition.cz

Vzorový příklad úvěru na model VW Golf Variant 1.0 TSI v ceně 532 900 Kč, splátka předem 266 450 Kč (50 %), výše úvěru 266 450 Kč, poplatky za 
uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 304 455 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  382 815 Kč, RPSN vč. pojištění 12,557 %, délka 
úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 106 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 298 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 604 Kč, úroková 
sazba p.  a.  3,99 %. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen pojištění s  nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a  povinné ručení s  uznáním bonusů 
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf 
Variant: 4,0–7,3 l/100 km, 103–166 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Při koupi nového vozu padá mnoho otázek.

A co třeba
nový Golf Variant
již za 4 700 Kč měsíčně 
se zárukou na 5 let 
a bohatou výbavou?

„Firma se hezky rozjíždí,  
ale v čem budu jezdit já?“

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

níka Dymák nebo stromu, který 
se vyvrátil přes silnici v chatové 
oblasti.

Vítr způsobil škody také v Olomu-
čanech. Na tamním hřbitově popa-

dalo hned několik stromů. Hřbitov 
je tak v současné době z bezpeč-
nostních důvodů uzavřen. 

 Radim Hruška
 Foto FB města Boskovice

Dobrovolní hasiči z Velkých Opatovic 
a Senetářova jsou ve finále celostátní ankety

REGION - Už jen do úterní půlnoci 
mohou lidé podpořit zástupce regionu 
v �inále celostátní ankety Dobrovolní 
hasiči roku. Své hlasy mohou posílat 
dobrovolníkům z Velkých Opatovic a 
ze Senetářova. Do ankety se letos při-
hlásilo 145 dobrovolných jednotek a 
sborů. Porota z nich vybrala pětadva-
cet �inalistů. Titul Dobrovolní hasiči 
roku mohou získat jednotky SDHO 

za profesionálně provedené zásahy a 
sbory dobrovolných hasičů za preven-
tivní a výchovné akce.

V kategorii Jednotka sboru dobro-
volných hasičů se mezi �inalisty za jižní 
Moravu dostali hasiči Velkých Opato-
vic. Senetářovští zase bojují v kategorii 
Sbor dobrovolných hasičů. O pořadí v 
jednotlivých regionálních kategoriích 
rozhodne hlasování veřejnosti.

„Hlasovat lze dvěma způsoby. Buď 
prostřednictvím hlasovacího formu-
láře přímo na stránkách ankety www.
adhr.cz, anebo zasláním hlasovací 
SMS. Do hlasování se může zapojit ši-
roká veřejnost, nejen hasičská obec. 
Každý hlasující může hlasovat oběma 
způsoby a přidělit svůj hlas jedné 
jednotce i jednomu sboru,“ upřesnil 
prezident pořádajícího spolku Svatý 

Florián – Dobrovolní hasiči roku Jiří 
Bezděk.

Hlasování končí 31. října ve 24:00 
hodin. Finalisté kromě titulu obdrží 
finanční prostředky v celkové výši 
1 750 000 korun a záchranářskou 
techniku v hodnotě 600 000 korun. 
Výsledky ankety budou slavnost-
ně vyhlášeny v sobotu 25. listopa-
du 2017.  (moj)
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Hokejisté Boskovic jsou 
stále bez ztráty bodu

REGION - Krajská hokejová liga 
měla na programu sedmé kolo. 
V něm Blansko těsně prohrálo v 
Břeclavi, hokejisté Boskovic pokra-
čovali ve vítězném tažení a přivezli 
body z Uherského Ostrohu.

HC Lvi Břeclav – HC Dynamiters 
Blansko 6:5 (2:2, 1:1, 3:2), 10. 
Hrbatý, 14. Jajcay, 28. Průdek, 54. 
Hrbatý, 55. Gabriška, 59. Gabriš-
ka - 9. Král, 11. Jílek, 21. Bílý, 57. 
Berka, 60. Berka.

Duel to byl až do posledních vte-
řin vyrovnaný, Blansko značnou 
část utkání vedlo, Lvi však dokázali 
otočit vývoj utkání a zvítězit 6:5.

Zápas začal pro hosty slibně, 
když v deváté minutě otevřel skóre 
utkání Král. Domácí však vzápětí 
dokázali vyrovnat, stejně tak tomu 

bylo o pár minut později. Hned na 
začátku druhé třetiny se trefil Bílý, 
ale domácí znovu vyrovnali.

V závěrečné třetině odskočili 
domácí na rozdíl dvou branek, v 
sedmapadesáté minutě vstřelil kon-
taktní branku Berka, ale o minutu 
později Lvi skórovali pošesté. Na 
konečných 6:5 svojí druhou bran-
kou upravil půl minuty před kon-
cem opět Berka, ale v následujících 
sekundách již Dynamiters nestihli 
vyrovnat.

Uherský Ostroh - Boskovice 
3:6 (0:2, 3:2,0:2), 34. Zalubil, 34. 
Stránský, 38. Tomi - 8. Pelikán, 
14. Bednář, 21. Špok, 40. Kárný, 
56. Maksa, 60. Špok.

Utkání třetího celku s druhým 
bylo velice vyrovnané, hosté roz-

hodli o svém vítězství až v posled-
ních pěti minutách.

Další výsledky 7. kola: Rosice - 
Uherský Brod 4:10, V. Bíteš - Uničov 
3:4 pp, Uh. Hradiště - Kroměříž 3:6.
 1.  Boskovice 6 6 0 0 36:18 18
 2.  Velké Meziříčí 5 5 0 0 43:11 15
 3.  Kroměříž 7 4 2 1 33:28 15
 4.  Uherský Ostroh 6 4 1 1 39:26 14
 5.  Uherský Brod 5 4 0 1 31:16 12
 6.  Uničov 6 3 1 2 32:25 11
 7.  Velká Bíteš 6 2 2 2 29:30 8
 8.  Břeclav 7 2 0 5 31:46 6
 9.  Blansko 7 1 0 6 21:43 3
 10.  Uh. Hradiště 7 0 0 7 19:40 0
 11.  Rosice 6 0 0 6 19:50 0

V osmém kole jedou hokejisté 
Boskovic v sobotu 4. listopadu do 
Kroměříže, celek Blanska má volno. 
 Lubomír Slezák

Nový most mezi Adamovem 
a Babicemi otevřou do konce roku

ADAMOV - Nový most, který vzni-
ká mezi Adamovem a Babicemi nad 
Svitavou, a to na hlavním silničním 
tahu spojujícím město s Brnem, ros-
te jako z vody. Dělníci již postavili 
základní konstrukci a oba mostní 
oblouky, které jej budou lemovat. 
Předpokládá se, že most, který 
zkrášlí malebné údolí řeky Svitavy, 
by měl být do konce roku v provozu.

Jeho vybudování přijde na zhruba 
pětadvacet milionů korun. Most staví 
odborníci na místě, kde stálo původ-
ní přemostění toku. Tuto stavbu ale 
vyhodili do povětří na konci druhé 
světové války němečtí vojáci, aby tak 
zpomalili postup Rudé armády.

Zbyly po něm jen základy zarůsta-
jící křovím a trávou. Před zahájením 
stavby je bylo nutné odstranit, což 
byl největší technický oříšek celého 
projektu. Postup současných pra-
cí mohou sledovat řidiči a cyklisté 
jedoucí po silnici mezi Adamovem a 
Babicemi. Zatím využívají provizor-
ní most.

Ten byl postaven po válce hned 
vedle torza původního mostu. Šlo o 

pouhé provizorium. Ukázalo se ale, 
že toto provizorium trvalo neuvěři-
telných 72 let, řekl Zrcadlu vedoucí 
blanenské správy a údržby silnic 
Miloš Bažant. O stavbě nového mos-

tu se začalo uvažovat až v okamžiku, 
kdy se dostalo provizorní přemostě-
ní do havarijního technického stavu.

Nejprve na něm byl uzavřen 
chodník pro pěší a nyní má již část 

zábradlí téměř vyvrácené. Tento 
provizorní most bude stržen, poté 
co bude nový most v provozu. Sou-
časný provizorní most je tak úzký, že 
po něm projede pouze jedno auto. 
Podstatnou změnou bude to, že nová 
stavba již bude mít oba jízdní pruhy. 
Průjezd přes tento úsek bude tedy 
pohodlnější.

Silnice Adamov-Brno, a to kon-
krétně v úseku mezi Adamovem a 
Bílovicemi nad Svitavou, patří k nej-
problematičtějším na jižní Moravě. 
V některých místech totiž vede pod-
jezdy pod železniční tratí, a to hned 
vedle koryta Svitavy.

Při větších průtocích je silnice v 
těchto místech zaplavovaná. Je špat-
ně průjezdná pro nákladní auta. V 
letech 2009 až 2010 investovala 
správa silnic do stavby opěrných zdí 
na této trase v jednom z železničních 
podjezdů prohloubila průjezd, aby 
byl sjízdnější. Přesto se nepodařilo 
odstranit problémy s tím, že cesta je 
zaplavována a podjezd pod tratí pro 
nákladní auta příliš nízký.

 Text a foto Martin Jelínek

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
14. kolo: 4. 11., 14 h Bořitov - 

Černá Hora, Olomučany - Ráječko B, 
Sloup - Šošůvka. 14:30 h Boskovi-
ce B - Letovice. 

5. 11., 14 h Doubravice - Oleš-
nice, Skalice - Adamov, Rudice - 
Lipůvka.

III. TŘÍDA
14. kolo: 4. 11., 14 h Vranová - 

Kořenec, Lažany - Drnovice, Ostrov 
- Kunštát B, Vavřinec - Cetkovice. 

5. 11., 14 h Ráječko C - Kotvrdo-
vice, V. Opatovice - Benešov, Kníni-
ce - Vísky. 

Kam za 
sportem

ATLETIKA
4. 11., 14 h Běh okolo přehrady 

Křetínky.
KOPANÁ
3. 11., 18 h Boskovice - Ivanči-

ce, KP. 
4. 11., 14 h Ráječko - Veselí nad 

Moravou, KP. Kunštát - Líšeň, I. A. 
Jedovnice - Rájec-Jestřebí, Vilémo-
vice - Vysočany, I. B.

KUŽELKY
3. 11., 17 h Boskovice - Žideni-

ce, KP I. 
4. 11., 10 h Blansko - Zlín, 1. liga 

žen.
ŠACHY
5. 11., 10 h Sloup - Kuřim C, 

Lipůvka - Blansko, Boskovice - 
Rudice, KP II. Vanovice - Boskovi-
ce D, Jevíčko B - Sloup C, Rovečné 
- Lipovec D, základní soutěž.

VOLEJBAL
5. 11., 10 + 13 h Letovice - Šla-

panice B, KP I mužů. Boskovice - 
Brno-Obřany, KP II žen.

Plavci v Prostějově nezklamali
PROSTĚJOV, BOSKOVICE - Vel-

ká cena Prostějova 2017 nabídla 
v prostějovském bazénu divákům 
hned několik velmi kvalitních výko-
nů a rekordů.

Boskovický oddíl reprezentovali 
jak mladší plavci - Ondra Ščudla, 
Míša Veselý, Patrick Müller, Filip 
Skřička, Jáchym Ryšávka a Barbora 
Tlamková, tak i starší plavci - Emma 
Ryšávková, Kuba Beneš a Martin 
Kopáček.

Mnozí z nich si z Prostějova 
odvážejí osobní rekordy, medaile 
pak Barbora Tlamková, Filip Skřič-
ka a Jáchym Ryšávka. 

Rekordy VC Prostějova v disci-
plíně 100 m volným způsobem a 
100 m polohový závod desetiletého 
žactva vytvořil v nových osobních 
rekordech Jáchym Ryšávka. 

 (les), foto archiv

Kuželkářky Blanska prohrály v Rokycanech
REGION - Ligové soutěže kužel-

kářských družstev měly minulý 
víkend na programu šesté kolo.

1. liga žen, 6. kolo: První bod sice 
v Rokycanech vybojovala hostující 
Lucie Nevřivová, v dalších pěti zápa-
sech byly ale lepší domácí hráčky. 
Výhra Zuzany Musilové byla už jen 
kosmetickou úpravou výsledku.

Rokycany - Blansko 6:2 
(3432:3381).

Provazníková - Nevřivová 0:4 
(511:560), Pytlíková - Ševčíková 
3:1 (597:534), Horková - Kalová 3:1 

(581:552), Pochylová - Zajacová 3:1 
(576:532), Krákorová - Buďová 3:1 
(637:605), Findejsová - Musilová 
1:3 (530:598).
 1.  Rosice  7  7  0  0  43,0:13,0 14
 2.  Slavia Praha  6  5  1  0  36,0:12,0 11
 3.  Rokycany  6  4  0  2  26,0:22,0 8
 4.  Náchod  6  3  1  2  27,5:20,5 7
 5.  Přerov  7  3  1  3  29,0:27,0 7
 6.  Zlín  8  3  1  4  33,0:31,0 7
 7.  Blansko  6  3  0  3  28,0:20,0 6
 8.  Duchcov  7  2  1  4  25,0:31,0 5
 9.  Jičín  6  2  0  4  17,5:30,5 4
 10.  Konstr. Praha  6  2  0  4  16,0:32,0 4

 11.  Val. Meziříčí  5  1  0  4  13,0:27,0 2
 12.  Žižkov Praha  6  0  1  5  10,0:38,0 1

V sedmém kole hostí ženy Blan-
ska tuto sobotu tým Zlína.

V krajském přeboru první třídy, 
skupině sever hostily Boskovice 
v sedmém kole D-tým Husovic.

Boskovice - Husovice D 6:2 
(2401:2305).

Ševčík P. - Rauschgold 0:2 
(398:432), Pitner - Sedláková 2:0 
(402:379), Fialová - Veselovský 0:2 
(387:419), Ševčík F. - Baranyi 2:0 
(404:349), Minx - Trávníček 2:0 

(384:371), Fiala - Hanušová 2:0 
(426:400).
 1.  Židenice 7 6 0 1 36.5:19.5 12
 2.  Rosice C 7 4 2 1 34.0:22.0 10
 3.  Husovice D 7 4 0 3 32.0:24.0 8
 4.  Boskovice 7 4 0 3 27.5:28.5 8
 5.  MS Brno C 7 3 1 3 27.5:28.5 7
 6.  Devítka Brno 7 3 1 3 27.0:29.0 7
 7.  Židenice B 7 2 1 4 27.5:28.5 5
 8.  Ivančice B 7 2 1 4 23.5:32.5 5
 9.  Žabovřesky 7 2 0 5 25.5:30.5 4
 10.  Veverky Brno 7 2 0 5 19.0:37.0 4

V 8. kole přivítají Boskovice 3. 11. 
vedoucí Židenice.  (les)

Čerstvé zprávy denně 
na www.zrcadlo.net

Zdravotníci ČČK z Blanska 
vyhráli soutěž

BLANSKO, DOKSY - Ve dnech 
13. - 15. října se konala v Doksech 
soutěž v poskytování první pomoci 
s názvem Rallye první pomoci, kte-
rou pořádal Oblastní spolek České-
ho červeného kříže Mladá Boleslav v 
okolí Máchova jezera.

Soutěže se zúčastnilo i družstvo z 
Oblastního spolku Českého červené-
ho kříž Blansko ve složení Iva Kuče-
rová, Tereza Musilová, Jiří Kučera 

a jako doprovod Ivana Vladíková. 
Celkem jsme ošetřovali deset sta-
novišť, na kterých jsme řešili napří-
klad pokousání vlky (kteří se nyní 
opět vyskytují v okolí Máchova jeze-
ra), pokus o sebevraždu oběšením, 
dopravní nehodu, pád z kola, oživo-
vání a další. 

Družstvo z Blanska obsadilo 
konečné první místo.

 Jiří Kučera

Turisté vyrazili na Putování 
přes Halasovo Kunštátsko

LETOVICE - Již popáté v sobotu 
21. října vyrazili turisté v rekordním 
počtu na turistický pochod Putování 
přes Halasovo Kunštátsko. 

Na trasy v délce 13 až 42 km vyra-
zilo 120 turistů, pět jich jelo na kole 
a na průběhu se podílelo pět pořa-
datelů.

Poslední den babího léta se tedy 
vydařil. Nejmladším účastníkem 
pochodu byl Tomáš Kozelek z Vel-
kých Opatovic (7), nejstarším Ivo 
Haška z Brna (70+) a nejvzdáleněj-
ším Peter Kalvoster z Lidečka (okres 
Vsetín). Za pořadatele 

Dušan Machourek
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AKCE
Blansko – Křesťanské centrum 
v 15.30 hod.: Na kytaru s angličti-
nou.
Blansko – Restaurace Sýpka v 18 
hod.: Zážitkový kurz přípravy sushi.
Boskovice – ZŠ Slovákova v 17 hod.: 
Halloweenská stezka odvahy.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Libor Šmoldas Organ Trio, kon-
cert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Jigsaw.
Boskovice v 17 hod. Červená.
Boskovice v 19.30 hod. Sněhulák.

středa 1. listopadu
AKCE

Blansko – MC Paleček v 15.30 hod.: 
Ať žijí duchové aneb strašidel se 
nebojíme.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Osu-
dem nezlomená Danka Šárková, 
beseda.
Boskovice – Kino v 19 hod.: Cestuj 
a neprokrastinuj to!, cestovatelská 
beseda.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: 10. Posezení s Boskovickou 
kapelou.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: 
Poklady Aljašky a západní Kanady, 
beseda s cestovatelem Jiřím Kolba-
bou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Blade Runner 
2049. (s titulky)

čtvrtek 2. listopadu
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16.30 hod.: 
Sladění pracovního a osobního života 
( WorkLife balance), beseda.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 
hod.: Hrajeme si a tancujeme.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Spo-
lečné modlitby křesťanů.
Blansko – Divadlo Kolárka v 19 hod.: 
Pitchwork / autorské divadelní před-
stavení.
Boskovice – Masarykovo náměstí v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Mistři operních árií, koncertuje 
Martina Kociánová a České komorní 
trio.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, bese-
da s cestovatelem Jiřím Junkem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Brazil.

kalendář akcí
pátek 3. listopadu

AKCE
Blansko – Gymnázium ve 12.30 hod.: 
Den otevřených dveří.
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Lás-
ka je nikdy nehasnoucí oheň.
Valchov – Školka v 18 hod.: Lampio-
nový průvod.
Velenov – Knihovna v 17 hod.: Uspá-
vání broučků. 

KINA
Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 17 hod. Příšerákovi.
Boskovice v 19.30 hod. Jigsaw.
Olešnice ve 20 hod. I dva jsou rodi-
na.
Šebetov v 19.30 hod. Piráti z Karibi-
ku: Salazarova pomsta.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Trans-
formers: Poslední rytíř.

sobota 4. listopadu
AKCE

Blansko – Restaurace Myslivna v 9 
hod.: Tradiční zabíjačka na Myslivně.
Blansko – Herna stolního tenisu ve 
14 hod.: Putování lesem za pohádko-
vými postavami aneb Pojďte s námi 
za pohádkou.
Blansko – Katolický dům v 16 hod.: 
FestKaťák, přehlídka amatérských 
hudebních uskupení.
Blansko – Statek Samsara v 19 hod.: 
Degustace vín – Rajhradské Klášter-
ní.
Boskovice – Zámek ve 12 hod.: Sva-
tohubertské slavnosti.
Letovice – ZUŠ v 18 hod.: Hildegarda 
z Bigen, komponovaný pořad.
Olešnice – Kulturní dům ve 13 hod.: 
Setkání harmonikářů na pomezí Čech 
a Moravy.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerákovi. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Bajkeři.
Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 17 hod. Příšerákovi.
Boskovice v 19.30 hod. Milada.
Olešnice v 16 hod. Mimi šéf.

neděle 5. listopadu
AKCE

Blansko – Divadlo Kolárka ve 14 
hod.: Mámo! Táto! Zpívejme si!
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Obušku z pytle ven, představení 
pro děti.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: 
Zpíváme a tančíme s Míšou.
Velké Opatovice – Hřbitov v 15 hod.: 
Modlitba za zemřelé.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerákovi.
Blansko v 17.30 hod. Bajkeři.

Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 17 hod. Earth: Den na 
zázračné planetě.
Boskovice v 19.30 hod. Milada.

pondělí 6. listopadu
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 

Péče o dítě a návrat do zaměstnání, 
beseda.
Blansko – Nemocnice v 11 hod.: Čas 
je mozek.

KINA
Blansko ve 20 hod. Všechno nejhor-
ší.
Boskovice v 19.30 hod. Czech Tek.
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Kalendář města Blanska nabídne 
noční snímky, boskovický srovnání

REGION - Města a obce také 
letos vydávají své vlastní kalendá-
ře. Například v Blansku jej pokřtí 
během Vítání svatého Martina. 

Boskovice slavnostní křest plá-
nují na první adventní neděli. Stol-
ní kalendář ponese název Boskovi-
ce včera a dnes II. 

Jak název napovídá, nabídne 
srovnání historických a součas-

ných pohledů na různá místa ve 
městě.

„Tematicky tentokrát není kalen-
dář zaměřen. Novinkou oproti před-
chozím je zařazení i změn z nedáv-
né minulosti, například oprava 
radniční věže, výstavba obchodního 
centra Kaufland, pasáže Fáberka a 
dalších,“ popsal mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma.

Boskovičtí svůj kalendář pokřtí 
na začátku adventu. Poprvé si ho 
budou lidé moci koupit v neděli 
3. prosince během tradičního roz-
svícení Vánočního stromu na Masa-
rykově náměstí.

O pár týdnů dříve představí kalen-
dář Blansko. Jeho křest se odehraje 
v neděli 12. listopadu v zámeckém 
parku během Vítání sv. Martina.

„Kalendář pro rok 2018 má název 
Večerní procházky Blanskem a 
představí město na nočních foto-
grafiích. Jejich autorem je blanen-
ský fotograf Ivo Stejskal,“ přidal 
podrobnosti Jiří Kučera z blanenské 
radnice.

Kalendář každoročně vydávají 
také další města a obce v regionu.

 Michal Záboj

Známý americký spisovatel Robert Fulghum představil v sále Základní umělecké školy Letovice svoji novou knihu Opravář osudů. Oblíbený spisovatel se 
cítí v České republice jako doma. Po besedě a divadelním představení podepsal všem příznivcům svoje knihy.  Foto Petr Švancara

Blansko rozzáří 
stovky světýlek

BLANSKO - Na tradiční Pochod 
světýlek ke svatému Martinovi zve 
děti, rodiče a všechny další zájem-
ce v pátek 10. listopadu v pět hodin 
odpoledne charitní Klub Ratolest. 
„Účastníci se shromáždí v 16.45 hodin 
před blanenským Centrem „PRO“ 
na ulici Sladkovského 2b,“ upřesňu-
je vedoucí Ratolesti Pavla Šimková. 
Trasa povede přes zámecký park, 
ZUŠ, náměstí Svobody, kolem cuk-
rárny Severka směrem k Aquaparku, 
přes cyklostezku, most až ke kostelu 
sv. Martina na Starém Blansku. Nako-
nec zástup světýlek dorazí kolem půl 
šesté do farního areálu, kde všichni 
společně přivítají sv. Martina.

„Lucerničky, lampióny nebo svíčky 
si lidé můžou přinést s sebou nebo si 
je před akcí vyrobit. Pochodu bude 
předcházet výtvarná dílna na výrobu 
lampiček a světýlek, která se usku-
teční 7. listopadu v půl desáté dopo-
ledne v Klubu Ratolest. Materiál na 
výrobu lampiček zajistíme,“ dodává 
Pavla Šimková.  Vladěna Jarůšková

V Muzeu regionu Boskovicka oslavili Den 
stromů a Mezinárodní den archeologie

BOSKOVICE - Muzeum regionu 
Boskovicka připravilo pro návštěvní-
ky dva nové programy. První se usku-
tečnil při příležitosti Dne stromů, 
který v České republice každoročně 
připadá na 20. října. Muzeum regio-
nu Boskovicka ve spolupráci s Hos-
podářskou a vzdělávací besídkou 
v Lysicích připravili Podzimní pro-
cházku Lysickou oborou, s akcentem 
na významné a zajímavé stromy. Dru-
hý program proběhl v rámci Meziná-
rodního dne archeologie v sobotu 
21. října 2017, přímo v budově Muzea 
regionu Boskovicka.

Den stromů se v České republice 
slaví již více jak sto let. Letos se k jeho 
oslavám připojilo i Muzeum regionu 
Boskovicka, formou procházky za 
významnými stromy. Jako zajímavá 
lokalita byla k tomuto účelu vybrá-
na přírodní památka Lysická obo-
ra, na jejímž území se nachází velké 
množství zajímavých a významných 
stromů, nejen svým stářím a vzrůs-

tem, ale také třeba svým původem. 
Více jak dvouhodinové procház-
ky Lysickou oborou, pod vedením 
Mgr. Lenky Vaňkové, se zúčastnilo 20 
návštěvníků všech věkových katego-
rií, někteří přijeli dokonce až z Brna. 
Vzhledem k úspěšnosti akce a nad-
šení návštěvníků se bude procházka 
opakovat znovu v jarních měsících.

Mezinárodní den archeologie se 
pravidelně slaví třetí sobotu v říjnu 
(v České republice od roku 2014). 
V tento den archeologové prezentují 

veřejnosti formou různých kulturních 
akcí svou práci, výzkumné metody a 
zajímavé objevy. Archeoložka Muzea 
regionu Boskovicka, Mgr. Zuzana 
Jarůšková, ve spolupráci s muzejní 
pedagožkou Mgr. Lenkou Vaňko-
vou, připravily bohatý program pro 
širokou veřejnost. Příchozí si mohli 
například vyzkoušet archeologický 
výzkum, šití kostěnou jehlou, výrobu 
repliky šperků z hlíny či drátku, pra-
věké pokrmy, rozpoznávání druhů 
obilí atd.  Roman Malach

Za koláče získal hospic 
přes dvacet tisíc

REGION - „Nikdy nevím, kdy budu 
hospicovou péči sám potřebovat.“ 
S těmito slovy lidé často natahovali 
ruku k pokladničce Oblastní charity 
Blansko. Za příspěvek dvacet korun 
dostali čerstvý voňavý koláč. Cel-
kový výtěžek akce 23 tisíc půjde na 
potřeby Mobilního hospice sv. Mar-
tina.

Koláče zároveň s informačními 
letáčky nabízeli charitní pracovníci 
ve středu 11. října na ulici Rožmitálo-
vé v Blansku a ve vestibulu boskovic-
ké nemocnice. Mnozí z kolemjdou-
cích dávali víc než požadovanou dva-
cetikorunu. „Většina lidí si šla koláč 
koupit už s tím, že nás chtějí podpo-
řit, někteří chodí každý rok. Často 
přispěli i vyšší částkou nebo dali do 
kasičky peníze a koláč si někdy ani 
nevzali,“ říká vedoucí Charitní ošet-
řovatelské služby Radka Kuncová.

Se svými dvojčátky v kočárku při-
jela k charitnímu stánku i Veronika 
Mlčáková. „Podle stánku jsem viděla, 
že je to pro charitu, tak jsem šla při-
spět. Taky mě oslovilo, že se jedná 
o hospic, ten budeme jednou potře-
bovat všichni,“ vysvětluje mladá 
maminka.

Koláče si domů odnáší také Jaro-
slava Oujezdská. „Pro koláče jsem 
šla cíleně, mám i vystřižený článek 

o akci z novin,“ říká žena. Hospic se 
rozhodla podpořit, protože se s jeho 
službami už setkala. „Dosloužila jsem 
rodičům a dvěma bratrům, kamarád-
ka zase sestře. Využila jsem při tom 
služby charity, moc nám její pracov-
níci pomohli,“ vzpomíná Oujezdská.

Koláč pro hospic pořádala blanen-
ská charita letos po deváté. Kromě 
prodeje kolemjdoucím, ze kterého 
vytěžil hospic bezmála 16 tisíc korun, 
na hospicovou péči přispěly i blanen-
ské �irmy SKS a Synthon. Synthon 
koupil pro své zaměstnance koláče 
za 5200 korun a SKS za 2 tisíce.

Akce se v těchto dnech koná 
v oblastních charitách po celé brněn-
ské diecézi. Sbírkou charita získává 
peníze pro potřeby hospice, přede-
vším na zakoupení kompenzačních 
pomůcek pro nemocné v posledním 
stádiu nemoci. Ty pak půjčuje umí-
rajícím lidem domů. V hospicovém 
týmu, který jezdí k nemocným domů, 
jsou lékařky, zdravotní sestry, sociál-
ní pracovníci, psycholog a pastorační 
asistent. Hospicovou péči lidé nepla-
tí.

Děkujeme všem, kteří přispěli. Za 
dodání koláčů děkujeme pekárnám 
Blansko, Blažek Ráječko, ZEMSPOL 
Sloup, Benešov a Pekárně Wilk Bos-
kovice.  Vladěna Jarůšková

Zábavní a poznávací centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem přilákalo 
o víkendu řadu návštěvníku na tradiční akci Roh hojnosti, tentokrát zaměře-
nou na období baroka. Pro akci pořadadelé připravili mj. pivní Barokní speciál 
z vlastního minipivovaru, gastronomické speciality aj. Vše doprovázely kul-
turní koncerty dobové hudby i hubertská jízda aj. V neděli program narušila 
vichřice, ale návštěvníci se již těší na další akce v krásném areálu Panského 
dvoru.  Foto Jaroslav Oldřich



Část 11

Dalším krokem pak bylo utkání dospělých s mužstvem Těchova na hřišti 
na Obůrce. Šlo se tam pěšky po trase: horní můstek Macochy, zkratkou dolů 
k Punkevním jeskyním po „Stezce smrti“, nahoru do Suchdola a další zkratkou 
na Obůrku. Bylo to v neděli 10. července 1955. Byl jsem přímým účastníkem 
této akce.

Protože původní hřiště po obnovení činnosti nevyhovovalo, bylo zřízeno 
hřiště nové posunutím na sousední parcelu, kde bylo původně pole. Bylo to 
umožněno tím, že již fungovalo místní JZD. Byly zvětšeny rozměry a hřiště 
bylo rovnější. Bez velké slávy bylo otevřeno mistrovským utkáním se Sokolem 
Šošůvka, na začátku nové sezóny 1959/1960, a to 23. 8. 1959.

V té době nebyly k dispozici žádné kabiny, takže my jsme se jako domácí 
převlékali doma a hosté zpravidla v autobuse. A v řadě případů tomu bylo 
stejně, když jsme hráli venku.

V období mládí, jak je patrno z přiložené fotogra�ie, s námi hrával kopa-
nou Franta Ševčík, jinak hokejista Rudé hvězdy Brno, ve fotbale však hráč So-
kola Vilémovice. Byl jen o rok mladší, takže jsme byli dlouholetí spolužáci od 
národní školy až po jedenáctiletku. Nakonec jsme oba absolventy VUT Brno.

Bohužel dne 22. 7. 2017 ve věku 75 let po dlouhé těžké nemoci zemřel. Čest 
jeho památce.

Hokej
V oblasti sportu se obec Vilémovice v poválečných letech proslavila nejvíce 

hokejem, protože se její hokejové družstvo probojovalo a hrálo dlouhá léta 
v krajských soutěžích bývalého kraje Brno, později Jihomoravského.

Začátek vzniku hokejového oddílu SK Macocha Vilémovice spadá do zimy 
1948/49, kdy se také sehrála první přátelská, a o rok později již mistrovská 
utkání.

Hrálo se tenkrát na místním rybníku, pochopitelně zamrzlém, což obstarala 
sama příroda. Ale bylo potřeba vyrobit branky, které zřejmě udělal místní ko-
vář pan Tesař, a také vyrobit mantinely. Ty byly po podélných stranách hřiště 
nízké, pouze za oběma brankami vysoké. Údajně byly vytvořeny z desek, které 
zbyly po šatnách z fotbalového hřiště. A protože se po válce již fotbal nehrál, 
bylo možné materiál použít pro nové účely.

Pro založení hokejového oddílu bylo potřeba předložit seznam s určitým 
počtem hráčů, určité věkové hranice. Viděl jsem ten dokument, na kterém byla 
i jména osob, které ani neuměly bruslit. Ale účel světí prostředky a pro dobrou 
věc je možné i lehce klamat.

Bruslení ve Vilémovicích bylo možné jednak na rybníku na návsi, jednak 
v tzv. „Zmole“ na dolním konci vesnice. Zmola = roklina (na Moravě). To byla 
taková větší „louže“ v nepravidelném kruhu, spíše elipse. Nacházela se mezi 
zahradou Trněných a domem č.p. 13, ze kterého pocházela moje maminka.

Byl to přírodní výtvor, ovšem na výtoku omezený betonovou deskou. Do 
Zmole přitékala voda z rybníka místním potokem, který tehdy ještě nebyl ve-
den betonovým potrubím. A cca 15 m od Zmole voda ústila do Vilémovského 
propadání a vyvěrala až v Pustém žlebu.

Při poznámce o tom, že potok byl sveden do betonových rour chci vzpome-
nout na to, že v této souvislosti došlo i ke srovnání terénu a úpravě místní páteř-
ní cesty, při které byly skáceny dvě krásné lípy před č.p. 16. Škoda, přeškoda.

Na ledě ve Zmole, který býval i vlivem močůvky ve vodě, barevný, získá-
vali zkušenosti děti zejména z dolního konce vesnice. I já jsem tam bruslíval 
na bruslích, které se přišroubovaly přechodně na zimní boty. Říkalo se jim 
„šlaj�ky“ nebo též „kolumbusky“. Teprve později mně byly koupeny brusle „ka-
nady“ které byly přidělány pevně na speciální hokejové boty.

Ještě se vrátím k hraní závodního hokeje na rybníku. K lajnování sloužily 
jednoduché prostředky: špagát a barvy koupené v koloniálu Hřebíček a dře-
věná desková šablona. Bylo ale nutné osvětlit rybník. Proto na obou stranách 
rybníka bylo umístěno několik stožárů, mezi nimi byla natažena ocelová nos-
ná lana a na nich pak uchyceny velké plechové lustry, uvnitř nich svítily žárov-
ky, kterým se říkalo „goliáš“. Proud byl veden ze sloupu elektrického vedení 
kabely potřebného průřezu.

Ale toto hřiště nevyhovovalo, protože v průběhu zimy docházelo k tomu, že 
led praskal, neboť z rybníka odtékala voda, dále proto, že místní cukrář p. Ma-
lach tzv. „ledoval“, aby měl ve svém sklepě ve stráni u svého domu kusy ledu pro 
chlazení zmrzliny, kterou prodával v létě na Macoše.  Pokračování příště...

 úterý 31. října 2017 SERIÁLTýdeník Zrcadlo, strana 6

Seriál Zrcadla: 750 let Vilémovic
Vilémovice si letos připomínají 750 let od první písemné zmínky. K tomuto výročí zpracoval vilémovický 

rodák doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc. seriál věnovaný vzpomínkám na život v obci.
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Místní fotbalová jedenáctka z roku 1957

Mužstvo Sokola Vilémovice 23. srpna 1959

Dorostenci Sokola Vilémovice (Vavřinec, 2. 6. 1957)

Řádková inzerce
Za symbolickou cenu prodám 

starší PC komponenty. Likviduji do-
mácí dílnu.  Tel.: 728 127 465

Prodám funkční stacionární li-
tinový kotel plynový Pegasus F1 
(Ferroli), tepelný výkon v kW 20 až 
32 kW, počet článků pět, hmotnost 
140 kg, cena dle dohody. 

 Tel.: 606 203 507
Prodám brambory Antonie a Re-

tana, ručně sbírané, 7 Kč/kg. 
 Tel.: 732 401 728.
Kdo prodá nebo daruje důchodci 

malého nebo středně velkého pejska 
i bez PP, štěně nebo do 5-ti let věku.

 Mob.: 773 228 170
PRODÁM doma vykrmené prase 

nebo půlku.  Tel.: 606 397 488
Prodám zimní pneumatiky s 

disky na Škoda – Felicia. Málo jeté. 
Cena 400,-/kus.  Tel.: 723 830 686

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, děku-
ji.  Tel. 731 487 850

Koupím lištovou / bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám 
zájem i o koupi zahradního trakto-
ru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850
Prodám krmnou řepu (2Kč/kg) 

i drobné krmné brambory (3Kč/
kg). Újezd u Černé Hory. 

 Tel.: 516 438 180

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Michal 
Záboj (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu), Jednatel, grafi ka: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Zpravodajství: Marie Hasoňová (724 278 350, mariehasonova@seznam.
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Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů 
nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

ZD Sebranice příjme do pracovního poměru dojiče/čku, 
na kravín do Svitávky.

Nabízíme plat 15 000 – 20 000 Kč. 5 týdnů dovolené.
Kontakt: tel.: 737 259 23�,  email: vkk.svitavka�� scali.cz

Prodám zahradu se zahradním domkem v 
lokalitě Velká Roudka o výměře 2.500 m2.

Cena dohodou. Pozemek lze využít jako
stavební parcelu. Kontakt: 728 856 391.

V 10:00 bude v Aule setkání ke 130. výročí založení školy 
s představením Almanachu.

Pohostinství OBORA, Kořenec 
Vás zve na tradiční víkendovou 

SVATOMARTINSKOU HUSU 
 
 

- pátek 10.11. 2016 od 17:00h 
(v pátek jen rezervace ) 
- sobotu 11. a v neděli 12. 11. od 11:00h 
 
 

Pečená husa 1/4 
Knedlík - houskový, bramborový 

Zelí - červené, bílé 
 

SVATOMARTINSKÉ VÍNO 
 

Svatomartinský pivní speciál 
 
 
 
 

Rezervace stolu na tel. č. 731254668 nebo v přímo pohostinství. 

 

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE 
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU 

2017 
4.11.2017  :POHODOVÝ VEČER , HRAJE A ZPÍVÁ JIRKA 
ZBOŽÍNEK 

11.11.2017 V 11.11 HODIN: OTEVÍRÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO 
VÍNA A VYNIKAJÍCÍ MARTINSKÁ HUSA 

17.-19.11. 2017: HUSÍ HODY  

17.11. ŽIVÁ HUDBA- TEKUTÉ ŠVESTKY 

18.11. ŽIVÁ HUDBA- JIRKA ZBOŽÍNEK 

25.11. 2017 :1. ROČNÍK SUCHOVSKÉHO SOUTĚŽNÍHO 
VINNÉHO KOŠTU- ŽIVÁ HUDBA 

29.-31.12.2017 :  ZABIJAČKOVÉ VEPŘOVÉ HODY : DOMÁCÍ 
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY MŮŽETE OCHUTNAT U NÁS 
V RESTAURACI A NEBO SI JE ZAKOUPIT DOMŮ 

31.12.2017: SILVESTR U PETRA 2017 

ŽIVÁ HUDBA: JOSEF SEKANINA 

PŘIJĎTE K NÁM OSLAVIT KONEC ROKU 2017 A PŘIVÍTAT 
ROK NOVÝ 2018 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

RESTAURACE PENZION U PETRA 

SUCHÝ 20, BOSKOVICE 

INFORMACE, REZERVACE NA TEL :  775 71 61 02 

Prodám kotel Viadrus Herkules 
U24, 19 kW, zánovní. Původně 25 500 
Kč, nyní 15 tis. Kč.  Tel.: 728 447 672

Prodám krmné brambory. Cena 
2 Kč/kg.  Tel.: 721 015 273

Nabízím za odvoz starší funkční 
pultový mrazák 200 l. Blansko. 

 Tel.: 727 891 954



Část 11

Dalším krokem pak bylo utkání dospělých s mužstvem Těchova na hřišti 
na Obůrce. Šlo se tam pěšky po trase: horní můstek Macochy, zkratkou dolů 
k Punkevním jeskyním po „Stezce smrti“, nahoru do Suchdola a další zkratkou 
na Obůrku. Bylo to v neděli 10. července 1955. Byl jsem přímým účastníkem 
této akce.

Protože původní hřiště po obnovení činnosti nevyhovovalo, bylo zřízeno 
hřiště nové posunutím na sousední parcelu, kde bylo původně pole. Bylo to 
umožněno tím, že již fungovalo místní JZD. Byly zvětšeny rozměry a hřiště 
bylo rovnější. Bez velké slávy bylo otevřeno mistrovským utkáním se Sokolem 
Šošůvka, na začátku nové sezóny 1959/1960, a to 23. 8. 1959.

V té době nebyly k dispozici žádné kabiny, takže my jsme se jako domácí 
převlékali doma a hosté zpravidla v autobuse. A v řadě případů tomu bylo 
stejně, když jsme hráli venku.

V období mládí, jak je patrno z přiložené fotogra�ie, s námi hrával kopa-
nou Franta Ševčík, jinak hokejista Rudé hvězdy Brno, ve fotbale však hráč So-
kola Vilémovice. Byl jen o rok mladší, takže jsme byli dlouholetí spolužáci od 
národní školy až po jedenáctiletku. Nakonec jsme oba absolventy VUT Brno.

Bohužel dne 22. 7. 2017 ve věku 75 let po dlouhé těžké nemoci zemřel. Čest 
jeho památce.

Hokej
V oblasti sportu se obec Vilémovice v poválečných letech proslavila nejvíce 

hokejem, protože se její hokejové družstvo probojovalo a hrálo dlouhá léta 
v krajských soutěžích bývalého kraje Brno, později Jihomoravského.

Začátek vzniku hokejového oddílu SK Macocha Vilémovice spadá do zimy 
1948/49, kdy se také sehrála první přátelská, a o rok později již mistrovská 
utkání.

Hrálo se tenkrát na místním rybníku, pochopitelně zamrzlém, což obstarala 
sama příroda. Ale bylo potřeba vyrobit branky, které zřejmě udělal místní ko-
vář pan Tesař, a také vyrobit mantinely. Ty byly po podélných stranách hřiště 
nízké, pouze za oběma brankami vysoké. Údajně byly vytvořeny z desek, které 
zbyly po šatnách z fotbalového hřiště. A protože se po válce již fotbal nehrál, 
bylo možné materiál použít pro nové účely.

Pro založení hokejového oddílu bylo potřeba předložit seznam s určitým 
počtem hráčů, určité věkové hranice. Viděl jsem ten dokument, na kterém byla 
i jména osob, které ani neuměly bruslit. Ale účel světí prostředky a pro dobrou 
věc je možné i lehce klamat.

Bruslení ve Vilémovicích bylo možné jednak na rybníku na návsi, jednak 
v tzv. „Zmole“ na dolním konci vesnice. Zmola = roklina (na Moravě). To byla 
taková větší „louže“ v nepravidelném kruhu, spíše elipse. Nacházela se mezi 
zahradou Trněných a domem č.p. 13, ze kterého pocházela moje maminka.

Byl to přírodní výtvor, ovšem na výtoku omezený betonovou deskou. Do 
Zmole přitékala voda z rybníka místním potokem, který tehdy ještě nebyl ve-
den betonovým potrubím. A cca 15 m od Zmole voda ústila do Vilémovského 
propadání a vyvěrala až v Pustém žlebu.

Při poznámce o tom, že potok byl sveden do betonových rour chci vzpome-
nout na to, že v této souvislosti došlo i ke srovnání terénu a úpravě místní páteř-
ní cesty, při které byly skáceny dvě krásné lípy před č.p. 16. Škoda, přeškoda.

Na ledě ve Zmole, který býval i vlivem močůvky ve vodě, barevný, získá-
vali zkušenosti děti zejména z dolního konce vesnice. I já jsem tam bruslíval 
na bruslích, které se přišroubovaly přechodně na zimní boty. Říkalo se jim 
„šlaj�ky“ nebo též „kolumbusky“. Teprve později mně byly koupeny brusle „ka-
nady“ které byly přidělány pevně na speciální hokejové boty.

Ještě se vrátím k hraní závodního hokeje na rybníku. K lajnování sloužily 
jednoduché prostředky: špagát a barvy koupené v koloniálu Hřebíček a dře-
věná desková šablona. Bylo ale nutné osvětlit rybník. Proto na obou stranách 
rybníka bylo umístěno několik stožárů, mezi nimi byla natažena ocelová nos-
ná lana a na nich pak uchyceny velké plechové lustry, uvnitř nich svítily žárov-
ky, kterým se říkalo „goliáš“. Proud byl veden ze sloupu elektrického vedení 
kabely potřebného průřezu.

Ale toto hřiště nevyhovovalo, protože v průběhu zimy docházelo k tomu, že 
led praskal, neboť z rybníka odtékala voda, dále proto, že místní cukrář p. Ma-
lach tzv. „ledoval“, aby měl ve svém sklepě ve stráni u svého domu kusy ledu pro 
chlazení zmrzliny, kterou prodával v létě na Macoše.  Pokračování příště...

 úterý 31. října 2017 SERIÁLTýdeník Zrcadlo, strana 6

Seriál Zrcadla: 750 let Vilémovic
Vilémovice si letos připomínají 750 let od první písemné zmínky. K tomuto výročí zpracoval vilémovický 

rodák doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc. seriál věnovaný vzpomínkám na život v obci.
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Místní fotbalová jedenáctka z roku 1957

Mužstvo Sokola Vilémovice 23. srpna 1959

Dorostenci Sokola Vilémovice (Vavřinec, 2. 6. 1957)

Řádková inzerce
Za symbolickou cenu prodám 

starší PC komponenty. Likviduji do-
mácí dílnu.  Tel.: 728 127 465

Prodám funkční stacionární li-
tinový kotel plynový Pegasus F1 
(Ferroli), tepelný výkon v kW 20 až 
32 kW, počet článků pět, hmotnost 
140 kg, cena dle dohody. 

 Tel.: 606 203 507
Prodám brambory Antonie a Re-

tana, ručně sbírané, 7 Kč/kg. 
 Tel.: 732 401 728.
Kdo prodá nebo daruje důchodci 

malého nebo středně velkého pejska 
i bez PP, štěně nebo do 5-ti let věku.

 Mob.: 773 228 170
PRODÁM doma vykrmené prase 

nebo půlku.  Tel.: 606 397 488
Prodám zimní pneumatiky s 

disky na Škoda – Felicia. Málo jeté. 
Cena 400,-/kus.  Tel.: 723 830 686

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, děku-
ji.  Tel. 731 487 850

Koupím lištovou / bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám 
zájem i o koupi zahradního trakto-
ru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. 

 Tel.: 731 487 850
Prodám krmnou řepu (2Kč/kg) 

i drobné krmné brambory (3Kč/
kg). Újezd u Černé Hory. 

 Tel.: 516 438 180

Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, týdeník okresu Blansko. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. Šéfredaktor: Michal 
Záboj (724 121 145, zaboj@izrcadlo.eu), Jednatel, grafi ka: Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). Zpravodajství: Marie Hasoňová (724 278 350, mariehasonova@seznam.
cz). Inzerce: 774 408 399, inzerce@zrcadlo.net. Adresa redakce: Sokolská 13, 680 01 Boskovice, e-mail: redakce@zrcadlo.net. Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s. Tiskárna Novotisk 
Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Nevyžádané materiály se nevracejí. Za pravdivost údajů v inzerci odpovídá autor. Materiály označené jako PI jsou placenou inzercí. Dopisy čtenářů 
nevyjadřují stanovisko redakce. Uzávěrka příspěvků ve čtvrtek ve 14 hod.

ZD Sebranice příjme do pracovního poměru dojiče/čku, 
na kravín do Svitávky.

Nabízíme plat 15 000 – 20 000 Kč. 5 týdnů dovolené.
Kontakt: tel.: 737 259 23�,  email: vkk.svitavka�� scali.cz

Prodám zahradu se zahradním domkem v 
lokalitě Velká Roudka o výměře 2.500 m2.

Cena dohodou. Pozemek lze využít jako
stavební parcelu. Kontakt: 728 856 391.

V 10:00 bude v Aule setkání ke 130. výročí založení školy 
s představením Almanachu.

Pohostinství OBORA, Kořenec 
Vás zve na tradiční víkendovou 

SVATOMARTINSKOU HUSU 
 
 

- pátek 10.11. 2016 od 17:00h 
(v pátek jen rezervace ) 
- sobotu 11. a v neděli 12. 11. od 11:00h 
 
 

Pečená husa 1/4 
Knedlík - houskový, bramborový 

Zelí - červené, bílé 
 

SVATOMARTINSKÉ VÍNO 
 

Svatomartinský pivní speciál 
 
 
 
 

Rezervace stolu na tel. č. 731254668 nebo v přímo pohostinství. 

 

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE 
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU 

2017 
4.11.2017  :POHODOVÝ VEČER , HRAJE A ZPÍVÁ JIRKA 
ZBOŽÍNEK 

11.11.2017 V 11.11 HODIN: OTEVÍRÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO 
VÍNA A VYNIKAJÍCÍ MARTINSKÁ HUSA 

17.-19.11. 2017: HUSÍ HODY  

17.11. ŽIVÁ HUDBA- TEKUTÉ ŠVESTKY 

18.11. ŽIVÁ HUDBA- JIRKA ZBOŽÍNEK 

25.11. 2017 :1. ROČNÍK SUCHOVSKÉHO SOUTĚŽNÍHO 
VINNÉHO KOŠTU- ŽIVÁ HUDBA 

29.-31.12.2017 :  ZABIJAČKOVÉ VEPŘOVÉ HODY : DOMÁCÍ 
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY MŮŽETE OCHUTNAT U NÁS 
V RESTAURACI A NEBO SI JE ZAKOUPIT DOMŮ 

31.12.2017: SILVESTR U PETRA 2017 

ŽIVÁ HUDBA: JOSEF SEKANINA 

PŘIJĎTE K NÁM OSLAVIT KONEC ROKU 2017 A PŘIVÍTAT 
ROK NOVÝ 2018 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

RESTAURACE PENZION U PETRA 

SUCHÝ 20, BOSKOVICE 

INFORMACE, REZERVACE NA TEL :  775 71 61 02 

Prodám kotel Viadrus Herkules 
U24, 19 kW, zánovní. Původně 25 500 
Kč, nyní 15 tis. Kč.  Tel.: 728 447 672

Prodám krmné brambory. Cena 
2 Kč/kg.  Tel.: 721 015 273

Nabízím za odvoz starší funkční 
pultový mrazák 200 l. Blansko. 

 Tel.: 727 891 954
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úterý 31. října

AKCE
Blansko – Křesťanské centrum 
v 15.30 hod.: Na kytaru s angličti-
nou.
Blansko – Restaurace Sýpka v 18 
hod.: Zážitkový kurz přípravy sushi.
Boskovice – ZŠ Slovákova v 17 hod.: 
Halloweenská stezka odvahy.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Libor Šmoldas Organ Trio, kon-
cert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Jigsaw.
Boskovice v 17 hod. Červená.
Boskovice v 19.30 hod. Sněhulák.

středa 1. listopadu
AKCE

Blansko – MC Paleček v 15.30 hod.: 
Ať žijí duchové aneb strašidel se 
nebojíme.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Osu-
dem nezlomená Danka Šárková, 
beseda.
Boskovice – Kino v 19 hod.: Cestuj 
a neprokrastinuj to!, cestovatelská 
beseda.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: 10. Posezení s Boskovickou 
kapelou.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: 
Poklady Aljašky a západní Kanady, 
beseda s cestovatelem Jiřím Kolba-
bou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Blade Runner 
2049. (s titulky)

čtvrtek 2. listopadu
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 16.30 hod.: 
Sladění pracovního a osobního života 
( WorkLife balance), beseda.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 
hod.: Hrajeme si a tancujeme.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Spo-
lečné modlitby křesťanů.
Blansko – Divadlo Kolárka v 19 hod.: 
Pitchwork / autorské divadelní před-
stavení.
Boskovice – Masarykovo náměstí v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Kulturní dům v 18.30 
hod.: Mistři operních árií, koncertuje 
Martina Kociánová a České komorní 
trio.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, bese-
da s cestovatelem Jiřím Junkem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Brazil.

kalendář akcí
pátek 3. listopadu

AKCE
Blansko – Gymnázium ve 12.30 hod.: 
Den otevřených dveří.
Boskovice – Muzeum v 18 hod.: Lás-
ka je nikdy nehasnoucí oheň.
Valchov – Školka v 18 hod.: Lampio-
nový průvod.
Velenov – Knihovna v 17 hod.: Uspá-
vání broučků. 

KINA
Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 17 hod. Příšerákovi.
Boskovice v 19.30 hod. Jigsaw.
Olešnice ve 20 hod. I dva jsou rodi-
na.
Šebetov v 19.30 hod. Piráti z Karibi-
ku: Salazarova pomsta.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Trans-
formers: Poslední rytíř.

sobota 4. listopadu
AKCE

Blansko – Restaurace Myslivna v 9 
hod.: Tradiční zabíjačka na Myslivně.
Blansko – Herna stolního tenisu ve 
14 hod.: Putování lesem za pohádko-
vými postavami aneb Pojďte s námi 
za pohádkou.
Blansko – Katolický dům v 16 hod.: 
FestKaťák, přehlídka amatérských 
hudebních uskupení.
Blansko – Statek Samsara v 19 hod.: 
Degustace vín – Rajhradské Klášter-
ní.
Boskovice – Zámek ve 12 hod.: Sva-
tohubertské slavnosti.
Letovice – ZUŠ v 18 hod.: Hildegarda 
z Bigen, komponovaný pořad.
Olešnice – Kulturní dům ve 13 hod.: 
Setkání harmonikářů na pomezí Čech 
a Moravy.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerákovi. (3D)
Blansko v 17.30 hod. Bajkeři.
Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 17 hod. Příšerákovi.
Boskovice v 19.30 hod. Milada.
Olešnice v 16 hod. Mimi šéf.

neděle 5. listopadu
AKCE

Blansko – Divadlo Kolárka ve 14 
hod.: Mámo! Táto! Zpívejme si!
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Obušku z pytle ven, představení 
pro děti.
Letovice – Kulturní dům v 15 hod.: 
Zpíváme a tančíme s Míšou.
Velké Opatovice – Hřbitov v 15 hod.: 
Modlitba za zemřelé.

KINA
Blansko v 15 hod. Příšerákovi.
Blansko v 17.30 hod. Bajkeři.

Blansko ve 20 hod. Milada.
Boskovice v 17 hod. Earth: Den na 
zázračné planetě.
Boskovice v 19.30 hod. Milada.

pondělí 6. listopadu
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 

Péče o dítě a návrat do zaměstnání, 
beseda.
Blansko – Nemocnice v 11 hod.: Čas 
je mozek.

KINA
Blansko ve 20 hod. Všechno nejhor-
ší.
Boskovice v 19.30 hod. Czech Tek.
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Kalendář města Blanska nabídne 
noční snímky, boskovický srovnání

REGION - Města a obce také 
letos vydávají své vlastní kalendá-
ře. Například v Blansku jej pokřtí 
během Vítání svatého Martina. 

Boskovice slavnostní křest plá-
nují na první adventní neděli. Stol-
ní kalendář ponese název Boskovi-
ce včera a dnes II. 

Jak název napovídá, nabídne 
srovnání historických a součas-

ných pohledů na různá místa ve 
městě.

„Tematicky tentokrát není kalen-
dář zaměřen. Novinkou oproti před-
chozím je zařazení i změn z nedáv-
né minulosti, například oprava 
radniční věže, výstavba obchodního 
centra Kaufland, pasáže Fáberka a 
dalších,“ popsal mluvčí boskovické 
radnice Jaroslav Parma.

Boskovičtí svůj kalendář pokřtí 
na začátku adventu. Poprvé si ho 
budou lidé moci koupit v neděli 
3. prosince během tradičního roz-
svícení Vánočního stromu na Masa-
rykově náměstí.

O pár týdnů dříve představí kalen-
dář Blansko. Jeho křest se odehraje 
v neděli 12. listopadu v zámeckém 
parku během Vítání sv. Martina.

„Kalendář pro rok 2018 má název 
Večerní procházky Blanskem a 
představí město na nočních foto-
grafiích. Jejich autorem je blanen-
ský fotograf Ivo Stejskal,“ přidal 
podrobnosti Jiří Kučera z blanenské 
radnice.

Kalendář každoročně vydávají 
také další města a obce v regionu.

 Michal Záboj

Známý americký spisovatel Robert Fulghum představil v sále Základní umělecké školy Letovice svoji novou knihu Opravář osudů. Oblíbený spisovatel se 
cítí v České republice jako doma. Po besedě a divadelním představení podepsal všem příznivcům svoje knihy.  Foto Petr Švancara

Blansko rozzáří 
stovky světýlek

BLANSKO - Na tradiční Pochod 
světýlek ke svatému Martinovi zve 
děti, rodiče a všechny další zájem-
ce v pátek 10. listopadu v pět hodin 
odpoledne charitní Klub Ratolest. 
„Účastníci se shromáždí v 16.45 hodin 
před blanenským Centrem „PRO“ 
na ulici Sladkovského 2b,“ upřesňu-
je vedoucí Ratolesti Pavla Šimková. 
Trasa povede přes zámecký park, 
ZUŠ, náměstí Svobody, kolem cuk-
rárny Severka směrem k Aquaparku, 
přes cyklostezku, most až ke kostelu 
sv. Martina na Starém Blansku. Nako-
nec zástup světýlek dorazí kolem půl 
šesté do farního areálu, kde všichni 
společně přivítají sv. Martina.

„Lucerničky, lampióny nebo svíčky 
si lidé můžou přinést s sebou nebo si 
je před akcí vyrobit. Pochodu bude 
předcházet výtvarná dílna na výrobu 
lampiček a světýlek, která se usku-
teční 7. listopadu v půl desáté dopo-
ledne v Klubu Ratolest. Materiál na 
výrobu lampiček zajistíme,“ dodává 
Pavla Šimková.  Vladěna Jarůšková

V Muzeu regionu Boskovicka oslavili Den 
stromů a Mezinárodní den archeologie

BOSKOVICE - Muzeum regionu 
Boskovicka připravilo pro návštěvní-
ky dva nové programy. První se usku-
tečnil při příležitosti Dne stromů, 
který v České republice každoročně 
připadá na 20. října. Muzeum regio-
nu Boskovicka ve spolupráci s Hos-
podářskou a vzdělávací besídkou 
v Lysicích připravili Podzimní pro-
cházku Lysickou oborou, s akcentem 
na významné a zajímavé stromy. Dru-
hý program proběhl v rámci Meziná-
rodního dne archeologie v sobotu 
21. října 2017, přímo v budově Muzea 
regionu Boskovicka.

Den stromů se v České republice 
slaví již více jak sto let. Letos se k jeho 
oslavám připojilo i Muzeum regionu 
Boskovicka, formou procházky za 
významnými stromy. Jako zajímavá 
lokalita byla k tomuto účelu vybrá-
na přírodní památka Lysická obo-
ra, na jejímž území se nachází velké 
množství zajímavých a významných 
stromů, nejen svým stářím a vzrůs-

tem, ale také třeba svým původem. 
Více jak dvouhodinové procház-
ky Lysickou oborou, pod vedením 
Mgr. Lenky Vaňkové, se zúčastnilo 20 
návštěvníků všech věkových katego-
rií, někteří přijeli dokonce až z Brna. 
Vzhledem k úspěšnosti akce a nad-
šení návštěvníků se bude procházka 
opakovat znovu v jarních měsících.

Mezinárodní den archeologie se 
pravidelně slaví třetí sobotu v říjnu 
(v České republice od roku 2014). 
V tento den archeologové prezentují 

veřejnosti formou různých kulturních 
akcí svou práci, výzkumné metody a 
zajímavé objevy. Archeoložka Muzea 
regionu Boskovicka, Mgr. Zuzana 
Jarůšková, ve spolupráci s muzejní 
pedagožkou Mgr. Lenkou Vaňko-
vou, připravily bohatý program pro 
širokou veřejnost. Příchozí si mohli 
například vyzkoušet archeologický 
výzkum, šití kostěnou jehlou, výrobu 
repliky šperků z hlíny či drátku, pra-
věké pokrmy, rozpoznávání druhů 
obilí atd.  Roman Malach

Za koláče získal hospic 
přes dvacet tisíc

REGION - „Nikdy nevím, kdy budu 
hospicovou péči sám potřebovat.“ 
S těmito slovy lidé často natahovali 
ruku k pokladničce Oblastní charity 
Blansko. Za příspěvek dvacet korun 
dostali čerstvý voňavý koláč. Cel-
kový výtěžek akce 23 tisíc půjde na 
potřeby Mobilního hospice sv. Mar-
tina.

Koláče zároveň s informačními 
letáčky nabízeli charitní pracovníci 
ve středu 11. října na ulici Rožmitálo-
vé v Blansku a ve vestibulu boskovic-
ké nemocnice. Mnozí z kolemjdou-
cích dávali víc než požadovanou dva-
cetikorunu. „Většina lidí si šla koláč 
koupit už s tím, že nás chtějí podpo-
řit, někteří chodí každý rok. Často 
přispěli i vyšší částkou nebo dali do 
kasičky peníze a koláč si někdy ani 
nevzali,“ říká vedoucí Charitní ošet-
řovatelské služby Radka Kuncová.

Se svými dvojčátky v kočárku při-
jela k charitnímu stánku i Veronika 
Mlčáková. „Podle stánku jsem viděla, 
že je to pro charitu, tak jsem šla při-
spět. Taky mě oslovilo, že se jedná 
o hospic, ten budeme jednou potře-
bovat všichni,“ vysvětluje mladá 
maminka.

Koláče si domů odnáší také Jaro-
slava Oujezdská. „Pro koláče jsem 
šla cíleně, mám i vystřižený článek 

o akci z novin,“ říká žena. Hospic se 
rozhodla podpořit, protože se s jeho 
službami už setkala. „Dosloužila jsem 
rodičům a dvěma bratrům, kamarád-
ka zase sestře. Využila jsem při tom 
služby charity, moc nám její pracov-
níci pomohli,“ vzpomíná Oujezdská.

Koláč pro hospic pořádala blanen-
ská charita letos po deváté. Kromě 
prodeje kolemjdoucím, ze kterého 
vytěžil hospic bezmála 16 tisíc korun, 
na hospicovou péči přispěly i blanen-
ské �irmy SKS a Synthon. Synthon 
koupil pro své zaměstnance koláče 
za 5200 korun a SKS za 2 tisíce.

Akce se v těchto dnech koná 
v oblastních charitách po celé brněn-
ské diecézi. Sbírkou charita získává 
peníze pro potřeby hospice, přede-
vším na zakoupení kompenzačních 
pomůcek pro nemocné v posledním 
stádiu nemoci. Ty pak půjčuje umí-
rajícím lidem domů. V hospicovém 
týmu, který jezdí k nemocným domů, 
jsou lékařky, zdravotní sestry, sociál-
ní pracovníci, psycholog a pastorační 
asistent. Hospicovou péči lidé nepla-
tí.

Děkujeme všem, kteří přispěli. Za 
dodání koláčů děkujeme pekárnám 
Blansko, Blažek Ráječko, ZEMSPOL 
Sloup, Benešov a Pekárně Wilk Bos-
kovice.  Vladěna Jarůšková

Zábavní a poznávací centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem přilákalo 
o víkendu řadu návštěvníku na tradiční akci Roh hojnosti, tentokrát zaměře-
nou na období baroka. Pro akci pořadadelé připravili mj. pivní Barokní speciál 
z vlastního minipivovaru, gastronomické speciality aj. Vše doprovázely kul-
turní koncerty dobové hudby i hubertská jízda aj. V neděli program narušila 
vichřice, ale návštěvníci se již těší na další akce v krásném areálu Panského 
dvoru.  Foto Jaroslav Oldřich
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Hokejisté Boskovic jsou 
stále bez ztráty bodu

REGION - Krajská hokejová liga 
měla na programu sedmé kolo. 
V něm Blansko těsně prohrálo v 
Břeclavi, hokejisté Boskovic pokra-
čovali ve vítězném tažení a přivezli 
body z Uherského Ostrohu.

HC Lvi Břeclav – HC Dynamiters 
Blansko 6:5 (2:2, 1:1, 3:2), 10. 
Hrbatý, 14. Jajcay, 28. Průdek, 54. 
Hrbatý, 55. Gabriška, 59. Gabriš-
ka - 9. Král, 11. Jílek, 21. Bílý, 57. 
Berka, 60. Berka.

Duel to byl až do posledních vte-
řin vyrovnaný, Blansko značnou 
část utkání vedlo, Lvi však dokázali 
otočit vývoj utkání a zvítězit 6:5.

Zápas začal pro hosty slibně, 
když v deváté minutě otevřel skóre 
utkání Král. Domácí však vzápětí 
dokázali vyrovnat, stejně tak tomu 

bylo o pár minut později. Hned na 
začátku druhé třetiny se trefil Bílý, 
ale domácí znovu vyrovnali.

V závěrečné třetině odskočili 
domácí na rozdíl dvou branek, v 
sedmapadesáté minutě vstřelil kon-
taktní branku Berka, ale o minutu 
později Lvi skórovali pošesté. Na 
konečných 6:5 svojí druhou bran-
kou upravil půl minuty před kon-
cem opět Berka, ale v následujících 
sekundách již Dynamiters nestihli 
vyrovnat.

Uherský Ostroh - Boskovice 
3:6 (0:2, 3:2,0:2), 34. Zalubil, 34. 
Stránský, 38. Tomi - 8. Pelikán, 
14. Bednář, 21. Špok, 40. Kárný, 
56. Maksa, 60. Špok.

Utkání třetího celku s druhým 
bylo velice vyrovnané, hosté roz-

hodli o svém vítězství až v posled-
ních pěti minutách.

Další výsledky 7. kola: Rosice - 
Uherský Brod 4:10, V. Bíteš - Uničov 
3:4 pp, Uh. Hradiště - Kroměříž 3:6.
 1.  Boskovice 6 6 0 0 36:18 18
 2.  Velké Meziříčí 5 5 0 0 43:11 15
 3.  Kroměříž 7 4 2 1 33:28 15
 4.  Uherský Ostroh 6 4 1 1 39:26 14
 5.  Uherský Brod 5 4 0 1 31:16 12
 6.  Uničov 6 3 1 2 32:25 11
 7.  Velká Bíteš 6 2 2 2 29:30 8
 8.  Břeclav 7 2 0 5 31:46 6
 9.  Blansko 7 1 0 6 21:43 3
 10.  Uh. Hradiště 7 0 0 7 19:40 0
 11.  Rosice 6 0 0 6 19:50 0

V osmém kole jedou hokejisté 
Boskovic v sobotu 4. listopadu do 
Kroměříže, celek Blanska má volno. 
 Lubomír Slezák

Nový most mezi Adamovem 
a Babicemi otevřou do konce roku

ADAMOV - Nový most, který vzni-
ká mezi Adamovem a Babicemi nad 
Svitavou, a to na hlavním silničním 
tahu spojujícím město s Brnem, ros-
te jako z vody. Dělníci již postavili 
základní konstrukci a oba mostní 
oblouky, které jej budou lemovat. 
Předpokládá se, že most, který 
zkrášlí malebné údolí řeky Svitavy, 
by měl být do konce roku v provozu.

Jeho vybudování přijde na zhruba 
pětadvacet milionů korun. Most staví 
odborníci na místě, kde stálo původ-
ní přemostění toku. Tuto stavbu ale 
vyhodili do povětří na konci druhé 
světové války němečtí vojáci, aby tak 
zpomalili postup Rudé armády.

Zbyly po něm jen základy zarůsta-
jící křovím a trávou. Před zahájením 
stavby je bylo nutné odstranit, což 
byl největší technický oříšek celého 
projektu. Postup současných pra-
cí mohou sledovat řidiči a cyklisté 
jedoucí po silnici mezi Adamovem a 
Babicemi. Zatím využívají provizor-
ní most.

Ten byl postaven po válce hned 
vedle torza původního mostu. Šlo o 

pouhé provizorium. Ukázalo se ale, 
že toto provizorium trvalo neuvěři-
telných 72 let, řekl Zrcadlu vedoucí 
blanenské správy a údržby silnic 
Miloš Bažant. O stavbě nového mos-

tu se začalo uvažovat až v okamžiku, 
kdy se dostalo provizorní přemostě-
ní do havarijního technického stavu.

Nejprve na něm byl uzavřen 
chodník pro pěší a nyní má již část 

zábradlí téměř vyvrácené. Tento 
provizorní most bude stržen, poté 
co bude nový most v provozu. Sou-
časný provizorní most je tak úzký, že 
po něm projede pouze jedno auto. 
Podstatnou změnou bude to, že nová 
stavba již bude mít oba jízdní pruhy. 
Průjezd přes tento úsek bude tedy 
pohodlnější.

Silnice Adamov-Brno, a to kon-
krétně v úseku mezi Adamovem a 
Bílovicemi nad Svitavou, patří k nej-
problematičtějším na jižní Moravě. 
V některých místech totiž vede pod-
jezdy pod železniční tratí, a to hned 
vedle koryta Svitavy.

Při větších průtocích je silnice v 
těchto místech zaplavovaná. Je špat-
ně průjezdná pro nákladní auta. V 
letech 2009 až 2010 investovala 
správa silnic do stavby opěrných zdí 
na této trase v jednom z železničních 
podjezdů prohloubila průjezd, aby 
byl sjízdnější. Přesto se nepodařilo 
odstranit problémy s tím, že cesta je 
zaplavována a podjezd pod tratí pro 
nákladní auta příliš nízký.

 Text a foto Martin Jelínek

Kam na okresní 
kopanou

OKRESNÍ PŘEBOR
14. kolo: 4. 11., 14 h Bořitov - 

Černá Hora, Olomučany - Ráječko B, 
Sloup - Šošůvka. 14:30 h Boskovi-
ce B - Letovice. 

5. 11., 14 h Doubravice - Oleš-
nice, Skalice - Adamov, Rudice - 
Lipůvka.

III. TŘÍDA
14. kolo: 4. 11., 14 h Vranová - 

Kořenec, Lažany - Drnovice, Ostrov 
- Kunštát B, Vavřinec - Cetkovice. 

5. 11., 14 h Ráječko C - Kotvrdo-
vice, V. Opatovice - Benešov, Kníni-
ce - Vísky. 

Kam za 
sportem

ATLETIKA
4. 11., 14 h Běh okolo přehrady 

Křetínky.
KOPANÁ
3. 11., 18 h Boskovice - Ivanči-

ce, KP. 
4. 11., 14 h Ráječko - Veselí nad 

Moravou, KP. Kunštát - Líšeň, I. A. 
Jedovnice - Rájec-Jestřebí, Vilémo-
vice - Vysočany, I. B.

KUŽELKY
3. 11., 17 h Boskovice - Žideni-

ce, KP I. 
4. 11., 10 h Blansko - Zlín, 1. liga 

žen.
ŠACHY
5. 11., 10 h Sloup - Kuřim C, 

Lipůvka - Blansko, Boskovice - 
Rudice, KP II. Vanovice - Boskovi-
ce D, Jevíčko B - Sloup C, Rovečné 
- Lipovec D, základní soutěž.

VOLEJBAL
5. 11., 10 + 13 h Letovice - Šla-

panice B, KP I mužů. Boskovice - 
Brno-Obřany, KP II žen.

Plavci v Prostějově nezklamali
PROSTĚJOV, BOSKOVICE - Vel-

ká cena Prostějova 2017 nabídla 
v prostějovském bazénu divákům 
hned několik velmi kvalitních výko-
nů a rekordů.

Boskovický oddíl reprezentovali 
jak mladší plavci - Ondra Ščudla, 
Míša Veselý, Patrick Müller, Filip 
Skřička, Jáchym Ryšávka a Barbora 
Tlamková, tak i starší plavci - Emma 
Ryšávková, Kuba Beneš a Martin 
Kopáček.

Mnozí z nich si z Prostějova 
odvážejí osobní rekordy, medaile 
pak Barbora Tlamková, Filip Skřič-
ka a Jáchym Ryšávka. 

Rekordy VC Prostějova v disci-
plíně 100 m volným způsobem a 
100 m polohový závod desetiletého 
žactva vytvořil v nových osobních 
rekordech Jáchym Ryšávka. 

 (les), foto archiv

Kuželkářky Blanska prohrály v Rokycanech
REGION - Ligové soutěže kužel-

kářských družstev měly minulý 
víkend na programu šesté kolo.

1. liga žen, 6. kolo: První bod sice 
v Rokycanech vybojovala hostující 
Lucie Nevřivová, v dalších pěti zápa-
sech byly ale lepší domácí hráčky. 
Výhra Zuzany Musilové byla už jen 
kosmetickou úpravou výsledku.

Rokycany - Blansko 6:2 
(3432:3381).

Provazníková - Nevřivová 0:4 
(511:560), Pytlíková - Ševčíková 
3:1 (597:534), Horková - Kalová 3:1 

(581:552), Pochylová - Zajacová 3:1 
(576:532), Krákorová - Buďová 3:1 
(637:605), Findejsová - Musilová 
1:3 (530:598).
 1.  Rosice  7  7  0  0  43,0:13,0 14
 2.  Slavia Praha  6  5  1  0  36,0:12,0 11
 3.  Rokycany  6  4  0  2  26,0:22,0 8
 4.  Náchod  6  3  1  2  27,5:20,5 7
 5.  Přerov  7  3  1  3  29,0:27,0 7
 6.  Zlín  8  3  1  4  33,0:31,0 7
 7.  Blansko  6  3  0  3  28,0:20,0 6
 8.  Duchcov  7  2  1  4  25,0:31,0 5
 9.  Jičín  6  2  0  4  17,5:30,5 4
 10.  Konstr. Praha  6  2  0  4  16,0:32,0 4

 11.  Val. Meziříčí  5  1  0  4  13,0:27,0 2
 12.  Žižkov Praha  6  0  1  5  10,0:38,0 1

V sedmém kole hostí ženy Blan-
ska tuto sobotu tým Zlína.

V krajském přeboru první třídy, 
skupině sever hostily Boskovice 
v sedmém kole D-tým Husovic.

Boskovice - Husovice D 6:2 
(2401:2305).

Ševčík P. - Rauschgold 0:2 
(398:432), Pitner - Sedláková 2:0 
(402:379), Fialová - Veselovský 0:2 
(387:419), Ševčík F. - Baranyi 2:0 
(404:349), Minx - Trávníček 2:0 

(384:371), Fiala - Hanušová 2:0 
(426:400).
 1.  Židenice 7 6 0 1 36.5:19.5 12
 2.  Rosice C 7 4 2 1 34.0:22.0 10
 3.  Husovice D 7 4 0 3 32.0:24.0 8
 4.  Boskovice 7 4 0 3 27.5:28.5 8
 5.  MS Brno C 7 3 1 3 27.5:28.5 7
 6.  Devítka Brno 7 3 1 3 27.0:29.0 7
 7.  Židenice B 7 2 1 4 27.5:28.5 5
 8.  Ivančice B 7 2 1 4 23.5:32.5 5
 9.  Žabovřesky 7 2 0 5 25.5:30.5 4
 10.  Veverky Brno 7 2 0 5 19.0:37.0 4

V 8. kole přivítají Boskovice 3. 11. 
vedoucí Židenice.  (les)

Čerstvé zprávy denně 
na www.zrcadlo.net

Zdravotníci ČČK z Blanska 
vyhráli soutěž

BLANSKO, DOKSY - Ve dnech 
13. - 15. října se konala v Doksech 
soutěž v poskytování první pomoci 
s názvem Rallye první pomoci, kte-
rou pořádal Oblastní spolek České-
ho červeného kříže Mladá Boleslav v 
okolí Máchova jezera.

Soutěže se zúčastnilo i družstvo z 
Oblastního spolku Českého červené-
ho kříž Blansko ve složení Iva Kuče-
rová, Tereza Musilová, Jiří Kučera 

a jako doprovod Ivana Vladíková. 
Celkem jsme ošetřovali deset sta-
novišť, na kterých jsme řešili napří-
klad pokousání vlky (kteří se nyní 
opět vyskytují v okolí Máchova jeze-
ra), pokus o sebevraždu oběšením, 
dopravní nehodu, pád z kola, oživo-
vání a další. 

Družstvo z Blanska obsadilo 
konečné první místo.

 Jiří Kučera

Turisté vyrazili na Putování 
přes Halasovo Kunštátsko

LETOVICE - Již popáté v sobotu 
21. října vyrazili turisté v rekordním 
počtu na turistický pochod Putování 
přes Halasovo Kunštátsko. 

Na trasy v délce 13 až 42 km vyra-
zilo 120 turistů, pět jich jelo na kole 
a na průběhu se podílelo pět pořa-
datelů.

Poslední den babího léta se tedy 
vydařil. Nejmladším účastníkem 
pochodu byl Tomáš Kozelek z Vel-
kých Opatovic (7), nejstarším Ivo 
Haška z Brna (70+) a nejvzdáleněj-
ším Peter Kalvoster z Lidečka (okres 
Vsetín). Za pořadatele 

Dušan Machourek
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Silný vítr škodil, poničil i střechu 
zámeckého skleníku v Boskovicích

REGION - Silný vítr v neděli řádně 
zaměstnal hasiče v regionu. V Bos-
kovicích například poškodil stře-
chu tamního zámeckého skleníku, 
v Olomučanech popadané stromy 
uzavřely hřbitov, práci měli hasiči 
také v Jedovnicích.

Jihomoravští hasiči zaznamenali 
v neděli více než 800 událostí spo-
jených se silným větrem. 

„Kolem deváté hodiny jsme za-
znamenali nárůst událostí na Bla-
nensku. Postupně se však čísla na-
vyšovala ve všech jihomoravských 
okresech. Jednotky přejížděly od 
zásahu k zásahu. Na své základy se 
celý den v podstatě nevracely.  Hod-
ně práce však neměli jenom profesi-
onální  a dobrovolní hasiči v terénu, 
ale také příslušníci Krajského ope-
račního a informačního střediska, 
kteří se museli vypořádat s extrém-
ním náporem telefonátů a souběž-
ným řešením desítek událostí,“ po-
psal mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Mikoška.

V Boskovicích museli zasahovat 
u zámeckého skleníku, kde došlo k 
poškození střechy.

„Kromě poškození střechy došlo i 
k poškození stromu před skleníkem 
a na přístupové cestě k zámku mu-
sel být proveden bezpečnostní ořez 
lípy,“ uvedl mluvčí boskovické rad-
nice Jaroslav Parma.

V Boskovicích vítr také shodil 
lampu u příjezdu ke COOP super-
marketu v Mánesově ulici a způso-
bil i další drobnější škody.

Plné ruce práce mají také jedov-
ničtí dobrovolní hasiči. Ti zasaho-
vali například u naštíplého smrku, 
který hrozil pádem na chatu.

„Strom vzhledem k silným pory-
vům větru nelze bezpečně skácet, 
proto byl stažen pomocí upínacích 
popruhů. Majitel obeznámen se si-
tuací. Odstranění stromu se bude 
řešit po uklidnění větru,“ popsali 
hasiči.

Ti vyjížděli také ke dvou stro-
mům spadeným na cestu u ryb-

Hasiči minulé pondělí po poledni zasahovali u nehody nedaleko Šebrova-Kateřiny. Z potoka, který teče kolem silnice, vytahovali havarované osobní auto. 
Nehoda se stala kolem tři čtvrtě na jednu. Při havárii nebyl nikdo zraněn a nedošlo k úniku provozních kapalin z vozidla do potoka.  Foto HZS JmK

Při koupi nového vozu padá mnoho otázek.
My na ně máme jednu odpověď:

Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf Variant 
a další modely vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. 
i s cenovým zvýhodněním 75 800 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. 
Zeptejte se u nejbližšího prodejce vozů Volkswagen.

www.maratonedition.cz

Vzorový příklad úvěru na model VW Golf Variant 1.0 TSI v ceně 532 900 Kč, splátka předem 266 450 Kč (50 %), výše úvěru 266 450 Kč, poplatky za 
uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 304 455 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  382 815 Kč, RPSN vč. pojištění 12,557 %, délka 
úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 106 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 298 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 604 Kč, úroková 
sazba p.  a.  3,99 %. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen pojištění s  nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a  povinné ručení s  uznáním bonusů 
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf 
Variant: 4,0–7,3 l/100 km, 103–166 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Při koupi nového vozu padá mnoho otázek.

A co třeba
nový Golf Variant
již za 4 700 Kč měsíčně 
se zárukou na 5 let 
a bohatou výbavou?

„Firma se hezky rozjíždí,  
ale v čem budu jezdit já?“

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

níka Dymák nebo stromu, který 
se vyvrátil přes silnici v chatové 
oblasti.

Vítr způsobil škody také v Olomu-
čanech. Na tamním hřbitově popa-

dalo hned několik stromů. Hřbitov 
je tak v současné době z bezpeč-
nostních důvodů uzavřen. 

 Radim Hruška
 Foto FB města Boskovice

Dobrovolní hasiči z Velkých Opatovic 
a Senetářova jsou ve finále celostátní ankety

REGION - Už jen do úterní půlnoci 
mohou lidé podpořit zástupce regionu 
v �inále celostátní ankety Dobrovolní 
hasiči roku. Své hlasy mohou posílat 
dobrovolníkům z Velkých Opatovic a 
ze Senetářova. Do ankety se letos při-
hlásilo 145 dobrovolných jednotek a 
sborů. Porota z nich vybrala pětadva-
cet �inalistů. Titul Dobrovolní hasiči 
roku mohou získat jednotky SDHO 

za profesionálně provedené zásahy a 
sbory dobrovolných hasičů za preven-
tivní a výchovné akce.

V kategorii Jednotka sboru dobro-
volných hasičů se mezi �inalisty za jižní 
Moravu dostali hasiči Velkých Opato-
vic. Senetářovští zase bojují v kategorii 
Sbor dobrovolných hasičů. O pořadí v 
jednotlivých regionálních kategoriích 
rozhodne hlasování veřejnosti.

„Hlasovat lze dvěma způsoby. Buď 
prostřednictvím hlasovacího formu-
láře přímo na stránkách ankety www.
adhr.cz, anebo zasláním hlasovací 
SMS. Do hlasování se může zapojit ši-
roká veřejnost, nejen hasičská obec. 
Každý hlasující může hlasovat oběma 
způsoby a přidělit svůj hlas jedné 
jednotce i jednomu sboru,“ upřesnil 
prezident pořádajícího spolku Svatý 

Florián – Dobrovolní hasiči roku Jiří 
Bezděk.

Hlasování končí 31. října ve 24:00 
hodin. Finalisté kromě titulu obdrží 
finanční prostředky v celkové výši 
1 750 000 korun a záchranářskou 
techniku v hodnotě 600 000 korun. 
Výsledky ankety budou slavnost-
ně vyhlášeny v sobotu 25. listopa-
du 2017.  (moj)
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Zámky regionu zvou na 
akce, ještě nezavřely brány

REGION - Přestože se od září, tedy 
po ukončení hlavní turistické sezo-
ny, zmírnily davy turistů proudící na 
hrady a zámky, rozhodně to nezna-
mená, že zcela uzavřely své brány. 
Kasteláni z Blanenska a Boskovicka 
ani v tomto čase v žádném případě 
nezahálejí. 

V zimě nabízejí pro veřejnost 
nejpestřejší akce v památkách jižní 
Moravy. Na své si přijdou milovníci 
vánoční atmosféry, dobrého jídla, 
klasické hudby, a dokonce i napětí.

Zámek v Kunštátu má za sebou 
podle kastelána Radima Štěpána 
mimořádně úspěšnou sezonu. Veřej-
nosti byl zpřístupněn v červnu 2005, 
přičemž letošní sezona byla od té 
doby historicky druhou, v níž počet 
návštěvníků tohoto objektu překro-
čil číslo deset tisíc.

Nyní připravuje sérii adventních 
koncertů. Půjde již o jejich devá-
tý ročník a budou se konat vždy v 
neděli od 15 hodin v Pilastrovém 
sálu zámku, který pojme přibližně 
šedesát lidí.

„Při koncertech je téměř plný. 
Máme nové interprety a příchozí se 
mohou těšit na směsici klasické hud-
by a vánočních melodií,“ uvedl kaste-
lán. Koncerty zahájí o první adventní 
neděli vystoupení sopranistky Ane-
ty Roučkové, kterou bude na klavír 
doprovázet Josef Kratochvíl.

Zámek v Rájci sice nebude o 
adventu zavřený, nicméně histo-
ricky poprvé budou jeho expozice 
otevřeny v sobotu 11. a v neděli 12. 
listopadu, a to od 9 do 15 hodin. Zá-
mek se totiž připojí k oslavám svaté-
ho Martina, které se budou konat v 
nedalekém Blansku.

„Máme nového nájemce naší 
zámecké restaurace. Ten provozu-
je i oblíbenou restauraci Forman-
ka na Lipůvce. Na sv. Martina se po 
prohlídce zámku bude v restauraci 
servírovat pro zájemce svatomartin-
ská husa,“ uvedla rájecká kastelánka 
Jana Kopecká. Připomněla, že letoš-
ní novinkou zámecké restaurace je 
dřevěná zahrádka s výhledem na 
tamní park.

Nechat se okouzlit duchem Vánoc 
budou moci zájemci v zámku v Lysi-
cích. Otevřen bude 25. a 31. prosin-
ce. Komnaty budou vánočně vyzdo-
beny a prohlídku zpestří vystavená 
kolekce papírových betlémů.

„O prvním adventním víkendu ale 
ještě uspořádáme adventní dílnu 
a zájemce v ní naučíme, jak si mají 
doma vyrobit adventní věnce. Zájem-
ci si pochutnají i na specialitách ze 

zabíjačky,“ doplnila lysická kastelán-
ka Martina Medková Rudolfová.

Také zámek v Boskovicích, který 
na rozdíl od předchozích tří není v 
majetku státu, ale šlechtického rodu 
Mensdorf-Pouilly, bude mít otevře-
no. V sobotu 4. listopadu se v něm 
uskuteční Svatohubertské slavnosti 
spojené s výstavou loveckých trofejí, 
výstavou seker, ukázkou práce taž-
ných koní v lese, a také s prezentací 
sokolníků.

I letos se milovníci vánoční atmo-
sféry a napětí mohou těšit na oblí-
bené večerní prohlídky objektu. 
Uskuteční se 26., 27. a 28. prosince 
a ochotníci při nich předvedou pří-
chozím scénky připomínající osla-
vu narození Krista na šlechtických 
sídlech. Součástí bude prý i několik 
šermířských soubojů.

 Text a foto Martin Jelínek

Blanensko vyhrálo 
v Olomouci o tři branky

Zloděj ukradl 
šperky

LIPŮVKA - Do rodinného domu v 
Lipůvce se vloupal zloděj. Pětašede-
sátileté majitelce způsobil škodu za 
téměř čtyřicet tisíc korun. „Příbytek 
prohledal a z ložnice odcizil nemalé 
množství rodinných šperků a další 
cennosti,“ popsal policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.  (hrr)

Hledanému 
muži se stal 
osudným 
mobilní telefon

LETOVICE - Krádež v letovickém 
nočním podniku se nevyplatila celo-
státně hledanému dvacetiletému 
recidivistovi. Zalíbila se mu taštička 
s osobními doklady, mobilem, peně-
zi a dalšími věcmi devětadvacetile-
tého muže. 

„Odcizenou tašku, samozřejmě 
bez mobilu a peněz, později odložil 
v podchodu na Masarykově náměs-
tí. Když v telefonu vyzkoušel vlastní 
SIM kartu, tento mu oznámil, že je 
policií blokovaný. V oprávněných 
obavách tedy dorazil na letovickou 
policejní služebnu s báchorkou, že 
telefon našel,“ popsal policejní mluv-
čí Bohumil Malášek.

Zloděj ale zanedlouho zjistil, že si 
pořádně naběhl. Policisté totiž obra-
tem zjistili, že telefon je kradený, ale 
i to, že po muži je vyhlášeno celo-
státní pátrání. V průběhu výslechu 
pak musel i po předložení kamero-
vého záznamu přiznat, že to byl on, 
kdo telefon ukradl.

„Policisté navíc zjistili, že podob-
nými zlodějskými kousky se prezen-
toval na řadě míst i v jiných městech 
v celé republice. Nyní je stíhaný pro 
krádež,“ dodal Malášek.  (hrr)

Nová expozice o historii Letovic

Basketbalisté 
BBK se vezou 
na vítězné vlně, 
až na jednu 
výjimku

BLANSKO - Týmy basketbalového 
klubu BBK Blansko mají za sebou 
další zápasy, které byly vítězné. Hrá-
čům se dařilo až na jednu výjimku, 
kdy body bral soupeř.

Tou výjimkou byla prohra nej-
mladšího družstva U11 ve druhém 
zápase s brněnskými Kohouty o čty-
ři body.

„První zápas se nám vydařil více. 
V tom druhém to bylo drama až do 
konce. Mám výhrady k přístupu něk-
terých zkušených hráčů, ti mladší 
sice příkladně bojovali, ale nestači-
lo to,“ okomentoval trenér Antonín 
Zezula.

Výsledky U11
BBK BK – Basket Kohouti Brno 

53:36
BBK BK – Basket Kohouti Brno 

38:42
Body celkem: Cápek 27, Matuška 

a Růžička po 18, Fořtík 14, Jirků M. 
6, Horák 5, Přichystal 1b.

Dvě jasné výhry si na svůj účet 
připsali hráči do třinácti let, když 
nedali žádnou šanci brněnským 
Skokanům. 

Vítězné premiéry se tak dočkala 
i nová světelná tabule v hale ASK 
Blansko.

Výsledky U13
BBK BK – BK Skokani Brno 79:14
BBK BK – BK Skokani Brno 72:16
Body celkem: Ježek 33, Dymáček 

29, Hynek 20, Tyleček 13, Konečný 
11, Ondrová A. a Zouhar po 10, Ond-
rová D, Kučerová a Moll po 6, Kovář 
4, Sedlák a Zvěřina po 2.

Dvojnásobnou vítěznou premiéru 
na domácí palubovce má za sebou 
také celek U17, který ve dvou veli-
ce vyrovnaných zápasech doká-
zal porazit svého tradičního rivala 
z Kroměříže. 

„V obou utkáních zvládnul náš 
tým lépe poslední čtvrtiny. Výborný 
výkon podal zejména Martin Malík, 
který odváděl dobrou práci nejen 
v obranné činnosti, zejména na 
doskoku, ale i na útočné polovině,“ 
neskrýval spokojenost trenér Jiří 
Charvát.

Výsledky U17
BBK BK – TJ Slavia Kroměříž 

59:50
BBK BK – TJ Slavia Kroměříž 

73:70
Body celkem: Malík 44, Prokop 

25, Müller 16, Jirků Štěpán 14, Orlí-
ček 13, Mungunbaatar 11, Streit 9 b. 
 (kaj)

Výsledky
KOPANÁ

I. A, sk. A
13. kolo: Novosedly - Rajhradice 

1:3, Start Brno - Kunštát 5:3, Miro-
slav - Slatina 1:3, Zastávka - Žebětín 
3:1, Líšeň B - Znojmo odloženo, Šla-
panice - Kuřim 0:4, Dobšice - Přímě-
tice 1:1.
 1.  Start Brno 12 9 3 0 37:14 30
 2.  Rajhradice 12 9 3 0 30:9 30
 3.  Kuřim 12 8 1 3 29:11 25
 4.  Přímětice 12 6 3 3 23:21 21
 5.  Kunštát 12 5 4 3 25:25 19
 6.  Líšeň B 11 4 4 3 19:10 16
 7.  Žebětín 12 5 1 6 26:28 16
 8.  Dobšice 12 3 5 4 21:21 14
 9.  Zastávka 12 4 2 6 21:23 14
 10.  Znojmo 11 2 5 4 15:17 11
 11.  Miroslav 12 3 1 8 19:35 10
 12.  Slatina 12 2 3 7 15:27 9
 13.  Novosedly 12 2 2 8 14:31 8
 14.  Šlapanice 12 1 3 8 9:31 6

I. B, sk. A
13. kolo: Kobeřice - Podolí u Brna 

1:5, Medlánky - Slavkov u Brna 2:2, 
Pačlavice-Dětkovice - Křenovice 2:0, 
Rájec-Jestřebí - Soběšice 2:0, Vyso-

čany - Babice nad Svitavou 3:2, 
Čebín - Vilémovice odloženo, Lipo-
vec - Jedovnice nedohráno ve 33. 
minutě za stavu 1:1.
 1.  Pačlavice 12 7 4 1 33:10 25
 2.  Rájec-Jestřebí 12 8 1 3 30:20 25
 3.  Babice 12 7 1 4 25:20 22
 4.  Čebín 11 6 2 3 20:13 20
 5.  Vilémovice 11 5 4 2 25:17 19
 6.  Kobeřice 12 6 1 5 25:21 19
 7.  Vysočany 12 5 2 5 25:35 17
 8.  Podolí u Brna 12 5 1 6 25:22 16
 9.  Medlánky 12 4 3 5 18:23 15
 10.  Soběšice 12 4 1 7 22:25 13
 11.  Křenovice 12 3 2 7 21:33 11
 12.  Slavkov 12 2 4 6 23:34 10
 13.  Lipovec 11 2 3 6 15:22 9
 14.  Jedovnice 11 2 3 6 16:28 9

Okresní přebor
13. kolo: Rudice - Letovice 3:1, 

Sloup - Ráječko B 4:3, Bořitov - Šo-
šůvka 4:5, Skalice - Olešnice 2:5, 
Olomučany - Adamov 4:2, Doubravi-
ce - Lipůvka 3:2, Boskovice B - Černá 
Hora 3:2.
 1.  Černá Hora 13 12 0 1 47:16 36
 2.  Boskovice B 12 9 1 2 33:18 28
 3.  Olešnice 12 8 1 3 35:24 25
 4.  Olomučany 13 7 2 4 37:32 23
 5.  Rudice 13 7 1 5 27:20 22

 6.  Skalice 13 6 0 7 42:40 18
 7.  Letovice 13 6 0 7 27:34 18
 8.  Bořitov 13 5 1 7 27:33 16
 9.  Šošůvka 12 5 1 6 29:41 16
 10.  Ráječko B 13 5 0 8 32:37 15
 11.  Adamov 12 4 1 7 26:35 13
 12.  Sloup 13 4 0 9 24:40 12
 13.  Doubravice 13 3 2 8 18:26 11
 14.  Lipůvka 13 3 0 10 31:39 9

III. třída
13. kolo: Knínice - Benešov 2:2, 

Vavřinec - Kunštát B 1:1, Ostrov - 
Kotvrdovice 1:2, Ráječko C - Drno-
vice 1:4, Vísky - Vranová odloženo, 
Lažany - Kořenec odloženo, V. Opato-
vice - Cetkovice odloženo.
 1.  Drnovice 13 8 2 3 52:18 26
 2.  Vísky 12 8 2 2 32:13 26
 3.  V. Opatovice 12 7 0 5 46:27 21
 4.  Benešov 12 5 4 3 26:27 19
 5.  Knínice 13 5 3 5 31:34 18
 6.  Kunštát B 12 5 3 4 26:29 18
 7.  Cetkovice 12 5 2 5 28:31 17
 8.  Ráječko C 12 5 1 6 27:27 16
 9.  Lažany 12 4 3 5 16:26 15
 10.  Kotvrdovice 13 4 3 6 18:31 15
 11.  Ostrov 13 4 2 7 33:47 14
 12.  Vranová 12 3 4 5 29:29 13
 13.  Vavřinec 12 3 4 5 22:29 13
 14.  Kořenec 12 3 1 8 18:36 10

REGION - Hned dva zápasy měl 
před sebou minulý týden celek Bla-
nenska v Superlize malého fotbalu. 
Nejprve v úterý v Olomouci, poté 
v neděli doma s Brnem.

Olomouc - Blanensko 3:6 (2:1), 
4. Bernard, 30. Pagáč, 34. Krejčí - 
20., 36. a 45. (PK) Koudelka, 58. a 
59. Paděra, 50. Fladr.

Blanensko: Klimeš - Paděra, Gra-
cias, Fladr, Minx, Sedlák, Havlíček, 
Studený, Koudelka, Širůček.

Olomouc poslal ve čtvrté minutě 
do vedení Bernard, pak sice vyrov-
nal Koudelka, ale v závěru první 
půle poslal domácí do vedení hrající 
asistent Pagáč. Čtyři minuty po pře-
stávce navíc přidal třetí olomouckou 
trefu Krejčí. Jenže vzápětí snížil Kou-
delka a patnáct minut před koncem 
duelu dovršil z pokutového kopu 
hattrick a vyrovnal. „Jak v Brně, tak 
s Blanenskem jsme se přesvědčili, 
že vedení o dva góly v malém fotba-
le naprosto nic neznamená. Zápas 
můžeme ztratit v prvním poločase 
i v posledních minutách druhého, 
musíme pořád hrát a makat,“ uvedl 
Běhalík.

Deset minut před koncem obrátil 
vývoj utkání Fladr, o chvíli pozdě-
ji pak viděl červenou kartu domácí 
gólman Běhalík. Dvěma brankami v 
závěru rozhodl o třech blanenských 

bodech Paděra. „Návrat z mistrov-
ství světa nám vyšel fantasticky, hrá-
li jsme těžký zápas v Olomouci, která 
byla kompletní a doma moc nepro-
hrává. O to víc si vážíme, že jsme tam 
vyhráli, zahráli jsme výborný zápas. 
Dokázali jsme domácí přehrát, měli 
jsme spoustu šancí v prvním polo-
čase, kdy jsme ještě prohrávali, ale 
napadalo nám to tam až ve druhé 
půlce,“ zhodnotil utkání Ondřej 
Paděra.

Nedělní utkání Blanenska s Brnem 
bylo pro nepřízeň počasí odloženo, 
náhradní termín ještě není znám.

 1.  Praha 4 3 1 0 16:6 10
 2.  Most 5 3 0 2 27:23 9
 3.  Pardubice 5 2 1 2 16:14 8
 4.  Jihlava 4 2 0 2 16:14 6
 5.  Blanensko 3 2 0 1 13:12 6
 6.  Olomouc 5 2 0 3 19:20 6
 7.  Brno 4 1 0 3 11:19 3
 8.  Příbram 4 1 0 3 14:24 3

Tým Blanenska čeká náročný pro-
gram. V pondělí 13. listopadu hraje 
v Pardubicích, o dva dny později 
v Jihlavě a v sobotu 18. listopadu 
hostí před televizními kamerami 
celek Prahy. 

 Lubomír Slezák, foto archiv

Auto u Lipovce 
narazilo do 
stromu

LIPOVEC - Hasiči a záchranáři 
minulý čtvrtek dopoledne zasahova-
li u nehody, která se stala nedaleko 
Lipovce. Osobní auto tam narazilo 
do stromu. Při havárii se zranili dva 
lidé. 

Nehoda se stala kolem půl jede-
nácté dopoledne. Vozidlo znač-
ky Citroen na silnici z Lipovce do 
Holštejna vyjelo mimo vozovku a 
havarovalo do stromu.

O zraněné se postarala zdravot-
nické záchranná služba. Nabourané 
vozidlo vytáhli z lesa na kraj komu-
nikace hasiči.  (moj)

LETOVICE - Letovičtí v pátek slav-
nostně otevřeli expozici s názvem 
Historie města Letovice. Místnost 
tradic vznikla v Tyršově ulici v 
bývalé základní škole, kde sídlí také 
knihovna nebo informační centrum. 
Do budoucna má tvořit základ nové-
ho muzea.

Do konce letošního roku bude 
expozice otevřena v pondělí a středu 
od 14.30 do 16.30 hodin a ve čtvrtek 
od 9.30 do 11.30 hodin. Mimo to do 
ní mohou lidé zavítat i o nedělích 29. 
10., 5. 11., 19. 11., 26. 11. a 10. 12. od 
14 do 17 hodin nebo po domluvě na 
telefonu 774 497 437 nebo e-mailu 
muzeum@mks-letovice.cz.  (hrr)

 Foto Petr Švancara
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Zámky v regionu 
ještě nezavřely 
své brány

REGION - Zámky nabízejí pest-
ré akce. Na své si přijdou milovníci 
vánoční atmosféry, dobrého jídla, 
klasické hudby a dokonce i napětí.

 ČTĚTE NA STRANĚ 2

Stavba mostu 
u Adamova jde 
do finiše

ADAMOV - Nový most, který vzni-
ká mezi Adamovem a Babicemi nad 
Svitavou, a to na hlavním silničním 
tahu spojujícím město s Brnem, roste 
jako z vody. ČTĚTE NA STRANĚ 4
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Fotbalisté Blanska brali doma 
bod, týmy Ráječka a Boskovic tři

REGION - V moravské divizi D hos-
tilo patnácté Blansko devátý Ždírec 
a vybojovalo cenný bod, v krajském 
přeboru Boskovice nečekaně pora-
zily Bohunice a Ráječko vyhrálo na 
hřišti Sparty Brno.

Divize D: Blansko - Ždírec 1:1 
(0:0), 79. Feik - 69. Klimeš.

Blansko: Záleský - Imramovský, 
Šplíchal, Feik, Škrabal, Závodný, 
Chloupek (81. M. Šmerda), D. Šmer-
da (86. Hladký), Pšikal, Kratochvíl, 
Trtílek.

Stovka diváků viděla nervózní 
utkání, ve kterém se vše důležité 
odehrálo až ve druhé půli. Nejprve 
se v 69. minutě z 20 metrů krásně 
trefil hostující Klimeš. O osm minut 
později zahrál jeden ze ždíreckých 
obránců ve vlastním pokutovém 
území rukou, ale nařízený poku-
tový kop Trtílek nedal, když jeho 
nepříliš umístěnou střelu hostují-
cí brankář vyrazil. Ovšem za další 
minutu se po rohovém kopu na prv-
ní tyči prosadil Feik a střelou naho-
ru vyrovnal.

Získaný bod posunul Blansko 
v tabulce na třinácté místo. 

Silný vítr v regionu škodil
.                  Více na str. 3 a na www.zrcadlo.net

 Foto Město Boskovice

Další výsledky 13. kola: Hav-
líčkův Brod - Šumperk 1:4, Rosi-
ce - Strání 7:0, Třebíč - Vrchovina 
2:3, Tišnov - Bzenec 3:0, Stará Říše 
- Břeclav odloženo, Velká Bíteš 
- Polná 1:6, Tasovice - Žďár nad 
Sázavou 1:0.
 1.  Tišnov 13 12 0 1 53:8 36
 2.  Vrchovina 13 8 2 3 23:13 26
 3.  Rosice 13 7 3 3 35:10 24
 4.  Žďár n. S. 13 7 3 3 28:13 24
 5.  Tasovice 13 7 1 5 23:28 22
 6.  Bzenec 13 6 2 5 29:23 20
 7.  Šumperk 13 6 2 5 20:19 20
 8.  Polná 13 6 1 6 34:23 19
 9.  Ždírec n. D. 13 5 3 5 13:17 18
 10.  Stará Říše 12 5 2 5 20:20 17
 11.  Břeclav 12 4 3 5 12:14 15
 12.  Havl. Brod 13 4 1 8 17:35 13
 13.  Blansko 13 2 5 6 11:26 11
 14.  Velká Bíteš 13 3 2 8 17:35 11
 15.  Strání 13 3 1 9 13:32 10
 16.  Třebíč 13 1 3 9 15:47 6

Ve třináctém kole hostí Blansko 
Ždírec, utkání se hraje v sobotu 28. 
října ve 14:30 hodin.

Krajský přebor
12. kolo: Boskovice - Bohuni-

ce 2:1 (1:0), 9. Stara, 22. Preč - 
50. Ullman.

Boskovice: Bednář - Václavek, 
Daněk, Kolář, Černý, Müller, Preč 
(90. Kubín), Martínek, Živný (75. 
Novák), Růžička, Stara.

Zápas Blanska. Foto Lubomír Slezák

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protekto-
rátu – 1939-1945 navštívili, byli zaměstnáni 
nebo mají důvěryhodné informace o dění

na zámku v Kunštátě.
TEL.: 774 408 399

Lepší úvod utkání si v pátečním 
večeru domácí celek ani nemohl 
přát. Nejprve v 6. minutě zachráni-
lo hosty po střele Stary od pohro-
my břevno, o tři minuty později se 
netradičně Stara prosadil pravou 
nohou. 

Ve 22. minutě Stara ideálně 
posadil centr na hlavu Preče a 
domácí rázem vedli o dvě branky. 
Za sedm minut mohlo být hotovo, 
ale střela Stary skončila tentokrát 
na tyči. 

Ve druhém poločase se už po 
pěti minutách radovali hosté, po 
centru z levé strany hlavou snížil 
Ullman. 

Hosté se hnali za vyrovnáním, 
domácí odpovídali rychlými brej-
ky, ale samostatné úniky Martínka 
a Stary brankou neskončily. 

V 66. minutě vyloučil rozhod-
čí na každé straně jednoho hráče 
(Kolář - Píšek), v 86. minutě při-
dal hostům ještě jednu červenou 
kartu (Jukl) a Boskovice překvapi-
vé vítězství udržely.

Sparta Brno - Ráječko 1:3 
(0:1), 57. Loprais - 20. Keprt R., 
73. Mičko, 85. Sehnal.

Ráječko: Němeček - Keprt R., 
Sedlák, Müller (77. Zeman), Sed-
láček, Lidmila, Sehnal, Horáček, 
Horák (65. Keprt D.), Mičko, Bár-
ta.

I v Brně se zrodil celkem překva-
pivý výsledek, o kterém rozhodla 
až závěrečná dvacetiminutovka.

Další výsledky 13. kola: Ivanči-
ce - Lanžhot 0:1, Moravský Krum-
lov - Svratka Brno 4:6, Vojkovice 
- Bosonohy 0:4, Veslí nad Moravou 
- Bystrc-Kníničky 2:5, Moravská 
Slavia Brno - Rousínov 1:4, Mutě-
nice - Bučovice nedohráno v 16. 
minutě za stavu 1:0.
 1.  Lanžhot 14 11 2 1 36:6 35
 2.  Bohunice 14 9 1 4 38:22 28
 3.  Bystrc 14 8 4 2 33:24 28
 4.  Mutěnice 13 7 4 2 26:9 25
 5.  Ráječko 14 7 3 4 34:20 24
 6.  Rousínov 14 8 0 6 34:31 24
 7.  Svratka Brno 14 6 4 4 34:21 22
 8.  Sparta Brno 14 6 3 5 27:29 21
 9.  Boskovice 14 5 3 6 23:26 18
 10.  M. Krumlov 14 4 5 5 30:32 17
 11.  Ivančice 14 5 1 8 28:26 16
 12.  Veselí 14 4 2 8 25:35 14
 13.  Bosonohy 14 4 2 8 26:37 14
 14.  Vojkovice 14 4 1 9 20:37 13
 15.  Bučovice 13 2 2 9 9:29 8
 16.  MS Brno 14 2 1 11 14:53 7 

V posledním podzimním hostí 
Boskovice v pátek Ivančice, Ráječ-
ko přivítá o den později Veselí nad 
Moravou.  Lubomír Slezák


