
Zpravodajský týdeník    ročník 11     číslo 43     úterý 7. listopadu 2017    cena 15 Kč / předplatné 13 Kč

ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

MANŽELÉ KRADLI
čtěte na str. 3

NEBEZPEČÍ V LESE
čtěte na str. 4

MÉNĚ TURISTŮ
čtěte na str. 5

Rekonstrukce 
nádraží přinese 
další změny

BLANSKO - V rámci započaté 
rekonstrukce autobusového nádraží 
v Blansku dojde na začátku prosince 
k dalšímu přesunu nástupišť.

 ČTĚTE NA STRANĚ 2

V Ludíkově 
o víkendu 
hořelo

LUDÍKOV - Pět hasičských sborů 
zasahovalo v sobotu večer u požáru 
domu v Ludíkově. Od dřeva v kotelně 
tam chytil plášť budovy i půda.

 ČTĚTE NA STRANĚ 3
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Divizní Blansko přivezlo cenný 
bod z Havlíčkova Brodu

REGION - Ve fotbalové divizi D 
hrálo Blansko na Hřišti Havlíčkova 
Brodu a vybojovalo bod. 

V krajském přeboru Boskovice 
porazily Ivančice a Ráječko rozstří-
lelo Veselí.

Divize D: Havlíčkův Brod - Blan-
sko 0:0 (0:0).

Blansko: Záleský - Feik, Šplíchal, 
Bokůvka, Imramovský, Závodný, 
Chloupek (88. Hladký), Šmerda, 
Pšikal, Kratochvíl (77. Škrabal), 
Trtílek.

V záři a v říjnu se fotbalistům 
A týmu FK Blansko na hřištích sou-
peřů bodovat nepodařilo. Listopad 
zahájili svěřenci trenéra Martina 
Maši bodovým ziskem na hřišti dva-
náctého Havlíčkova Brodu. 

Další výsledky 14. kola: Žďár 
nad Sázavou - Stará Říše 1:0, Šum-

perk - Bzenec 7:0, Polná - Třebíč 
2:1, Vrchovina - Tišnov 0:2, Strání 
- Tasovice 0:1, Ždírec nad Doub-
ravou - Rosice 1:3, Břeclav - Velká 
Bíteš 1:4.
 1.  Tišnov 14 13 0 1 55:8 39
 2.  Rosice 14 8 3 3 38:11 27
 3.  Žďár n.S. 14 8 3 3 29:13 27
 4.  Vrchovina 14 8 2 4 23:15 26
 5,  Tasovice 14 8 1 5 24:28 25
 6.  Šumperk 14 7 2 5 27:19 23
 7.  Polná 14 7 1 6 36:24 22
 8.  Bzenec 14 6 2 6 29:30 20
 9.  Ždírec 14 5 3 6 14:20 18
 10.  Stará Říše 13 5 2 6 20:21 17
 11.  Břeclav 13 4 3 6 13:18 15
 12.  Velká Bíteš 14 4 2 8 21:36 14
 13.  Havl. Brod 14 4 2 8 17:35 14
 14.  Blansko 14 2 6 6 11:26 12
 15.  Strání 14 3 1 10 13:33 10
 16.  Třebíč 14 1 3 10 16:49 6

Svatohubertské slavnosti
.                                   Více na www.zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Oldřich

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

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice 

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo: 

Specialista,-tka pro provoz a rozvoj vodovodů a kanalizací (VaK) 

Charakter práce:  
• Vydávání vyjádření za provozovatele VaK k projektové dokumentaci připravovaných staveb, a 

to jak staveb VaK, tak i ostatních staveb (pozemních, dopravních) 
• Vydávání stanovisek ke zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek 
• Koordinace odborných stanovisek specialistů k projektovým dokumentacím připravovaných 

staveb 
• Vydávání podkladů o provozovaných sítích VaK stavebníkům a projektantům pro přípravu 

staveb 
• Jednání s úřady a dotčenými orgány při přípravě a realizaci staveb 
• Zpracovávání odborných stanovisek ke všem stupňům územně plánovací dokumentace 
• Účast u správních řízení u staveb VaK a zastupování zájmů provozovatele VaK 
• Technická podpora provozům VaK a ostatním technikům VAS 

Požadované znalosti:  
 Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové dokumentace v prohlížeči. 
 Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména staveb vodovodů a kanalizací a 

objektů na vodovodních a kanalizačních sítích.  
 Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodovodů a kanalizací 

(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Požadované dovednosti:  
 samostatnost, spolehlivost,  
 schopnost asertivní komunikace se stavebníky, projektanty, investory, 
 přesnost a aktivní přístup k práci. 

Vzdělání a praxe:  
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní 

hospodářství 
• řidičský průkaz sk. B 

Nabízíme:  
• převážně práce v kanceláři s technickou dokumentací staveb  
• časté jednání s investory, stavebníky, projektanty 
• práci v oboru vodovodů a kanalizací 
• zázemí stabilní a tradiční firmy 

Předpokládaný termín nástupu: možno ihned, nebo dle dohody. 
Místo výkonu práce: Boskovice 

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 
30. 11. 2017. 

Případné bližší informace: 
 tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru 
 
Děkujeme Vám za projevený zájem pracovat pro VAS, divizi Boskovice. 

Zápas Boskovic. Foto Lubomír Slezák

V patnáctém kole hostí Blansko 
Šumperk, utkání se hraje v sobotu 11. 
listopadu ve 14 hodin.

Krajský přebor
1. kolo: Boskovice - Ivančice 

4:1 (2:1), 22. Müller, 29. Stara, 62. 
Preč, 67. Novák - 4. Ryška.

Boskovice: Bednář - Václavek, Da-
něk, Černý (87. Feruga), Müller, Preč 
(73. Hlaváček), Martínek, Živný (80. 
Horák), Novák (85. Henek), Růžička 
(46. Kubín), Stara.

Poslední zápas podzimu nezačal 
pro domácí dobře, když hned první 
útok Ivančic znamenal první branku 
utkání. Během dalších deseti minut 
domácí spálili tři šance, vyrovnání 
znamenala až nádherná střela Mülle-
ra. Za sedm minut Stara otočil skóre 
zápasu a poté hosty dvakrát zachrá-
nila tyč.

Také ve druhé půli byl domácí 
celek lepší, po kombinační akci v 61. 
minutě přesně zakončoval Preč. Hos-
té otevřeli hru, Boskovice podržel 

skvělými zákroky brankář Bednář. 
A tak udeřilo opět na druhé straně, 
kdy po centru zleva zakončoval hla-
vou Novák.

Ráječko - Veselí nad Moravou 
8:2 (4:0), 18. a 20. Sehnal, 23. Lid-
mila, 27. Sedláček, 47. Mičko, 63., 
88. a 90. Keprt D. - 74. Klimek, 85. 
Vaďura.

Ráječko: Němeček - Keprt R., Sed-
lák, Müller, Sedláček, Lidmila, Zeman 
(49. Keprt D.), Sehnal (49. Horák), 
Horáček, Mičko, Bárta.

Po necelé půlhodině vedli domácí 
o čtyři branky a bylo rozhodnuto. Za 
stavu 6:0 se dvakrát tre�ili hosté, ale 
střelecky disponovaný Daniel Keprt 
vstřelil hattrick a završil vysoké 
vítězství domácích.

Další výsledky 1. kola: Lanžhot 
- Mutěnice 1:0, Bosonohy - MS Brno 
6:0, Bučovice - Bohunice 0:0, Morav-
ský Krumlov - Sparta Brno 1:1, Bys-
trc-Kníničky - Rousínov 2:0, Svratka 
Brno - Vojkovice 2:2.

 Pokračování na str. 11
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Rekonstrukce nádraží 
přinese další změny

BLANSKO - V rámci započaté 
rekonstrukce autobusového nádraží 
v Blansku dojde na začátku prosince 
k dalšímu přesunu nástupišť a bude 
zbourána současná budova ČAD 
Blansko. Stavba má být dokončena v 
červnu příštího roku.

Přemístění stanovišť autobuso-
vých linek nebude nijak dramatické 
a neovlivní doby přesunů mezi spoji. 
Čtyři nástupiště MHD jsou již nyní 
přesunuta před budovu vlakového 
nádraží. Od začátku prosince bude 
přemístěno zbylých osm stání: čtyři 
do prostoru u řeky a čtyři na Svitav-
skou ulici, kde v současné době par-
kují osobní automobily.

Probíhající práce omezí cestující 
zejména v tom, že bude chybět soci-
ální zařízení. „Po zbourání budovy 
absenci sociálního zařízení neřeší-
me. Nejbližší možnost využití toalety 
je zřejmě na vlakovém nádraží,“ zmí-
nil ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela.

Informační kancelář a předprodej 
jízdenek byly přestěhovány do admi-
nistrativní budovy ČAD Blansko, kde 
v případě potřeby mohou cestující 
toalety také zdarma využít.

Počátky snahy o rekonstrukci 
nádraží sahají do roku 2009; od té 
doby se zástupci �irmy ČAD Blansko 
snažili sehnat �inanční prostředky. 
„Dotační titul byl vyhlášen v roce 
2016. V únoru 2017 byly schváleny 
dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu,“ uvedl 
Šebela.

Stávající budova, pocházející z 
padesátých let minulého století, 
zůstane stát do konce listopadu, 
poté bude zbourána. Nová vyroste 
do konce dubna. Zároveň dojde k 
zastřešení nástupišť.

Protihluková stěna, komunikace a 
zpevněné plochy by měly být hotovy 
do konce května. Montáž mobiliá-
ře, informačních systémů a panelů 
do poloviny června. V druhé půlce 
června bude pak čas na kolaudační 
řízení. 

V návaznosti na novou cyklostez-
ku vedoucí mezi nádražím a řekou 
Svitavou přibude v areálu nádraží 
dvaatřicet parkovacích míst pro 

jízdní kola, z toho dvanáct v krytých 
boxech. V klimatizované čekárně 
vznikne třicet šest míst k sezení. 
Protihluková stěna vytvoří i částeč-
nou ochranu proti dešti a sněhu.

Od modernizace zázemí si ČAD 
slibuje zatraktivnění autobuso-
vé dopravy v Blansku a díky tomu 
i desetiprocentní navýšení počtu 
odbavených cestujících. V současné 
době služeb využije zhruba milion 
lidí ročně.

Stavba bude stát více než padesát 
milionů korun, z toho 42,5 milionu 
půjde z dotací a zbytek uhradí inves-
tor – ČAD Blansko.  Marie Hasoňová

 Vizualizace Město Blansko

Vítězná série boskovických 
hokejistů stále trvá

Z lupu odešel 
s prázdnou
ČERNÁ HORA - Do sportovního 

areálu v Černé Hoře se vloupal zloděj. 
Na třech místech poničil oplocení a 
dostal se až do sokolovny, kde poško-
dil mříže a několik dveří. Do vnitřních 
prostor tělocvičny a zázemí se ale 
nedostal a nic neodcizil. Černohor-
ským sportovcům tak způsobil škodu 
za více než pět tisíc korun.  (hrr)

Výsledky
KOPANÁ

I. A, sk. A
1. kolo: Kunštát - Líšeň B 2:2, 

Kuřim - Start Brno 1:2, Žebětín - 
Novosedly 6:0, Rajhradice - Přímětice 
1:1, Slatina - Šlapanice 1:1, Znojmo - 
Zastávka 3:2, Dobšice - Miroslav 2:1.
 1.  Start Brno 13 10 3 0 39:15 33
 2.  Rajhradice 13 9 4 0 31:10 31
 3.  Kuřim 13 8 1 4 30:13 25
 4.  Přímětice 13 6 4 3 24:22 22
 5.  Kunštát 13 5 5 3 27:27 20
 6.  Žebětín 13 6 1 6 32:28 19
 7.  Líšeň B 12 4 5 3 21:12 17
 8.  Dobšice 13 4 5 4 23:22 17
 9.  Znojmo 12 3 5 4 18:19 14
 10.  Zastávka 13 4 2 7 23:26 14
 11.  Slatina 13 2 4 7 16:28 10
 12.  Miroslav 13 3 1 9 20:37 10
 13.  Novosedly 13 2 2 9 14:37 8
 14.  Šlapanice 13 1 4 8 10:32 7

I. B, sk. A
1. kolo: Vilémovice - Vysočany 

3:2, Slavkov u Brna - Lipovec 0:2, 
Babice nad Svitavou - Medlánky 0:2, 
Podolí u Brna - Křenovice 1:6, Jedo-

vnice - Rájec-Jestřebí 0:2, Soběšice 
- Kobeřice 1:1, Pačlavice-Dětkovice - 
Čebín 2:0.
 1.  Pačlavice 13 8 4 1 35:10 28
 2.  Rájec-Jestřebí 13 9 1 3 32:20 28
 3.  Vilémovice 13 6 5 2 29:20 23
 4.  Babice n.S. 13 7 1 5 25:22 22
 5.  Čebín 13 6 3 4 21:16 21
 6.  Kobeřice 13 6 2 5 26:22 20
 7.  Medlánky 13 5 3 5 20:23 18
 8.  Vysočany 13 5 2 6 27:38 17
 9.  Podolí u Brna 13 5 1 7 26:28 16
 10.  Soběšice 13 4 2 7 23:26 14
 11.  Křenovice 13 4 2 7 27:34 14
 12.  Lipovec 12 3 3 6 17:22 12
 13.  Slavkov u Brna 13 2 4 7 23:36 10
 14.  Jedovnice 12 2 3 7 16:30 9

Okresní přebor
14. kolo: Olomučany - Ráječko B 

2:0, Sloup - Šošůvka 1:1, Boskovi-
ce B - Letovice 3:2, Bořitov - Čer-
ná Hora 0:2, Skalice - Adamov 5:1, 
Rudice - Lipůvka 10:1, Doubravice 
- Olešnice 2:3.
 1.  Černá Hora 14 13 0 1 49:16 39
 2.  Boskovice B 13 10 1 2 36:20 31
 3.  Olešnice 13 9 1 3 38:26 28
 4.  Olomučany 14 8 2 4 39:32 26
 5.  Rudice 14 8 1 5 37:21 25

 6.  Skalice 14 7 0 7 47:41 21
 7.  Letovice 14 6 0 8 29:37 18
 8.  Šošůvka 13 5 2 6 30:42 17
 9.  Bořitov 14 5 1 8 27:35 16
 10.  Ráječko B 14 5 0 9 32:39 15
 11.  Adamov 13 4 1 8 27:40 13
 12.  Sloup 14 4 1 9 25:41 13
 13.  Doubravice 14 3 2 9 20:29 11
 14.  Lipůvka 14 3 0 11 32:49 9

III. třída
14. kolo: Lažany - Drnovice 3:2, 

Vranová - Kořenec 4:2, Ostrov - Kun-
štát B 4:0, Vavřinec - Cetkovice 3:0, 
Ráječko C - Kotvrdovice 1:4, Knínice - 
Vísky 2:3, V. Opatovice - Benešov 8:1.
 1.  Vísky 13 9 2 2 35:15 29
 2.  Drnovice 14 8 2 4 54:21 26
 3.  V. Opatovice 13 8 0 5 54:28 24
 4.  Benešov 13 5 4 4 27:35 19
 5.  Knínice 14 5 3 6 33:37 18
 6.  Kunštát B 13 5 3 5 26:33 18
 7.  Lažany 13 5 3 5 19:28 18
 8.  Kotvrdovice 14 5 3 6 22:32 18
 9.  Cetkovice 13 5 2 6 28:34 17
 10.  Ostrov 14 5 2 7 37:47 17
 11.  Vranová 13 4 4 5 33:31 16
 12.  Ráječko C 13 5 1 7 28:31 16
 13.  Vavřinec 13 4 4 5 25:29 16
 14.  Kořenec 13 3 1 9 20:40 10

REGION - Ani v osmém kole Kraj-
ské hokejové ligy hokejisté Boskovic 
neztratili ani bod a vrátili se s vítěz-
stvím z ledu třetího celku soutěže. 
Tým Blanska měl volno.

Kroměříž - Boskovice 3:5 (0:2, 
1:1,0:2).

Skvělý soupeř vyburcoval Hanáky 
k ojedinělému výkonu a diváci vidě-
li nejlepší domácí duel sezony, bitvu 
jako hrom.

V úvodní třetině Hanáci hráli hokej 
a hosté dávali branky. V páté minutě 
byl sražen domácí Jelínek, ale trestné 
střílení neproměnil. Brankáře Minervy 
nepřekvapily ani pokusy Osiny a Jelín-
ka, ve 13. minutě chytá šanci Murína. 
A tak se po brejku ve 14. minutě radu-
jí hosté a stejná situace se opakuje o 
čtyři minuty později.

V úvodních minutách druhé části 
se střídaly šance na obou stranách, 
až ve 28. minutě snižuje po sólovém 
úniku Murín. Ve 33. minutě nejprve 
rozhodčí odvolal branku Boskovic 
pro vysokou hůl, aby ji po nekonečné 
debatě zase uznal. V závěru třetiny 
hráli Hanáci přesilovku, ale z obrov-
ského tlaku gól nedali.

Využitou přesilovkou se domácí 
pochlubili hned v úvodu závěreč-
ného dějství, ve snaze vyrovnat si 
vypracovali několik skutečně velkých 
šancí, ale hostující obrana odolala. A 

tak opět platilo okřídlené nedáš - 
dostaneš. Minutu a půl před koncem 
Kroměříž opět snížila, ale v závěreč-
né power-play Boskovice pečetily 
na 5:3.

Další výsledky 8. kola: Uherský 
Brod - Velká Bíteš 2:3, Uherské Hra-
diště - Břeclav 5:2, Velké Meziříčí - 
Rosice 6:5.
 1.  Boskovice 7 7 0 0 41:21 21
 2.  Velké Meziříčí 6 6 0 0 49:16 18
 3.  Kroměříž 8 4 2 2 36:33 15

 4.  Uherský Ostroh 6 4 1 1 39:26 14
 5.  Uherský Brod 6 4 0 2 33:19 12
 6.  Uničov 6 3 1 2 32:25 11
 7.  Velká Bíteš 7 3 2 2 32:32 11
 8.  Břeclav 8 2 0 6 33:51 6
 9.  Uh. Hradiště 8 1 0 7 24:42 3
 10.  Blansko 7 1 0 6 21:43 3
 11.  Rosice 7 0 0 7 24:56 0

V devátém kole hraje celek Blanska 
v sobotu 11. listopadu v Rosicích, ve 
stejný den hostí Boskovice Uničov. 
 Text a foto Lubomír Slezák

Blansko přivezlo
cenný bod 
za remízu 
z Havlíčkova 
Brodu

Pokračování ze str. 12
 1.  Lanžhot 15 12 2 1 37:6 38
 2.  Bystrc 15 9 4 2 35:24 31
 3.  Bohunice 15 9 2 4 38:22 29
 4.  Ráječko 15 8 3 4 42:22 27
 5.  Mutěnice 14 7 4 3 26:10 25
 6.  Rousínov 15 8 0 7 34:33 24
 7.  Svratka Brno 15 6 5 4 36:23 23
 8.  Sparta Brno 15 6 4 5 28:30 22
 9.  Boskovice 15 6 3 6 27:27 21
 10.  M. Krumlov 15 4 6 5 31:33 18
 11.  Bosonohy 15 5 2 8 32:37 17
 12.  Ivančice 15 5 1 9 29:30 16
 13.  Veselí 15 4 2 9 27:43 14
 14.  Vojkovice 15 4 2 9 22:39 14
 15.  Bučovice 14 2 3 9 9:29 9
 16.  MS Brno 15 2 1 12 14:59 7

Dohrávaným prvním kolem skon-
čila podzimní část krajského pře-
boru, týmy se budou o mistrovské 
body prát zase až na jaře.

  Lubomír Slezák

Volejbalisté 
Letovic jednou 
vyhráli

REGION - V devátém a desátém 
kole krajského přeboru mužů ve 
volejbale hostili volejbalisté Leto-
vic B-tým Šlapanic.

KP I muži: 9. a 10. kolo: Letovi-
ce - Šlapanice B 2:3 (-23, -23, 13, 
24, -16) a 3:0 (11, 17, 19).

V úvodním utkání se po prohra-
ných koncovkách prvních dvou 
setů domácí zvedli, v rozhodující 
páté sadě byl šťastnější celek hos-
tů. Odvetný zápas pak byl jasnou 
záležitostí domácího celku.
 1.  Žabovřesky 10 8 2 0 0 30:8 28
 2.  Znojmo 10 7 1 0 2 25:9 23
 3.  Ingstav Brno 10 5 2 2 1 26:15 21
 4.  Brno - jih 10 6 0 1 3 22:13 19
 5.  Vyškov 10 4 0 1 5 15:21 13
 6.  Šlapanice B 10 2 3 0 5 16:22 12
 7.  Kometa Brno 10 4 0 0 6 15:21 12
 8.  Letovice 10 3 0 2 5 17:23 11
 9.  Tišnov 10 2 0 1 7 13:26 7
 10.  Holubice 10 0 1 2 7 8:29 4

V sobotu 11. listopadu hrají volej-
balisté Letovic v hale Brna-jih.  (les)

Čerstvé zprávy 
denně na 

www.zrcadlo.net.

NÁZORY ČTENÁŘŮ: 
Máme tady zas, skvělý 
„letní čas“

Dostavil se podzim a s ním pro některé radost-
ná událost, která se s železnou pravidelností 
opakuje již od roku 1979. Ale nyní vážně. Totiž v 
neděli 29.10. tr. jsme podle vládního nařízení byli 
povinni ve tři hodiny ráno nastavit všechny hodi-
ny na druhou ranní.

Pro nezasvěcené čtenáře jen podotýkám, 
že tohle vládní nařízení se opírá o § 1 zákona 
č.54/1946 Sb.  Takovou tradici si můžeme odpus-
tit, zvláště když „letní čas“ (dále jen LČ) nic nepři-
nesl, úspory nejsou a nikdy nebudou.

Opak je totiž pravdou, po každé změně času na 
hodinách má minimálně 40 procent našich spo-
luobčanů, dětí a mládeže zdravotní problémy. 
Potíže s usínáním, celková únava a výsledkem je 
nepozornost v zaměstnání, za volantem vozidla 
nebo při vyučování. Jistě, nakonec si zvykneme, 
někdo dříve, někdo za pár měsíců. Skutečně si 
musíme zvykat a proč?

Do vlády v roce 1978 od odborníků šla infor-

mace, že LČ nepřinese úspory el. energie, přesto 
se vyhlašoval opak. Doposud úspory nikdo nevy-
hodnotil z jednoduchého důvodu, protože prostě 
nejsou a být ani nemohou. Příroda si nedá porou-
čet, poroučet a stydět by se měli všechny vlády, 
které svým občanům nařizují nesmyslné pootáče-
ní hodinami dvakrát ročně.

Existuje řada odborných studií a vyjádření 
odborníků na zdravotní potíže, které změna času 
způsobuje. Pacient potom nejde k lékaři s LČ, ale 
stěžuje si na nevolnost, nespavost, únavu. Tyto a 
další problémy (např. únavou způsobené doprav-
ní nehody) nechtějí slyšet zastánci změn času na 
hodinách.

Jejich postoj slyšíme: „Ranní vstávání mně 
nevadí a mám o hodinu delší odpoledne, užívám 
si sluníčka, mohu být delší čas v přírodě“.  Když 
dotyčnému sdělíme, že si asi nevšiml, že od roku 
1990 si může každý (kromě dětí a mládeže školou 
povinných) ulehat a vstávat kdy a jak chce, nedo-
čkáme se rozumné odpovědi.

Přitom po zrušení LČ by byli všichni spoko-
jeni. Část populace schvalující natáčení hodin 
sem a tam nastoupí do zaměstnání o hodinu 
dříve, mohou třeba i o tři a nechť si užívají del-
ší odpoledne. Den má stejně jen 24 hodin, třeba 

jim potom dojde, že jako „delší“ odpoledne je na 
úkor spánku. Naši předkové v 19. století spávali v 
průměru 9 až 11 hodin a všechno stihli. Postavili 
železnice, divadla, vodovody, atd.

A právě děti školou povinné jsou zasaženi změ-
nami nejvíc. Od března do října, kromě prázdnin, 
musí, ano musí denně vstávat o hodinu dříve. Zro-
vínka dnes mi paní učitelka k tomuto podotkla, 
že o školní družiny je velký zájem. Začínají již od 
6.00 hod., což je podle přírody čas 5.00 hod. Děti 
ve věku 6 a více let tak musí vlastně ráno vstávat 
po čtvrté hodině ranní! V mateřských školách je 
postup podobný.

Nemusíte být odborníkem ve zdravotnictví, ale 
jistě zdravým rozumem chápete, že takový životní 
styl určitě zanechá na zdraví populace stopy. Od 
lékařů víme, že časné vstávání se později proje-
ví v mozkových příhodách, tromboembolických 
nemocech, atp.

Obracím se na všechny rodiče a prarodiče s 
otázkou, jaké oni mají zkušenosti s nastavením 
času dvakrát ročně. Tzv. „letní čas“ a/nebo „zim-
ní čas“ se mi příčí uvádět, protože máme čtvero 
ročních období. Jaro a podzim jsou krásná období, 
nebýt oněch nesmyslných změn na hodinách. Jak 
dlouho ještě...?  (cr)

Ztroskotal na 
alarmu

OLEŠNICE - Zatím neznámý zloděj 
se vloupal do sídla obchodní společ-
nosti v Olešnici. „Nejdříve vystavěl z 
devatenácti prázdných palet poměr-
ně vysoký podstavec, aby se dostal k 
siréně instalovaného alarmu a vyřadil 
ji z provozu. Pak se násilím pokusil 
otevřít vstupní dveře. Jenže si počínal 
neopatrně a při práci spustil pohybo-
vý snímač jiné části bezpečnostního 
zařízení,“ popsal počínání lapky poli-
cejní mluvčí Bohumil Malášek.   (hrr)

Zloděj využil 
příležitosti

BLANSKO - Na svou neopatrnost 
doplatil devětadvacetiletý muž, kte-
rý na chvíli zaparkoval auto v ulici 
9. května v Blansku. Svou škodovku 
nezamkl, navíc v ní zanechal odložený 
tablet. Když se asi po pěti minutách 
vrátil do vozidla, tablet byl pryč. Zatím 
neznámý pachatel mu způsobil hodně 
pohodlným odcizením škodu za více 
než deset tisíc korun.  (moj)
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V Ludíkově 
hořelo stavení

LUDÍKOV - Pět hasičských sborů 
zasahovalo v sobotu večer u požáru 
domu v Ludíkově. Lokalizace požá-
ru zabrala profesionálům i dobro-
volníkům téměř hodinu. Při požáru 
se nikdo nezranil.

Hasiči vyjížděli krátce před půl 
devátou večerní k požáru dřeva v 
kotelně. Oheň se postupně rozšířil 
na plášť budovy a půdu.

Zasahující jednotky musely kro-
mě hašení také rozebrat část stře-
chy. Požár se podařilo lokalizovat 
ve 21.14 a zlikvidovat ve 22.17 
hodin.

Na místě zasahovali profesioná-
lové z Blanska a Boskovic a dobro-
volní hasiči ze Sloupu, Ludíkova a 
Žďárné.  Radim Hruška

 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

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

  

 

 
 
Příspěvková organizace Města Boskovice 
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

   

PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě Městské správy sociálních služeb 
Boskovice, p. o. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat 
běžné denní činnosti života. 
 
Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě „Smlouvy o nájmu věcí movitých“. 
Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční sazbou. 

NABÍDKA:                        
 mechanické vozíky                                                                                           
 chodítka 
 toaletní křesla                                                            
 mechanická a elektrická lůžka 
 sprchové židle 
 sedačky do vany, sprchy 
 nástavce na WC 
 antidekubitní matrace, pomůcky 
 hrazdy k lůžku, jídelní stolečky k lůžku                                            

PROVOZNÍ DOBA: 
 čtvrtek od 7:00 do 17:00 
 mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě 

 
KONTAKTY: 
Adresa:       Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 2203/47, Boskovice 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Tesařová 
Telefon:  516 455 420, 734 281 709 
   

                  
 

Drogově závislí 
manželé kradli 
benzín a naftu

REGION - Policistům se podařilo 
odhalit manžele, kteří se stali po-
strachem benzínek na Brněnsku a 
Blanensku. Dvojice zatím přiznala na 
třiadvacet případů, dalších několik 
desítek policisté zatím prověřují.

„Třicetiletý muž a jeho o sedm let 
mladší manželka přijížděli na čerpa-
cí stanice, na nichž tankovali benzín i 
naftu a za načerpané pohonné hmoty 
neplatili. V několika případech si na-
brali také zboží, které rovněž nezapla-
tili,“ popsal policejním mluvčí Bohu-
mil Malášek.

Vůdčí osobností byl podle něj muž, 
který většinou natankoval do vozidla 
i do kanystrů v kufru. Pak si vybrali 
zboží v obchodu a obsluze se obvykle 
vymluvili na to, že zapomněli v autě 
peněženku. Nasedli do auta a odjeli.

„Takto například na benzínce v Če-
bíně natankovali do auta téměř pade-
sát litrů benzínu a do kanystrů v kufru 
asi sto dvacet litrů nafty. Z obchodu 
jeho společnice odnesla motorový 
olej, cigarety a další věci. Vše za skoro 
čtyři tisíce korun,“ uvedl Malášek.

Dvojice má ale na svědomí také ně-
kolik krádeží kol ze zaparkovaných 

aut nebo vykradení rodinného domu.
„Oba zloději se pohybovali nejdříve 

osobním automobilem Audi Combi 
stříbrné barvy, následně černým auto-
mobilem stejné značky. Když jim byla 

obě vozidla jako prostředek sloužící k 
páchání trestné činnosti zajištěna, vy-
ráželi na zlodějské výpravy automo-
bilem z půjčovny. Nezastavila je ani 
skutečnost, že jim policisté sdělili po-

dezření z krádeže. Za několik dnů vy-
razili do akce znovu. To bylo signálem 
k vazebnímu stíhání muže. Jeho žena 
je stíhána na svobodě,“ dodal Bohumil 
Malášek.  (hrr)
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Kuželkářky porazily Zlín, 
muži prohráli v Brně

REGION - Ligové soutěže kužel-
kářských družstev pokračovaly 
minulý víkend sedmým kolem.

1. liga žen
7. kolo: Blansko - Zlín 5:3 

(3301:3260).
Blanenské ženy v dramatickém 

zápase porazily celek Zlína, když po 
prvním utkání musely dohánět vel-
kou ztrátu a o jejich úspěchu rozho-
dl především skvělý výkon Zuzany 
Musilové. 

Kalová - Zimáková K. 1:3 
(514:565), Daňková - Zimáková M. 
2:2 (551:554), Nevřivová - Trochto-
vá 3:1 (558:540), Zajacová - Janko-
vých 1:3 (557:547), Musilová - Pet-
říčková 3:1 (587:521), Ševčíková 
- Ančincová 2:2 (534:533).
 1.  Rosice  8  7  1  0  47,0:17,0 15
 2.  Slavia Praha  7  5  2  0  40,0:16,0 12
 3.  Náchod  7  4  1  2  34,5:21,5 9
 4.  Přerov  8  4  1  3  36,0:28,0 9
 5.  Blansko  7  4  0  3  33,0:23,0 8
 6.  Rokycany  7  4  0  3  27,0:29,0 8
 7.  Duchcov  8  3  1  4  32,0:32,0 7
 8.  Zlín  9  3  1  5  36,0:36,0 7

 9.  Jičín  7  3  0  4  22,5:33,5 6
 10.  Kon. Praha  7  2  0  5  19,0:37,0 4
 11.  Val. Meziříčí  6  1  0  5  14,0:34,0 2
 12.  Žižkov Praha  7  0  1  6  11,0:45,0 1

2. liga mužů, sk. B
7. kolo: Moravská Slávia Brno - 

Blansko 7:1 (3311:3279).
Blanenští muži stále balancují 

na sestupové hraně a nic na tom 
nezměnilo ani utkání v Brně, ve kte-
rém po dvou zápasech vedli, potom 
však byli lepší brněnští hráči.

Hostinský R. - Flek J. 1:3 (550:574), 
Hostinský - Flek R. 2:2 (534:531), 
Antoš - Sehnal 3:1 (557:543),Milan 
- Kolařík 4:0 (529:484), Klika - Plí-
šek 3:1 (581:567), Hendrych - Havíř 
2,5:1,5 (560:580).
 1.  Vyškov  7 7 0 0 44,0:12,0 14
 2.  Dačice 7 6 1 0  40,0:16,0 13
 3.  Husovice B 7 4 0 3  30,0:26,0 8
 4.  MS Brno 7 4 0 3  29,0:27,0 8
 5.  Hlubina 7 3 1 3  29,0:27,0 7
 6.  Chvalíkovice 7 3 1 3  27,0:29,0 7
 7.  Přerov 7 3 0 4  29,0:27,0 6
 8.  Vracov 7 3 0 4  28,0:28,0 6
 9.  Prostějov 7 3 0 4  25,0:31,0 6

 10.  Dubňany 7 2 0 5  18,0:38,0 4
 11.  Blansko 7 1 1 5  20,0:36,0 3
 12.  Opava 7 1 0 6  17,0:39,0 2

KP 1. třídy, sever
8. kolo: Boskovice - Židenice 

2:6 (2331:2339).
S vedoucím týmem soutěže sehrál 

celek Boskovic nečekaně vyrovna-
nou partii, o úspěchu hostů rozhod-
lo v konečném součtu osm kuželek.

Pitner - Woller 2:0 (409:360), 
Zukal - Lahodová 1:1 (354:404), 
Ševčík F. - Majerová 1:1 (380:395), 
Látal - Svobodová 1:1 (394:398), 
Ševčík P. - Sedlář 1,5:0,5 (391:360), 
Fiala - Novák 0:2 (403:422). 
 1.  Židenice 8 7 0 1 42.5:21.5 14
 2.  Rosice C 8 5 2 1 41.0:23.0 12
 3.  Devítka Brno 8 4 1 3 34.0:30.0 9
 4.  MS Brno C 8 4 1 3 33.5:30.5 9
 5.  Husovice D 8 4 0 4 34.0:30.0 8
 6.  Boskovice 8 4 0 4 29.5:34.5 8
 7.  Žabovřesky 8 3 0 5 30.5:33.5 6
 8.  Židenice B 8 2 1 5 28.5:35.5 5
 9.  Ivančice B 8 2 1 5 26.5:37.5 5
 10.  Veverky Brno 8 2 0 6 20.0:44.0 4

 Lubomír Slezák

Na Blanensku platí zákaz vstupu 
do lesů, až do konce listopadu

BLANENSKO - Blanenští radní 
na svém posledním zasedání vydali 
nařízení, kterým zakazují vstup do 
některých lesů na Blanensku. Může 
za to kalamitní stav, který nastal o 
víkendu, kdy se regionem prohnala 
vichřice. Zákaz platí od dneška do 
konce listopadu.

Lidé nesmí chodit do lesů ve 
vlastnictví a správě společnosti 
Lesy města Brna, a. s., a Mendelovy 

univerzity v Brně, Školního lesního 
podniku Masarykův les Křtiny a na 
pozemky postižené vichřicí spoje-
nou s deštěm.

Zákaz platí hned v několika kata-
strálních územích - Adamov, Blan-
sko, Černá Hora, Dolní Lhota, Hab-
růvka, Hořice u Blanska, Jedovnice, 
Klepačov, Křtiny, Lažany, Lipůvka, 
Milonice u Lipůvky, Olešná u Blan-
ska, Olomučany, Rudice u Blanska, 

Svatá Kateřina a Šebrov. V lesech 
jsou vyvrácené, zlomené a zavěšené 
stromy i stromy s narušenými koře-
ny, které stále hrozí svým pádem, a 
je ohrožena celková stabilita lesních 
porostů.

„Po živelní pohromě nelze lesní-
mi porosty bezpečně procházet. Jde 
tedy o opatření vydávané z důvodu 
zájmu o zdraví a bezpečnost občanů. 
Dočasný zákaz vstupu se nevztahu-

je na vlastníky a správce pozemků 
ve jmenovaných katastrálních úze-
mích, kteří mohou vstupovat na 
lesní pozemky za účelem provádě-
ní hospodářské činnosti,“ píše se v 
nařízení.

Vlastníci a správci lesů, do kterých 
je zakázaný vstup, musí toto upozor-
nění umístit u vstupu do porostů, a 
to hlavně na začátku lesních a turis-
tických cest.  Radim Hruška

Kam za 
sportem

ATLETIKA
11. 11., 14:30 h Běh za jedovnic-

kým kaprem.

KOPANÁ
11. 11., 11 h Boskovice B - Ada-

mov, OP. 14 h Blansko - Šumperk, 
divize. 16 h Olešnice - Šošůvka, OP 
v Boskovicích. 

12. 11., 13 h Lipovec - Jedovni-
ce, I. B.

HOKEJ
11. 11., 17 h Boskovice - Uničov, 

KLM. 

KUŽELKY
11. 11., 10 h Blansko - Chvalíkovi-

ce, 2. liga mužů.

PLAVÁNÍ
11. 11., 11:30 h Blansko Palava. 

Český pohár v zimním plavání.

STOLNÍ TENIS
11. 11., 9:30 h Blansko - MS Brno, 

1. liga žen. 16 h Blansko - Kopřivni-
ce. 

12. 11., 10 h Blansko - Orlová B, 
2. liga mužů.

ŠACHY
12. 11., 10 h Adamov - Ořechov, 

Lipovec B - Znojmo, KP I. Lipovec 
C - Letovice, Knínice - Rudice B, 
Jevíčko - Sloup B, Kunštát - Jedov-
nice, OP.

Brněnský 
běžecký 
pohár startuje 
17. listopadu

REGION - Nový ročník Brněn-
ského běžeckého poháru klepe na 
dveře. 

Již tradičně obsahuje tento seri-
ál deset závodů, jeho součástí jsou 
i dva závody, pořádané v okrese 
Blansko.

Rozpis závodů: 
1. - 17. 11., Běh o pohár Jehnic. 
2. - 2. 12., Mikulášský běh 

Okrouhá. 
3. – 9. 12., Vranovský žleb. 
4. – 26. 12., Štěpánský běh Syro-

vice. 
5. – 6. 1. 2018, Kuřimský kros. 
6. – 20. 1., Radostická nerezová 

desítka. 
7. – 27. 1., Rájecká desítka. 
8. – 17. 2., Modřický pohár. 
9. – 10. 3., Běh kolem Myslivny. 
10. – 25. 3., Brněnská přehrada.
Loňská vítězství budou obhajovat 

Robert Míč (VSK Univerzita Brno) 
v kategorii mužů a Lada Nováková 
(AK Olymp Brno) mezi ženami.  (les)

Úspěch v Dobré posunul družstvo 
2. ligy stolního hokeje do finále

BOSKOVICE - V neděli 15. října 
se v Dobré konalo 5. kolo 2. ligy 
družstev - část Morava ve stolním 
hokeji. Mezi sebou se utkaly týmy 
Šuture Ostrava, THE Orel Bohunice, 
BHC Dobrá, Dragons Modřice „B“ a 
BHK Orel Boskovice. 

Naši bojovali statečně, vyhráli 

nad Dobrou 6:1 a s Modřicemi 5:0. 
Se Šuture prohráli 2:3 a s Bohuni-
cemi 1:7. 

Získali tak čtyři body do celko-
vého hodnocení, a tak postupují do 
celorepublikového finále, které se 
uskuteční v listopadu, kde se utkají 
o pohár 2. ligy.  Jakub Ošlejšek

Basketbal
BLANSKO - Další odehraná kola 

mají za sebou všechny týmy basket-
balového klubu BBK Blansko.

Dva povedené zápasy si na své 
konto připsal nejstarší tým do 
sedmnácti let, který doma přivítal 
hráče z Břeclavi. 

Výsledky: BBK Blansko : TJ Loko-
motiva Břeclav 61:53, BBK Blansko : 
TJ Lokomotiva Břeclav 76:64. Body 
celkem: Malík 49, Zeman 27, Müller  
23, Jirků, Prokop a Streit po 11, Mun-
gunbaatar 3, Valtr 2b. 

Celek do 13 let sehrál své zápasy 
v Jihlavě s týmem BC Vysočina. 

Výsledky: BC Vysočina : BBK Blan-
sko 66:43, BC Vysočina : BBK Blan-
sko 69:32. Body celkem: Ježek 15, 
Ondrová A. 12, Zouhar 10, Zvěřina 
9, Konečný 8, Tyleček 7, Kučerová a 
Ondrová D. a po 4, Kraváček 3, Sedlák 
2, Hrdlička 1b.

Nejmladší tým do 11 let zvládl za 
víkend hned čtyři zápasy a pouze 
v jednom našel přemožitele. 

Výsledky: Jiskra Kyjov : BBK Blan-
sko 35:33, Jiskra Kyjov : BBK Blan-
sko 41:44, BBK Blansko : BK Maják 
SVČ Vyškov 72:18, BBK Blansko : BK 
Maják SVČ Vyškov 60:14. Body cel-
kem: Cápek 67, Růžička 57, Matuška 
34, Horák 21, Přichystal 11, Kříž D. 6, 
Zezula 4, Janků 3, Kříž S., Popelka T. a 
Skácel po 2.  (kaj)

Sté výročí narození kardinála Tomáše 
Špidlíka připomene památník

BOSKOVICE - V Boskovicích se 
připravují na oslavy stého výro-
čí narození významného rodáka 
Tomáše kardinála Špidlíka. 

V loňském roce vznikl společný 
záměr spolků Junák středisko Bos-
kovice a Jednota Orel Boskovice, 
jehož výsledkem by měl být památ-
ník.

Památník má být umístění v bos-
kovické Bělské ulici nedaleko rod-
ného domu kardinála. V současnosti 
už je zpracovaná studie boskovickou 
rodačkou výtvarnicí Magdalénou 
Roztočilovou.

Památník přijde na více než půl 
milionu korun. Jeho vznik mohou lidé 
podpořit ve sbírce. Peníze mohou 
zasílat na účet 280571499/0300.

„Když jsem byla oslovena na návrh 
tohoto památníku, měla jsem strach, 
že nebudu schopna naplnit vizuálně 
myšlenky tak velkého člověka a �ilo-

zofa. Erb Kardinála Špidlíka obsaho-
val silné poselství, které se mi stalo 

jasnou inspirací. Pochopila jsem, že 
mojí rolí není vymýšlet komplikova-

ný koncept, ale uctít myšlenky mis-
tra a jen jim dát sochařskou formu,“ 
uvedla autorka studie Magdaléna 
Roztočilová.

Ke stému výročí narození kardi-
nála Špidlíka budou v příštím roce 
kromě odhalení památníků probíhat 
také jiné akce, jak koncert, meziná-
rodní konference nebo besedy.

„Kardinál Tomáš Špidlík patří k 
nejvýznamnějším rodákům města 
Boskovice. Připomínkou, že kardi-
nál studoval na boskovickém gym-
náziu, je pamětní deska umístěna 
u vstupu do školy. Trvalá důstojná 
připomínka ve městě však chybí,“ 
uvedla senátorka a bývalá boskovic-
ká místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Kardinál Tomáš Špidlík byl nejvý-
znamnějším českým teologem žijí-
cím v zahraničí. Narodil se 17. pro-
since 1919 v Boskovicích.  (hrr)

Podvodnice připravily 
seniorku ve Valchově 
o desetitisíce korun

VALCHOV - O úspory připravi-
ly dvě podvodnice důchodkyni ve 
Valchově. Ženu nalákaly na předání 
příspěvku na léky. Osmasedmde-
sátiletá seniorka nejenže peníze 
nedostala, ale navíc přišla o bezmá-
la čtyřicet tisíc korun.

„Zatím neznámá žena přišla s 
líbivou zprávou o předání příspěv-
ku na léky, a přitom se vloudila do 
jejího domu. Pak už se psal obvyklý 
scénář těchto pochybných návštěv. 
Podvodnice položila na stůl větší 

obnos peněz a potřebovala rozmě-
nit,“ popsal policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.

Důchodkyně to udělala. Poté při-
šla podvodnice s tím, že potřebuje 
rozměnit další peníze a důchod-
kyně jí znovu vyhověla. Přitom ale 
ukázala, kde má uložené úspory.

„To už ale v domě řádila další cizí 
žena, která se tak snadno dosta-
la k uloženým úsporám. Sehrané 
duo tak získalo skoro čtyřicet tisíc 
korun,“ doplnil Malášek.  (hrr)

Minulou středu se mezi Jedovnicemi a Lažánkami srazilo nákladní a osobní 
auto. Při nehodě se zranil jeden člověk. Na místě zasahovali profesionální 
hasiči z Blanska a dobrovolníci z Jedovnic.  Foto SDH Jedovnice
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AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Lékárna ze zahrad a luk, přednáška 
s praktickými ukázkami.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – MC Paleček v 19 hod.: 
Meditační večer.
Moravský kras – Skalní mlýn v 9.30 
hod.: Seminář u příležitosti výročí 
deseti významných badatelů Morav-
ského krasu.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 16 hod.: 
O věrném �ilmování Antonie Nedo-
šínské a Theodora Pištěka.

KINA
Blansko ve 20 hod. Všechno nejhor-
ší.
Boskovice v 19.30 hod. Blade Run-
ner 2049.

středa 8. listopadu
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: 
Světýlková dílna.
Blansko – Knihovna v 16 hod.: Jak 
hledat v knihovně.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – U Vláčku v 17.30 hod.: Sára 
Nová – Akustický Koncert U Vláčku.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Nový 
hrad známý i neznámý – 2. část, před-
náška.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Satisfaction – Výstup na Gasher-
brun I, přednáška.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer 
s Kotlíkem č. 189 – Pirátka z La Grace.
Křtiny – Knihovna v 17 hod.: Írán, 
přednáška.

KINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Mila-
da.

čtvrtek 9. listopadu
AKCE

Adamov – Sál MKS v 17 hod.: Bese-
da k dokumentu: POVODNĚ 1997 
V ADAMOVĚ.
Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Kostel sv. Martina v 16 
hod.: Setkání pozůstalých.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – Zámecká Sýpka v 18 hod.: 
Řízená degustace | Krásná hora.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: 
Liga proti nevěře, divadelní předsta-
vení.

kalendář akcí
Rájec-Jestřebí – Sál K-áčko v 18 
hod.: Kanada, Aljaška.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, bese-
da s cestovatelem amatérem Jiřím 
Junkem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 17 hod. Milada.
Boskovice v 19.30 hod. Vražda 
v Orient Expresu.
Doubravice v 18 hod. Piráti z Kari-
biku: Salazarova pomsta.

pátek 10. listopadu
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina ve 13 a 
17 hod.: Prohlídky interiéru kostela, 
večerní prohlídky věže.
Blansko – Zimní stadion v 16.45 
hod.: Karneval na ledě.
Blansko – Centrum pro matku a dítě 
v 17 hod.: Pochod světýlek ke sv. Mar-
tinovi.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Malu-
jeme, kreslíme, kašírujeme, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Kon-
cert pro dvě violoncella – Jiří Hošek a 
Dominika Weiss Hošková.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: 
Jožka Černý – 75 let, narozeninový 
koncert.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Výtvar-
no v běhu času, vernisáž výstavy.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Čajo-
vá zahrada Petra Siče, přednáška.
Borotín – Kulturní dům v 17 hod.: 
Příběh lidí z Titaniku, beseda.
Bukovinka – Kulturní dům v 18 
hod.: Pohádka: O soše dohazovačce a 
zlatém medvědovi.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň v 19 
hod.: Beladona Quartet & Od klasiky 
k �ilmu.
Sloup – Bar U Kola ve 20 hod.: Hal-
loween Party.

KINA
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf: 
Nerodič.
Boskovice v 17 hod. Maxinožka.
Boskovice v 19.30 hod. Vražda 
v Orient Expresu.
Šebetov v 18 hod. Já, padouch 3.

sobota 11. listopadu
AKCE

Blansko – Informační centrum v 9 
hod.: Komentovaná prohlídka města 
Blanska s průvodcem Pavlem Svobo-
dou.

Blansko – Muzeum ve 13 hod.: Sva-
tomartinská družina a mimořádné 
prohlídky zámku.
Blansko – Zámecký park ve 13 hod.: 
Na víno s Martinem.
Blansko – Rekreační oblast Palava 
ve 14 hod.: Ukázková akce lodních 
modelů.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Vystoupení kapely Pohledy s Kami-
lou Hudcovou.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: 
Martinské hody.
Boskovice – Westernové městečko 
v 10 hod.: 10. ročník Setkání wester-
nových městeček.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Javory, koncert.
Moravský kras – Skalní mlýn v 11 
hod.: Svatomartinský košt.
Olomučany – Obecní hospoda v 15 
hod.: Posezení pro seniory s cimbálo-
vou muzikou.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům 
v 16 hod.: Svatomartinské posezení.
Sloup – Zbrojnice v 17 hod.: Lampio-
nový průvod.
Valchov – Sokolovna ve 14 hod.: O 
soše dohazovačce a zlatém medvědo-
vi, divadlo.
Velké Opatovice – Prostory bývalé-
ho učiliště v 17 hod.: Svatomartinský 
lampionový průvod s ohňovou show.

KINA
Blansko v 15 hod. Maxinožka.
Blansko v 17.30 hod. Filmový klub: 
Zabití posvátného jelena.
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 17 hod. Maxinožka.
Boskovice v 19.30 hod. Sněhulák.

neděle 12. listopadu
AKCE

Blansko – Zámecký park v 9 hod.: 
Vítání svatého Martina.
Blansko – Kostel sv. Martina v 9 hod.: 
Slavnostní mše svatá s poděkováním 
za dary země.
Blansko – Statek Samsara v 16.30 
hod.: Předrajbas.
Jedovnice – Kulturní dům v 15 hod.: 
110. výročí založení jedovnického 
sokola.
Vanovice – Kulturní dům v 15 hod.: 
Saturnin, divadelní představí v podá-
ní amatérského divadelního souboru 
Černovice.

KINA
Blansko v 15 hod. Maxinožka.
Blansko v 17.30 hod. Filmový klub: 
Zabití posvátného jelena.
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 17 hod. Thor: Ragna-
rok.
Boskovice ve 20 hod. Thor: Ragna-
rok. (s titulky)
Velké Opatovice ve 14 hod. Já, 
padouch 3.

pondělí 13. listopadu
AKCE

Adamov – Výstavní síň MKS v 15 
hod.: Kdo si hraje – nezlobí.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.

KINA
Blansko ve 20 hod. Suburbicon: 
Temné předměstí.
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Tělocvičná jednota Sokol Blansko 
je v insolvenci, sjezdovka na prodej

BLANSKO - Na sjezdovce v Blan-
sku-Hořicích se patrně ani v nastá-
vající zimní sezoně nebude lyžovat. 
Naposledy ji lyžaři využívali před 
sedmi lety. Od té doby je mimo pro-
voz. Potřebuje rekonstrukci. Její 
majitel, jimž je Tělocvičná jednota 
(TJ) Sokol Blansko je od loňského 
června v insolvenci. 

Areál je tedy na prodej. „Prý něja-
cí zájemci o něj jsou na obzoru. Vše 
si ale vyřizuje insolvenční správce,“ 
řekl Zrcadlu předseda jednoty Jiří 
Škaroupka.

Přiznává, že je ze současného 
stavu areálu společně s ostatními 
členy TJ smutný. Léta se pokoušeli 
jej zachránit. Když marně hledali 
investory, obrátili se na blanen-
skou radnici i kraj. Ani tam ale po 
náročném vyjednávání pomoc s 
touto mnohamilionovou investici 
nenašli.

„O sjezdovku jsem se staral šest-
náct let. Roky to bylo o marném 
shánění peněz na provoz, údržbu 
a modernizaci. Teď, když se na to 
dívám zpětně, měli jsme jít do insol-
vence již v roce 2006 nebo 2007 a 
měli bychom klid. Snad insolvenční 
správce uspěje,“ doplnil Škaroupka.

Problémem Hořic je nedostatek 
užitkové vody na umělé zasněžo-
vání. Sjezdovka sice může být při 
mrazivých dnech zasněžována 
uměle, problém je ale s vodou. 
Využívala se pitná voda z obecního 
vodovodu, což bylo velmi drahé. Na 
jedinou sezonu by TJ Blansko fun-
gující v tomto režimu potřebovala 
přibližně milion korun. Bylo to ale 
nad její finanční možnosti.

Trvalým řešením by bylo vybu-
dování potrubí na čerpání vody do 
Hořic z řeky Svitavy. Projekt při-
jde podle hrubých odhad na pět až 

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.

Řádková 
inzerce

Prodám 4 zimní pneumatiky 
úplně nové, 185/60 R14. Boskovice. 
 Tel.: 604 133 256

Prodám Mobilhome 9x3m, 3+kk, 
koupelna s WC, nová kuchyňská linka 
včetně spotřebičů (indukční varná 
deska, lednice s mrazákem, ohřívač 

vody se zásobníkem). Mobilhome 
plně v elektřině 240V včetně topných 
panelů, celoročně obyvatelný. Cena 
109 tisíc Kč.  Tel.: 777 554 492

Prodám 2 sady kompatibilní 
náplně do inkoustové tiskárny 
CANON CI-CL 526 ,Y,M,C,BK a CI PG 
525. Cena 450 Kč.  Tel.: 602 569 424

Prodám konzum brambory 7 Kč/
kg a krmné brambory 2 Kč/kg. 

 Tel.: 721 015 273

18 milionů korun. Jednota se proto 
pokusila sehnat investora, který by s 
tímto záměrem pomohl. Žádného ale 
nenašla.

Hořický areál vznikl v roce 1969. 
Tvoří jej 500 metrů dlouhá sjezdov-
ka s vlekem.  Martin Jelínek

 Foto TJ Blansko

Zámky v regionu letos navštívilo méně turistů
REGION - Státní zámky v regionu 

si do konce letošního října prohléd-
lo méně návštěvníků než minulý 
rok. Pokles zaznamenaly všechny tři 
památky. Vyplývá to z údajů, které 
poskytl Národní památkový ústav.

Největší pokles tento rok vyká-
zal zámek Rájec nad Svitavou. Jeho 
komnaty si do konce října prohlédlo 

25 362 lidí, což je meziročně asi o tři 
tisícovky méně. Na zámek v Lysicích 
zavítalo 31 255 (pokles o 1 200) a 
do Kunštátu 9 813 (pokles o 400) 
turistů.

„Na zámku v Lysicích zaznamenali 
letos nárůst individuálních návštěv-
níků ze Slovenska a Polska a každým 
rokem stále roste zájem návštěvníků 

o prohlídku zámecké zahrady s kry-
tou kolonádou. Návštěvníkům byl 
letos zpřístupněn obnovený interi-
ér nárožní věžičky ve druhém patře 
zámku s netradičním výhledem do 
zahrady,“ uvedla Dagmar Šnajdarová 
z Národního památkového ústavu.

Novinky pro návštěvníky přichys-
tal také zámek v Kunštátě. Turistům 

nabídl novou prohlídkovou trasu 
Hrad, kde se mohli seznámit s uni-
kátní středověkou výmalbou jedné z 
místností.

Zámky v regionu ale ještě úplně 
nezavírají. Čísla návštěvnosti jim 
zvednou akce, které se na bývalých 
šlechtických sídlech do konce roku 
ještě chystají.  (moj)

Nový dermatoskop v blanenské nemocnici 
pomůže odhalit problematická znaménka

BLANSKO - Nemocnice Blansko 
nově nabízí vyšetření znamének 
pomocí digitálního dermatoskopu 
Dermogenios Ultra. Lékař pomo-
cí něho může lékař rychle, a navíc 
velmi spolehlivě analyzovat a dlou-
hodobě sledovat vývoj a případné 
změny znamének na těle pacienta.

Nový přístroj znaménko nasnímá 
do počítače, umožní jeho zvětšení 
až stonásobně. Obraz poté vyhod-
notí a archivuje. Uchované obrazy 
je možné kdykoliv porovnat v čase a 
vyhodnotit případné změny. Vyšet-
ření digitálním dermatoskopem 
nebolí a je neinvazivní, umožňuje 
tedy vyšetření všech pacientů včet-
ně těhotných žen a dětí.

„Základní vyšetření digitálním 
dermatoskopem stojí 500 korun. 
Lze však uplatnit příspěvek od zdra-

votních pojišťoven v rámci preven-
tivních programů. Je vhodné si zjis-
tit podmínky úhrady na webových 
stránkách dané zdravotní pojišťov-
ny,“ uvedla mluvčí nemocnice Kate-
řina Ostrá.

Podle ní rozhodně neplatí, že kaž-
dé znaménko se musí vyšetřit digi-
tálním dermatoskopem, lékař při 
vyšetření zhodnotí stav znamének a 
vybere ta riziková. U mnohočetných 
znamének závisí cena vyšetření na 

celkovém počtu vyšetřených znamé-
nek.

„Vyšetření je vhodné podstoupit 
jednou ročně jako prevenci, even-
tuálně dříve, pokud sami pozoru-
jete změny – znaménko se zvětšilo 
do plochy, změnilo barvu, ztmavlo, 
začalo se vyvyšovat, je větší než 
pět milimetrů, krvácelo, svědí, je 
podrážděné, či vzniklo po pětatřicá-
tém roce věku,“ doplnila Ostrá.

Vyšetření je zvláště vhodné pro 
osoby se zvýšeným rizikem rakovi-
ny kůže, to jsou lidé se světlou kůží a 
přítomností pih, s větším množstvím 
mateřských znamének, lidé, v jejichž 
rodině se melanom vyskytl, kteří se 
v dětství opakovaně spálili a kteří 
pravidelně tráví dovolenou u jižních 
moří nebo blízko rovníku.  (hrr)

 Foto Bohuslav Alexandr
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Proto bylo již za několik roků přistoupeno k budování hokejového hřiště 
na pozemku (humně) po rozbombardovaném a vyhořelém stavení. Hokejové 
hřiště se stříkaným ledem, vysokými mantinely a s kabinami bylo otevřeno 
v sezóně 1954/1955. Tehdy postoupily Vilémovice do krajské soutěže, kde 
působily až do roku 1993. Po té hrály okresní přebor a koncem minulého sto-
letí došlo k ukončení činnosti. Plocha, kde bylo hokejové hřiště, je dnes využí-
vána k jiným účelům.

Počátky hokeje v rodné obci připomínají přiložené fotogra�ie, stejně jako 
to, že můj o mnoho let starší bratr Jirka byl jedním ze zakladatelů a nejlepších 
střelců. Významně přispěl k zmíněnému postupu do kraje. Po svatbě v roce 
1954 hrál hokej i kopanou za Sokol Sloup. Jako protihráči jsme se setkali ve 
Vilémovicích v roce 1959 v mistrovském zápase v kopané.

Lední hokej mne nepřímo přivedl ke zpěvu. Na každé utkání mimo obec 
jezdili hráči a fanoušci autobusem. Začal jsem jezdit na hokej asi v roce 1950.   
Místa na sezení patřila hráčům a starším fanouškům, my mladší jsme stávali, 
ale to hlavní, cestou tam i zpět se zpívalo. Naučil jsem se v tomto období nejen 
většinu národních, ale i několik umělých písní. Zájem místních fanoušků o ten-
to sport byl značný. Platilo to nejen pro domácí utkání, ale pro utkání venku. 
Např. na zápas v Ostrově, asi ve zmíněné postupové sezoně, jely dva autobusy 
s místními fanoušky.

A ještě bych chtěl dodat, že v 1. polovině 50. let minulého století starší hráči 
dávali prostor v přátelských hokejových utkáních i nadějným dorostencům, 
ba dokonce i klukům školou povinným. To se běžně nedělo. Tím školákem byl 
zmíněný Franta Ševčík, kterého vzali na přátelské utkání do Baldovce, když 
měl 12 roků. Pamětníci vědí, že to dotáhl nejen do ligové Rudé hvězdy Brno, 
později ZKL Brno, kde byl několikrát mistrem republiky, pak do reprezentace, 
na olympiádu do Grenoblu v roce 1968 a před několika roky do Síně slávy 
Českého hokeje. 

Na prvních dvou obrázcích lze vypozorovat, že hokejisté mají na sobě fotba-
lové dresy, které zůstaly po dřívějších fotbalistech. Musely se pořídit společné 
a stejné kalhoty a stulpny (punčochy), chrániče nohou a náloketníky měl kaž-
dý své, nárameníky (vesty) ještě neznali. A rukavice z počátku byly jen obyčej-
né pletené zimní. Teprve později přišly speciální ohebné hokejové.

Chci uvést jména průkopníků hokeje ve Vilémovicích. Byli to v abecedním 
pořadí: bratři Ambrož Jiří (asi 1932), jeho mladší bratr Jaroslav (1932-2011), 
brankář Buchta Jan (1927-1981), můj bratr Buchta Jiří (1929-1985), Dole-
žel Josef (1930-1999), Chlup Milan (1931-2007), Ježek Rudolf (1928-2001), 
Kučera Eduard (1932), Kučera Jan (1926-1967), Kučera Milan (1927), Nejez-
chleb Jiří (1928-2002), Priesel František (1931-2004) a jeho bratr Jiří (1932-
2012), Štrajt Václav (1925-1999) a Urbánek Bohumil (1930-2000).

Mladí hasiči
Někdy kolem roku 1953 dal tehdejší vilémovský občan a profesionální po-

žárník Filip Sláma, pracující v Adamovských strojírnách Adamov, dohromady 
skupinu děvčat a vytvořil dívčí mužstvo. Byla to, myslím, rarita na celém okre-
se Blansko. Asi o rok později vzniklo družstvo žáků, jehož jsem byl členem. 
Pravidelným cvičením jsme získali určitou úroveň a ve své věkové kategorii 
jsme postoupili v jednom z následujících let až do krajského kola soutěže do-
rosteneckých družstev, které se konalo v tehdejším Gottwaldově údolí v Brně 
– Líšni. Sice jsme příliš neuspěli, ale alespoň okusili krajskou úroveň včetně 
brněnských požárníků.

Požárníci ve Vilémovicích neměli požární auto, a tak na každou soutěž nás 
vozili požárníci z některé sousední vsi, myslím, že nejčastěji to byli z Ostrova. 
Tak tomu bylo i při zmíněné soutěži v Brně. 

Ale to nebylo to nejpodstatnější. Neměli jsme uniformy, pouze modré teplá-
kové soupravy tehdejší módy a stejnobarevné barety, bez jakéhokoli označení. 
Proto bylo rozhodnuto, že si oblečeme stejnokroje starších děvčat. Což o to, 
velikostně to šlo, v pase se použil opasek nebo šle, ale problém byl, když se 
nám chtělo na malou stranu. Ženské kalhoty neměly poklopec ani na kno�líky 
ani na zip, ale rozepínaly se na boku. Bylo kuriózní, když devět mladých hochů 
se šlo do blízké stráně „vyčurat“ a museli si přitom spustit kalhoty.

Abych nezapomněl. Účastnit se soutěže znamenalo zvládnout požární útok 
na čas, pořadovou přípravu a teorii. Družstvo bylo devítičlenné a dělilo se 
podle funkcí takto: velitel, zástupce, strojník a čísla 1–6, přičemž každý měl 
přesně při požárním útoku stanovený úkol. Já jsem se po pár cvičeních stal 
velitelem a zůstal jsem jím několik roků. 

A když jsem byl starší, stal jsem se voleným předsedou místní jednoty Čes-
koslovenského svazu požární ochrany (ČSPO).

Taneční zábavy
Od roku 1957, kdy jsem 19. října šel u nás na první taneční zábavu v ži-

votě, shodou okolností to byla hodová zábava, až do své svatby, jsem chodil 
na taneční zábavy v rodné obci a nejbližším okolí. Absolutní většina jich 
však byla v sousedním Ostrově.

Nikdo neví, čím to bylo, že tři po sobě jdoucí ročníky (1939,1940 a 1941) 
téměř neznaly „tancovačky“ v jiné obci než Ostrov. Dopadlo to tak, že se 
do této obce přiženilo osm vrstevníků. V těch létech tam bývaly zábavy 
velmi často. Pravidelně to byly Drátenické hody, Štěpánská zábava, sokol-
ský maškarní ples u Grossů, čaje v sokolovně apod. Muziky, jak se lidově 
říká, bývaly i u Zouharky (později u Kučerů, dnes s názvem „Staré časy“) či 
v sále kina (hostinec u Němců).

V Krasové vlastně nic, kromě hodové zábavy pod širým nebem, nebylo, 
tak jeden až dva plesy, přitom hospoda u Musilů byla malá.

 Dokončení příště...
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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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Řádková inzerce
Za symbolickou cenu prodám 

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

Prodám funkční stacionární 
litinový 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 důchod-

ci malého nebo středně velkého 

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. Redakce: 
Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). 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.

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. 

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 

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE 
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU 

2017 

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

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

Česká rodinná  rma LD seating s.r.o. 
hledá švadleny!
Jsme stabilní  rma 25 let na trhu, ve výrobě kancelářského sezení jsme špička 
ve svém oboru.

Hledáme nové kolegyně a kolegy do moderní, 
šicí dílny.
-  platové rozmezí 17 500 Kč – 20 500 Kč
-  13. a 14. plat
-  práce na nejmodernějších strojích
-  zácvikový program pro nové švadleny
-  dvousměnný provoz
-  výhodná odpolední směna - pouze na 7 hodin a s 10% příplatkem
-  sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového a vlakového nádraží

-  program pro matky s dětmi:
o  možnost zkráceného úvazku až na 6 pracovních hodin
o  práce pouze v první směně
o  možnost individuálního začátku a konce pracovní doby

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, přijďte si prohlédnout fi rmu a 
vyzkoušet naše moderní stroje. Rádi si na nové kolegyně a kolegy pár 
měsíců počkáme.

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com
telefon: 602 709 069

Průkopníci hokeje (1948/1949)

O rok později

Na Vánoce v roce 1953

Před hasičskou zbrojnicí (1955) U rybníka na návsi na hody 1955
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Proto bylo již za několik roků přistoupeno k budování hokejového hřiště 
na pozemku (humně) po rozbombardovaném a vyhořelém stavení. Hokejové 
hřiště se stříkaným ledem, vysokými mantinely a s kabinami bylo otevřeno 
v sezóně 1954/1955. Tehdy postoupily Vilémovice do krajské soutěže, kde 
působily až do roku 1993. Po té hrály okresní přebor a koncem minulého sto-
letí došlo k ukončení činnosti. Plocha, kde bylo hokejové hřiště, je dnes využí-
vána k jiným účelům.

Počátky hokeje v rodné obci připomínají přiložené fotogra�ie, stejně jako 
to, že můj o mnoho let starší bratr Jirka byl jedním ze zakladatelů a nejlepších 
střelců. Významně přispěl k zmíněnému postupu do kraje. Po svatbě v roce 
1954 hrál hokej i kopanou za Sokol Sloup. Jako protihráči jsme se setkali ve 
Vilémovicích v roce 1959 v mistrovském zápase v kopané.

Lední hokej mne nepřímo přivedl ke zpěvu. Na každé utkání mimo obec 
jezdili hráči a fanoušci autobusem. Začal jsem jezdit na hokej asi v roce 1950.   
Místa na sezení patřila hráčům a starším fanouškům, my mladší jsme stávali, 
ale to hlavní, cestou tam i zpět se zpívalo. Naučil jsem se v tomto období nejen 
většinu národních, ale i několik umělých písní. Zájem místních fanoušků o ten-
to sport byl značný. Platilo to nejen pro domácí utkání, ale pro utkání venku. 
Např. na zápas v Ostrově, asi ve zmíněné postupové sezoně, jely dva autobusy 
s místními fanoušky.

A ještě bych chtěl dodat, že v 1. polovině 50. let minulého století starší hráči 
dávali prostor v přátelských hokejových utkáních i nadějným dorostencům, 
ba dokonce i klukům školou povinným. To se běžně nedělo. Tím školákem byl 
zmíněný Franta Ševčík, kterého vzali na přátelské utkání do Baldovce, když 
měl 12 roků. Pamětníci vědí, že to dotáhl nejen do ligové Rudé hvězdy Brno, 
později ZKL Brno, kde byl několikrát mistrem republiky, pak do reprezentace, 
na olympiádu do Grenoblu v roce 1968 a před několika roky do Síně slávy 
Českého hokeje. 

Na prvních dvou obrázcích lze vypozorovat, že hokejisté mají na sobě fotba-
lové dresy, které zůstaly po dřívějších fotbalistech. Musely se pořídit společné 
a stejné kalhoty a stulpny (punčochy), chrániče nohou a náloketníky měl kaž-
dý své, nárameníky (vesty) ještě neznali. A rukavice z počátku byly jen obyčej-
né pletené zimní. Teprve později přišly speciální ohebné hokejové.

Chci uvést jména průkopníků hokeje ve Vilémovicích. Byli to v abecedním 
pořadí: bratři Ambrož Jiří (asi 1932), jeho mladší bratr Jaroslav (1932-2011), 
brankář Buchta Jan (1927-1981), můj bratr Buchta Jiří (1929-1985), Dole-
žel Josef (1930-1999), Chlup Milan (1931-2007), Ježek Rudolf (1928-2001), 
Kučera Eduard (1932), Kučera Jan (1926-1967), Kučera Milan (1927), Nejez-
chleb Jiří (1928-2002), Priesel František (1931-2004) a jeho bratr Jiří (1932-
2012), Štrajt Václav (1925-1999) a Urbánek Bohumil (1930-2000).

Mladí hasiči
Někdy kolem roku 1953 dal tehdejší vilémovský občan a profesionální po-

žárník Filip Sláma, pracující v Adamovských strojírnách Adamov, dohromady 
skupinu děvčat a vytvořil dívčí mužstvo. Byla to, myslím, rarita na celém okre-
se Blansko. Asi o rok později vzniklo družstvo žáků, jehož jsem byl členem. 
Pravidelným cvičením jsme získali určitou úroveň a ve své věkové kategorii 
jsme postoupili v jednom z následujících let až do krajského kola soutěže do-
rosteneckých družstev, které se konalo v tehdejším Gottwaldově údolí v Brně 
– Líšni. Sice jsme příliš neuspěli, ale alespoň okusili krajskou úroveň včetně 
brněnských požárníků.

Požárníci ve Vilémovicích neměli požární auto, a tak na každou soutěž nás 
vozili požárníci z některé sousední vsi, myslím, že nejčastěji to byli z Ostrova. 
Tak tomu bylo i při zmíněné soutěži v Brně. 

Ale to nebylo to nejpodstatnější. Neměli jsme uniformy, pouze modré teplá-
kové soupravy tehdejší módy a stejnobarevné barety, bez jakéhokoli označení. 
Proto bylo rozhodnuto, že si oblečeme stejnokroje starších děvčat. Což o to, 
velikostně to šlo, v pase se použil opasek nebo šle, ale problém byl, když se 
nám chtělo na malou stranu. Ženské kalhoty neměly poklopec ani na kno�líky 
ani na zip, ale rozepínaly se na boku. Bylo kuriózní, když devět mladých hochů 
se šlo do blízké stráně „vyčurat“ a museli si přitom spustit kalhoty.

Abych nezapomněl. Účastnit se soutěže znamenalo zvládnout požární útok 
na čas, pořadovou přípravu a teorii. Družstvo bylo devítičlenné a dělilo se 
podle funkcí takto: velitel, zástupce, strojník a čísla 1–6, přičemž každý měl 
přesně při požárním útoku stanovený úkol. Já jsem se po pár cvičeních stal 
velitelem a zůstal jsem jím několik roků. 

A když jsem byl starší, stal jsem se voleným předsedou místní jednoty Čes-
koslovenského svazu požární ochrany (ČSPO).

Taneční zábavy
Od roku 1957, kdy jsem 19. října šel u nás na první taneční zábavu v ži-

votě, shodou okolností to byla hodová zábava, až do své svatby, jsem chodil 
na taneční zábavy v rodné obci a nejbližším okolí. Absolutní většina jich 
však byla v sousedním Ostrově.

Nikdo neví, čím to bylo, že tři po sobě jdoucí ročníky (1939,1940 a 1941) 
téměř neznaly „tancovačky“ v jiné obci než Ostrov. Dopadlo to tak, že se 
do této obce přiženilo osm vrstevníků. V těch létech tam bývaly zábavy 
velmi často. Pravidelně to byly Drátenické hody, Štěpánská zábava, sokol-
ský maškarní ples u Grossů, čaje v sokolovně apod. Muziky, jak se lidově 
říká, bývaly i u Zouharky (později u Kučerů, dnes s názvem „Staré časy“) či 
v sále kina (hostinec u Němců).

V Krasové vlastně nic, kromě hodové zábavy pod širým nebem, nebylo, 
tak jeden až dva plesy, přitom hospoda u Musilů byla malá.

 Dokončení příště...
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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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Řádková inzerce
Za symbolickou cenu prodám 

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

Prodám funkční stacionární 
litinový 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 důchod-

ci malého nebo středně velkého 

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. Redakce: 
Radim Hruška (777 967 332, radim@bbnsro.info). 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.

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. 

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 

PLÁNOVANÉ AKCE RESTAURACE 
PENZIONU U PETRA DO KONCE ROKU 

2017 

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

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

Česká rodinná  rma LD seating s.r.o. 
hledá švadleny!
Jsme stabilní  rma 25 let na trhu, ve výrobě kancelářského sezení jsme špička 
ve svém oboru.

Hledáme nové kolegyně a kolegy do moderní, 
šicí dílny.
-  platové rozmezí 17 500 Kč – 20 500 Kč
-  13. a 14. plat
-  práce na nejmodernějších strojích
-  zácvikový program pro nové švadleny
-  dvousměnný provoz
-  výhodná odpolední směna - pouze na 7 hodin a s 10% příplatkem
-  sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového a vlakového nádraží

-  program pro matky s dětmi:
o  možnost zkráceného úvazku až na 6 pracovních hodin
o  práce pouze v první směně
o  možnost individuálního začátku a konce pracovní doby

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, přijďte si prohlédnout fi rmu a 
vyzkoušet naše moderní stroje. Rádi si na nové kolegyně a kolegy pár 
měsíců počkáme.

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com
telefon: 602 709 069

Průkopníci hokeje (1948/1949)

O rok později

Na Vánoce v roce 1953

Před hasičskou zbrojnicí (1955) U rybníka na návsi na hody 1955
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AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
Lékárna ze zahrad a luk, přednáška 
s praktickými ukázkami.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – MC Paleček v 19 hod.: 
Meditační večer.
Moravský kras – Skalní mlýn v 9.30 
hod.: Seminář u příležitosti výročí 
deseti významných badatelů Morav-
ského krasu.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 16 hod.: 
O věrném �ilmování Antonie Nedo-
šínské a Theodora Pištěka.

KINA
Blansko ve 20 hod. Všechno nejhor-
ší.
Boskovice v 19.30 hod. Blade Run-
ner 2049.

středa 8. listopadu
AKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: 
Světýlková dílna.
Blansko – Knihovna v 16 hod.: Jak 
hledat v knihovně.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – U Vláčku v 17.30 hod.: Sára 
Nová – Akustický Koncert U Vláčku.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Nový 
hrad známý i neznámý – 2. část, před-
náška.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Satisfaction – Výstup na Gasher-
brun I, přednáška.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Večer 
s Kotlíkem č. 189 – Pirátka z La Grace.
Křtiny – Knihovna v 17 hod.: Írán, 
přednáška.

KINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Mila-
da.

čtvrtek 9. listopadu
AKCE

Adamov – Sál MKS v 17 hod.: Bese-
da k dokumentu: POVODNĚ 1997 
V ADAMOVĚ.
Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Kostel sv. Martina v 16 
hod.: Setkání pozůstalých.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – Zámecká Sýpka v 18 hod.: 
Řízená degustace | Krásná hora.
Kunštát – Kulturní dům v 19 hod.: 
Liga proti nevěře, divadelní předsta-
vení.

kalendář akcí
Rájec-Jestřebí – Sál K-áčko v 18 
hod.: Kanada, Aljaška.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, bese-
da s cestovatelem amatérem Jiřím 
Junkem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 17 hod. Milada.
Boskovice v 19.30 hod. Vražda 
v Orient Expresu.
Doubravice v 18 hod. Piráti z Kari-
biku: Salazarova pomsta.

pátek 10. listopadu
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina ve 13 a 
17 hod.: Prohlídky interiéru kostela, 
večerní prohlídky věže.
Blansko – Zimní stadion v 16.45 
hod.: Karneval na ledě.
Blansko – Centrum pro matku a dítě 
v 17 hod.: Pochod světýlek ke sv. Mar-
tinovi.
Blansko – Galerie města Blanska ve 
14 až 17 hod.: Svatomartinská tvoři-
vá dílna.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Malu-
jeme, kreslíme, kašírujeme, vernisáž 
výstavy.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Kon-
cert pro dvě violoncella – Jiří Hošek a 
Dominika Weiss Hošková.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: 
Jožka Černý – 75 let, narozeninový 
koncert.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Výtvar-
no v běhu času, vernisáž výstavy.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Čajo-
vá zahrada Petra Siče, přednáška.
Borotín – Kulturní dům v 17 hod.: 
Příběh lidí z Titaniku, beseda.
Bukovinka – Kulturní dům v 18 
hod.: Pohádka: O soše dohazovačce a 
zlatém medvědovi.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň v 19 
hod.: Beladona Quartet & Od klasiky 
k �ilmu.
Sloup – Bar U Kola ve 20 hod.: Hal-
loween Party.

KINA
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBiograf: 
Nerodič.
Boskovice v 17 hod. Maxinožka.
Boskovice v 19.30 hod. Vražda 
v Orient Expresu.
Šebetov v 18 hod. Já, padouch 3.

sobota 11. listopadu
AKCE

Blansko – Informační centrum v 9 
hod.: Komentovaná prohlídka města 
Blanska s průvodcem Pavlem Svobo-
dou.

Blansko – Muzeum ve 13 hod.: Sva-
tomartinská družina a mimořádné 
prohlídky zámku.
Blansko – Zámecký park ve 13 hod.: 
Na víno s Martinem.
Blansko – Rekreační oblast Palava 
ve 14 hod.: Ukázková akce lodních 
modelů.
Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: 
Vystoupení kapely Pohledy s Kami-
lou Hudcovou.
Blansko – Katolický dům ve 20 hod.: 
Martinské hody.
Boskovice – Westernové městečko 
v 10 hod.: 10. ročník Setkání wester-
nových městeček.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Javory, koncert.
Moravský kras – Skalní mlýn v 11 
hod.: Svatomartinský košt.
Olomučany – Obecní hospoda v 15 
hod.: Posezení pro seniory s cimbálo-
vou muzikou.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům 
v 16 hod.: Svatomartinské posezení.
Sloup – Zbrojnice v 17 hod.: Lampio-
nový průvod.
Valchov – Sokolovna ve 14 hod.: O 
soše dohazovačce a zlatém medvědo-
vi, divadlo.
Velké Opatovice – Prostory bývalé-
ho učiliště v 17 hod.: Svatomartinský 
lampionový průvod s ohňovou show.

KINA
Blansko v 15 hod. Maxinožka.
Blansko v 17.30 hod. Filmový klub: 
Zabití posvátného jelena.
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 17 hod. Maxinožka.
Boskovice v 19.30 hod. Sněhulák.

neděle 12. listopadu
AKCE

Blansko – Zámecký park v 9 hod.: 
Vítání svatého Martina.
Blansko – Kostel sv. Martina v 9 hod.: 
Slavnostní mše svatá s poděkováním 
za dary země.
Blansko – Statek Samsara v 16.30 
hod.: Předrajbas.
Jedovnice – Kulturní dům v 15 hod.: 
110. výročí založení jedovnického 
sokola.
Vanovice – Kulturní dům v 15 hod.: 
Saturnin, divadelní představí v podá-
ní amatérského divadelního souboru 
Černovice.

KINA
Blansko v 15 hod. Maxinožka.
Blansko v 17.30 hod. Filmový klub: 
Zabití posvátného jelena.
Blansko ve 20 hod. Vražda v Orient 
Expresu.
Boskovice v 17 hod. Thor: Ragna-
rok.
Boskovice ve 20 hod. Thor: Ragna-
rok. (s titulky)
Velké Opatovice ve 14 hod. Já, 
padouch 3.

pondělí 13. listopadu
AKCE

Adamov – Výstavní síň MKS v 15 
hod.: Kdo si hraje – nezlobí.
Boskovice – Kino Panorama v 19 
hod.: Filmový kvíz.

KINA
Blansko ve 20 hod. Suburbicon: 
Temné předměstí.
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Tělocvičná jednota Sokol Blansko 
je v insolvenci, sjezdovka na prodej

BLANSKO - Na sjezdovce v Blan-
sku-Hořicích se patrně ani v nastá-
vající zimní sezoně nebude lyžovat. 
Naposledy ji lyžaři využívali před 
sedmi lety. Od té doby je mimo pro-
voz. Potřebuje rekonstrukci. Její 
majitel, jimž je Tělocvičná jednota 
(TJ) Sokol Blansko je od loňského 
června v insolvenci. 

Areál je tedy na prodej. „Prý něja-
cí zájemci o něj jsou na obzoru. Vše 
si ale vyřizuje insolvenční správce,“ 
řekl Zrcadlu předseda jednoty Jiří 
Škaroupka.

Přiznává, že je ze současného 
stavu areálu společně s ostatními 
členy TJ smutný. Léta se pokoušeli 
jej zachránit. Když marně hledali 
investory, obrátili se na blanen-
skou radnici i kraj. Ani tam ale po 
náročném vyjednávání pomoc s 
touto mnohamilionovou investici 
nenašli.

„O sjezdovku jsem se staral šest-
náct let. Roky to bylo o marném 
shánění peněz na provoz, údržbu 
a modernizaci. Teď, když se na to 
dívám zpětně, měli jsme jít do insol-
vence již v roce 2006 nebo 2007 a 
měli bychom klid. Snad insolvenční 
správce uspěje,“ doplnil Škaroupka.

Problémem Hořic je nedostatek 
užitkové vody na umělé zasněžo-
vání. Sjezdovka sice může být při 
mrazivých dnech zasněžována 
uměle, problém je ale s vodou. 
Využívala se pitná voda z obecního 
vodovodu, což bylo velmi drahé. Na 
jedinou sezonu by TJ Blansko fun-
gující v tomto režimu potřebovala 
přibližně milion korun. Bylo to ale 
nad její finanční možnosti.

Trvalým řešením by bylo vybu-
dování potrubí na čerpání vody do 
Hořic z řeky Svitavy. Projekt při-
jde podle hrubých odhad na pět až 

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.

Řádková 
inzerce

Prodám 4 zimní pneumatiky 
úplně nové, 185/60 R14. Boskovice. 
 Tel.: 604 133 256

Prodám Mobilhome 9x3m, 3+kk, 
koupelna s WC, nová kuchyňská linka 
včetně spotřebičů (indukční varná 
deska, lednice s mrazákem, ohřívač 

vody se zásobníkem). Mobilhome 
plně v elektřině 240V včetně topných 
panelů, celoročně obyvatelný. Cena 
109 tisíc Kč.  Tel.: 777 554 492

Prodám 2 sady kompatibilní 
náplně do inkoustové tiskárny 
CANON CI-CL 526 ,Y,M,C,BK a CI PG 
525. Cena 450 Kč.  Tel.: 602 569 424

Prodám konzum brambory 7 Kč/
kg a krmné brambory 2 Kč/kg. 

 Tel.: 721 015 273

18 milionů korun. Jednota se proto 
pokusila sehnat investora, který by s 
tímto záměrem pomohl. Žádného ale 
nenašla.

Hořický areál vznikl v roce 1969. 
Tvoří jej 500 metrů dlouhá sjezdov-
ka s vlekem.  Martin Jelínek

 Foto TJ Blansko

Zámky v regionu letos navštívilo méně turistů
REGION - Státní zámky v regionu 

si do konce letošního října prohléd-
lo méně návštěvníků než minulý 
rok. Pokles zaznamenaly všechny tři 
památky. Vyplývá to z údajů, které 
poskytl Národní památkový ústav.

Největší pokles tento rok vyká-
zal zámek Rájec nad Svitavou. Jeho 
komnaty si do konce října prohlédlo 

25 362 lidí, což je meziročně asi o tři 
tisícovky méně. Na zámek v Lysicích 
zavítalo 31 255 (pokles o 1 200) a 
do Kunštátu 9 813 (pokles o 400) 
turistů.

„Na zámku v Lysicích zaznamenali 
letos nárůst individuálních návštěv-
níků ze Slovenska a Polska a každým 
rokem stále roste zájem návštěvníků 

o prohlídku zámecké zahrady s kry-
tou kolonádou. Návštěvníkům byl 
letos zpřístupněn obnovený interi-
ér nárožní věžičky ve druhém patře 
zámku s netradičním výhledem do 
zahrady,“ uvedla Dagmar Šnajdarová 
z Národního památkového ústavu.

Novinky pro návštěvníky přichys-
tal také zámek v Kunštátě. Turistům 

nabídl novou prohlídkovou trasu 
Hrad, kde se mohli seznámit s uni-
kátní středověkou výmalbou jedné z 
místností.

Zámky v regionu ale ještě úplně 
nezavírají. Čísla návštěvnosti jim 
zvednou akce, které se na bývalých 
šlechtických sídlech do konce roku 
ještě chystají.  (moj)

Nový dermatoskop v blanenské nemocnici 
pomůže odhalit problematická znaménka

BLANSKO - Nemocnice Blansko 
nově nabízí vyšetření znamének 
pomocí digitálního dermatoskopu 
Dermogenios Ultra. Lékař pomo-
cí něho může lékař rychle, a navíc 
velmi spolehlivě analyzovat a dlou-
hodobě sledovat vývoj a případné 
změny znamének na těle pacienta.

Nový přístroj znaménko nasnímá 
do počítače, umožní jeho zvětšení 
až stonásobně. Obraz poté vyhod-
notí a archivuje. Uchované obrazy 
je možné kdykoliv porovnat v čase a 
vyhodnotit případné změny. Vyšet-
ření digitálním dermatoskopem 
nebolí a je neinvazivní, umožňuje 
tedy vyšetření všech pacientů včet-
ně těhotných žen a dětí.

„Základní vyšetření digitálním 
dermatoskopem stojí 500 korun. 
Lze však uplatnit příspěvek od zdra-

votních pojišťoven v rámci preven-
tivních programů. Je vhodné si zjis-
tit podmínky úhrady na webových 
stránkách dané zdravotní pojišťov-
ny,“ uvedla mluvčí nemocnice Kate-
řina Ostrá.

Podle ní rozhodně neplatí, že kaž-
dé znaménko se musí vyšetřit digi-
tálním dermatoskopem, lékař při 
vyšetření zhodnotí stav znamének a 
vybere ta riziková. U mnohočetných 
znamének závisí cena vyšetření na 

celkovém počtu vyšetřených znamé-
nek.

„Vyšetření je vhodné podstoupit 
jednou ročně jako prevenci, even-
tuálně dříve, pokud sami pozoru-
jete změny – znaménko se zvětšilo 
do plochy, změnilo barvu, ztmavlo, 
začalo se vyvyšovat, je větší než 
pět milimetrů, krvácelo, svědí, je 
podrážděné, či vzniklo po pětatřicá-
tém roce věku,“ doplnila Ostrá.

Vyšetření je zvláště vhodné pro 
osoby se zvýšeným rizikem rakovi-
ny kůže, to jsou lidé se světlou kůží a 
přítomností pih, s větším množstvím 
mateřských znamének, lidé, v jejichž 
rodině se melanom vyskytl, kteří se 
v dětství opakovaně spálili a kteří 
pravidelně tráví dovolenou u jižních 
moří nebo blízko rovníku.  (hrr)

 Foto Bohuslav Alexandr



 úterý 7. listopadu 2017 ZPRAVODAJSTVÍTýdeník Zrcadlo, strana 4  úterý 7. listopadu 2017 SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 9

Kuželkářky porazily Zlín, 
muži prohráli v Brně

REGION - Ligové soutěže kužel-
kářských družstev pokračovaly 
minulý víkend sedmým kolem.

1. liga žen
7. kolo: Blansko - Zlín 5:3 

(3301:3260).
Blanenské ženy v dramatickém 

zápase porazily celek Zlína, když po 
prvním utkání musely dohánět vel-
kou ztrátu a o jejich úspěchu rozho-
dl především skvělý výkon Zuzany 
Musilové. 

Kalová - Zimáková K. 1:3 
(514:565), Daňková - Zimáková M. 
2:2 (551:554), Nevřivová - Trochto-
vá 3:1 (558:540), Zajacová - Janko-
vých 1:3 (557:547), Musilová - Pet-
říčková 3:1 (587:521), Ševčíková 
- Ančincová 2:2 (534:533).
 1.  Rosice  8  7  1  0  47,0:17,0 15
 2.  Slavia Praha  7  5  2  0  40,0:16,0 12
 3.  Náchod  7  4  1  2  34,5:21,5 9
 4.  Přerov  8  4  1  3  36,0:28,0 9
 5.  Blansko  7  4  0  3  33,0:23,0 8
 6.  Rokycany  7  4  0  3  27,0:29,0 8
 7.  Duchcov  8  3  1  4  32,0:32,0 7
 8.  Zlín  9  3  1  5  36,0:36,0 7

 9.  Jičín  7  3  0  4  22,5:33,5 6
 10.  Kon. Praha  7  2  0  5  19,0:37,0 4
 11.  Val. Meziříčí  6  1  0  5  14,0:34,0 2
 12.  Žižkov Praha  7  0  1  6  11,0:45,0 1

2. liga mužů, sk. B
7. kolo: Moravská Slávia Brno - 

Blansko 7:1 (3311:3279).
Blanenští muži stále balancují 

na sestupové hraně a nic na tom 
nezměnilo ani utkání v Brně, ve kte-
rém po dvou zápasech vedli, potom 
však byli lepší brněnští hráči.

Hostinský R. - Flek J. 1:3 (550:574), 
Hostinský - Flek R. 2:2 (534:531), 
Antoš - Sehnal 3:1 (557:543),Milan 
- Kolařík 4:0 (529:484), Klika - Plí-
šek 3:1 (581:567), Hendrych - Havíř 
2,5:1,5 (560:580).
 1.  Vyškov  7 7 0 0 44,0:12,0 14
 2.  Dačice 7 6 1 0  40,0:16,0 13
 3.  Husovice B 7 4 0 3  30,0:26,0 8
 4.  MS Brno 7 4 0 3  29,0:27,0 8
 5.  Hlubina 7 3 1 3  29,0:27,0 7
 6.  Chvalíkovice 7 3 1 3  27,0:29,0 7
 7.  Přerov 7 3 0 4  29,0:27,0 6
 8.  Vracov 7 3 0 4  28,0:28,0 6
 9.  Prostějov 7 3 0 4  25,0:31,0 6

 10.  Dubňany 7 2 0 5  18,0:38,0 4
 11.  Blansko 7 1 1 5  20,0:36,0 3
 12.  Opava 7 1 0 6  17,0:39,0 2

KP 1. třídy, sever
8. kolo: Boskovice - Židenice 

2:6 (2331:2339).
S vedoucím týmem soutěže sehrál 

celek Boskovic nečekaně vyrovna-
nou partii, o úspěchu hostů rozhod-
lo v konečném součtu osm kuželek.

Pitner - Woller 2:0 (409:360), 
Zukal - Lahodová 1:1 (354:404), 
Ševčík F. - Majerová 1:1 (380:395), 
Látal - Svobodová 1:1 (394:398), 
Ševčík P. - Sedlář 1,5:0,5 (391:360), 
Fiala - Novák 0:2 (403:422). 
 1.  Židenice 8 7 0 1 42.5:21.5 14
 2.  Rosice C 8 5 2 1 41.0:23.0 12
 3.  Devítka Brno 8 4 1 3 34.0:30.0 9
 4.  MS Brno C 8 4 1 3 33.5:30.5 9
 5.  Husovice D 8 4 0 4 34.0:30.0 8
 6.  Boskovice 8 4 0 4 29.5:34.5 8
 7.  Žabovřesky 8 3 0 5 30.5:33.5 6
 8.  Židenice B 8 2 1 5 28.5:35.5 5
 9.  Ivančice B 8 2 1 5 26.5:37.5 5
 10.  Veverky Brno 8 2 0 6 20.0:44.0 4

 Lubomír Slezák

Na Blanensku platí zákaz vstupu 
do lesů, až do konce listopadu

BLANENSKO - Blanenští radní 
na svém posledním zasedání vydali 
nařízení, kterým zakazují vstup do 
některých lesů na Blanensku. Může 
za to kalamitní stav, který nastal o 
víkendu, kdy se regionem prohnala 
vichřice. Zákaz platí od dneška do 
konce listopadu.

Lidé nesmí chodit do lesů ve 
vlastnictví a správě společnosti 
Lesy města Brna, a. s., a Mendelovy 

univerzity v Brně, Školního lesního 
podniku Masarykův les Křtiny a na 
pozemky postižené vichřicí spoje-
nou s deštěm.

Zákaz platí hned v několika kata-
strálních územích - Adamov, Blan-
sko, Černá Hora, Dolní Lhota, Hab-
růvka, Hořice u Blanska, Jedovnice, 
Klepačov, Křtiny, Lažany, Lipůvka, 
Milonice u Lipůvky, Olešná u Blan-
ska, Olomučany, Rudice u Blanska, 

Svatá Kateřina a Šebrov. V lesech 
jsou vyvrácené, zlomené a zavěšené 
stromy i stromy s narušenými koře-
ny, které stále hrozí svým pádem, a 
je ohrožena celková stabilita lesních 
porostů.

„Po živelní pohromě nelze lesní-
mi porosty bezpečně procházet. Jde 
tedy o opatření vydávané z důvodu 
zájmu o zdraví a bezpečnost občanů. 
Dočasný zákaz vstupu se nevztahu-

je na vlastníky a správce pozemků 
ve jmenovaných katastrálních úze-
mích, kteří mohou vstupovat na 
lesní pozemky za účelem provádě-
ní hospodářské činnosti,“ píše se v 
nařízení.

Vlastníci a správci lesů, do kterých 
je zakázaný vstup, musí toto upozor-
nění umístit u vstupu do porostů, a 
to hlavně na začátku lesních a turis-
tických cest.  Radim Hruška

Kam za 
sportem

ATLETIKA
11. 11., 14:30 h Běh za jedovnic-

kým kaprem.

KOPANÁ
11. 11., 11 h Boskovice B - Ada-

mov, OP. 14 h Blansko - Šumperk, 
divize. 16 h Olešnice - Šošůvka, OP 
v Boskovicích. 

12. 11., 13 h Lipovec - Jedovni-
ce, I. B.

HOKEJ
11. 11., 17 h Boskovice - Uničov, 

KLM. 

KUŽELKY
11. 11., 10 h Blansko - Chvalíkovi-

ce, 2. liga mužů.

PLAVÁNÍ
11. 11., 11:30 h Blansko Palava. 

Český pohár v zimním plavání.

STOLNÍ TENIS
11. 11., 9:30 h Blansko - MS Brno, 

1. liga žen. 16 h Blansko - Kopřivni-
ce. 

12. 11., 10 h Blansko - Orlová B, 
2. liga mužů.

ŠACHY
12. 11., 10 h Adamov - Ořechov, 

Lipovec B - Znojmo, KP I. Lipovec 
C - Letovice, Knínice - Rudice B, 
Jevíčko - Sloup B, Kunštát - Jedov-
nice, OP.

Brněnský 
běžecký 
pohár startuje 
17. listopadu

REGION - Nový ročník Brněn-
ského běžeckého poháru klepe na 
dveře. 

Již tradičně obsahuje tento seri-
ál deset závodů, jeho součástí jsou 
i dva závody, pořádané v okrese 
Blansko.

Rozpis závodů: 
1. - 17. 11., Běh o pohár Jehnic. 
2. - 2. 12., Mikulášský běh 

Okrouhá. 
3. – 9. 12., Vranovský žleb. 
4. – 26. 12., Štěpánský běh Syro-

vice. 
5. – 6. 1. 2018, Kuřimský kros. 
6. – 20. 1., Radostická nerezová 

desítka. 
7. – 27. 1., Rájecká desítka. 
8. – 17. 2., Modřický pohár. 
9. – 10. 3., Běh kolem Myslivny. 
10. – 25. 3., Brněnská přehrada.
Loňská vítězství budou obhajovat 

Robert Míč (VSK Univerzita Brno) 
v kategorii mužů a Lada Nováková 
(AK Olymp Brno) mezi ženami.  (les)

Úspěch v Dobré posunul družstvo 
2. ligy stolního hokeje do finále

BOSKOVICE - V neděli 15. října 
se v Dobré konalo 5. kolo 2. ligy 
družstev - část Morava ve stolním 
hokeji. Mezi sebou se utkaly týmy 
Šuture Ostrava, THE Orel Bohunice, 
BHC Dobrá, Dragons Modřice „B“ a 
BHK Orel Boskovice. 

Naši bojovali statečně, vyhráli 

nad Dobrou 6:1 a s Modřicemi 5:0. 
Se Šuture prohráli 2:3 a s Bohuni-
cemi 1:7. 

Získali tak čtyři body do celko-
vého hodnocení, a tak postupují do 
celorepublikového finále, které se 
uskuteční v listopadu, kde se utkají 
o pohár 2. ligy.  Jakub Ošlejšek

Basketbal
BLANSKO - Další odehraná kola 

mají za sebou všechny týmy basket-
balového klubu BBK Blansko.

Dva povedené zápasy si na své 
konto připsal nejstarší tým do 
sedmnácti let, který doma přivítal 
hráče z Břeclavi. 

Výsledky: BBK Blansko : TJ Loko-
motiva Břeclav 61:53, BBK Blansko : 
TJ Lokomotiva Břeclav 76:64. Body 
celkem: Malík 49, Zeman 27, Müller  
23, Jirků, Prokop a Streit po 11, Mun-
gunbaatar 3, Valtr 2b. 

Celek do 13 let sehrál své zápasy 
v Jihlavě s týmem BC Vysočina. 

Výsledky: BC Vysočina : BBK Blan-
sko 66:43, BC Vysočina : BBK Blan-
sko 69:32. Body celkem: Ježek 15, 
Ondrová A. 12, Zouhar 10, Zvěřina 
9, Konečný 8, Tyleček 7, Kučerová a 
Ondrová D. a po 4, Kraváček 3, Sedlák 
2, Hrdlička 1b.

Nejmladší tým do 11 let zvládl za 
víkend hned čtyři zápasy a pouze 
v jednom našel přemožitele. 

Výsledky: Jiskra Kyjov : BBK Blan-
sko 35:33, Jiskra Kyjov : BBK Blan-
sko 41:44, BBK Blansko : BK Maják 
SVČ Vyškov 72:18, BBK Blansko : BK 
Maják SVČ Vyškov 60:14. Body cel-
kem: Cápek 67, Růžička 57, Matuška 
34, Horák 21, Přichystal 11, Kříž D. 6, 
Zezula 4, Janků 3, Kříž S., Popelka T. a 
Skácel po 2.  (kaj)

Sté výročí narození kardinála Tomáše 
Špidlíka připomene památník

BOSKOVICE - V Boskovicích se 
připravují na oslavy stého výro-
čí narození významného rodáka 
Tomáše kardinála Špidlíka. 

V loňském roce vznikl společný 
záměr spolků Junák středisko Bos-
kovice a Jednota Orel Boskovice, 
jehož výsledkem by měl být památ-
ník.

Památník má být umístění v bos-
kovické Bělské ulici nedaleko rod-
ného domu kardinála. V současnosti 
už je zpracovaná studie boskovickou 
rodačkou výtvarnicí Magdalénou 
Roztočilovou.

Památník přijde na více než půl 
milionu korun. Jeho vznik mohou lidé 
podpořit ve sbírce. Peníze mohou 
zasílat na účet 280571499/0300.

„Když jsem byla oslovena na návrh 
tohoto památníku, měla jsem strach, 
že nebudu schopna naplnit vizuálně 
myšlenky tak velkého člověka a �ilo-

zofa. Erb Kardinála Špidlíka obsaho-
val silné poselství, které se mi stalo 

jasnou inspirací. Pochopila jsem, že 
mojí rolí není vymýšlet komplikova-

ný koncept, ale uctít myšlenky mis-
tra a jen jim dát sochařskou formu,“ 
uvedla autorka studie Magdaléna 
Roztočilová.

Ke stému výročí narození kardi-
nála Špidlíka budou v příštím roce 
kromě odhalení památníků probíhat 
také jiné akce, jak koncert, meziná-
rodní konference nebo besedy.

„Kardinál Tomáš Špidlík patří k 
nejvýznamnějším rodákům města 
Boskovice. Připomínkou, že kardi-
nál studoval na boskovickém gym-
náziu, je pamětní deska umístěna 
u vstupu do školy. Trvalá důstojná 
připomínka ve městě však chybí,“ 
uvedla senátorka a bývalá boskovic-
ká místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Kardinál Tomáš Špidlík byl nejvý-
znamnějším českým teologem žijí-
cím v zahraničí. Narodil se 17. pro-
since 1919 v Boskovicích.  (hrr)

Podvodnice připravily 
seniorku ve Valchově 
o desetitisíce korun

VALCHOV - O úspory připravi-
ly dvě podvodnice důchodkyni ve 
Valchově. Ženu nalákaly na předání 
příspěvku na léky. Osmasedmde-
sátiletá seniorka nejenže peníze 
nedostala, ale navíc přišla o bezmá-
la čtyřicet tisíc korun.

„Zatím neznámá žena přišla s 
líbivou zprávou o předání příspěv-
ku na léky, a přitom se vloudila do 
jejího domu. Pak už se psal obvyklý 
scénář těchto pochybných návštěv. 
Podvodnice položila na stůl větší 

obnos peněz a potřebovala rozmě-
nit,“ popsal policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek.

Důchodkyně to udělala. Poté při-
šla podvodnice s tím, že potřebuje 
rozměnit další peníze a důchod-
kyně jí znovu vyhověla. Přitom ale 
ukázala, kde má uložené úspory.

„To už ale v domě řádila další cizí 
žena, která se tak snadno dosta-
la k uloženým úsporám. Sehrané 
duo tak získalo skoro čtyřicet tisíc 
korun,“ doplnil Malášek.  (hrr)

Minulou středu se mezi Jedovnicemi a Lažánkami srazilo nákladní a osobní 
auto. Při nehodě se zranil jeden člověk. Na místě zasahovali profesionální 
hasiči z Blanska a dobrovolníci z Jedovnic.  Foto SDH Jedovnice
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V Ludíkově 
hořelo stavení

LUDÍKOV - Pět hasičských sborů 
zasahovalo v sobotu večer u požáru 
domu v Ludíkově. Lokalizace požá-
ru zabrala profesionálům i dobro-
volníkům téměř hodinu. Při požáru 
se nikdo nezranil.

Hasiči vyjížděli krátce před půl 
devátou večerní k požáru dřeva v 
kotelně. Oheň se postupně rozšířil 
na plášť budovy a půdu.

Zasahující jednotky musely kro-
mě hašení také rozebrat část stře-
chy. Požár se podařilo lokalizovat 
ve 21.14 a zlikvidovat ve 22.17 
hodin.

Na místě zasahovali profesioná-
lové z Blanska a Boskovic a dobro-
volní hasiči ze Sloupu, Ludíkova a 
Žďárné.  Radim Hruška

 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

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

  

 

 
 
Příspěvková organizace Města Boskovice 
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

   

PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě Městské správy sociálních služeb 
Boskovice, p. o. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat 
běžné denní činnosti života. 
 
Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě „Smlouvy o nájmu věcí movitých“. 
Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční sazbou. 

NABÍDKA:                        
 mechanické vozíky                                                                                           
 chodítka 
 toaletní křesla                                                            
 mechanická a elektrická lůžka 
 sprchové židle 
 sedačky do vany, sprchy 
 nástavce na WC 
 antidekubitní matrace, pomůcky 
 hrazdy k lůžku, jídelní stolečky k lůžku                                            

PROVOZNÍ DOBA: 
 čtvrtek od 7:00 do 17:00 
 mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě 

 
KONTAKTY: 
Adresa:       Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 2203/47, Boskovice 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Tesařová 
Telefon:  516 455 420, 734 281 709 
   

                  
 

Drogově závislí 
manželé kradli 
benzín a naftu

REGION - Policistům se podařilo 
odhalit manžele, kteří se stali po-
strachem benzínek na Brněnsku a 
Blanensku. Dvojice zatím přiznala na 
třiadvacet případů, dalších několik 
desítek policisté zatím prověřují.

„Třicetiletý muž a jeho o sedm let 
mladší manželka přijížděli na čerpa-
cí stanice, na nichž tankovali benzín i 
naftu a za načerpané pohonné hmoty 
neplatili. V několika případech si na-
brali také zboží, které rovněž nezapla-
tili,“ popsal policejním mluvčí Bohu-
mil Malášek.

Vůdčí osobností byl podle něj muž, 
který většinou natankoval do vozidla 
i do kanystrů v kufru. Pak si vybrali 
zboží v obchodu a obsluze se obvykle 
vymluvili na to, že zapomněli v autě 
peněženku. Nasedli do auta a odjeli.

„Takto například na benzínce v Če-
bíně natankovali do auta téměř pade-
sát litrů benzínu a do kanystrů v kufru 
asi sto dvacet litrů nafty. Z obchodu 
jeho společnice odnesla motorový 
olej, cigarety a další věci. Vše za skoro 
čtyři tisíce korun,“ uvedl Malášek.

Dvojice má ale na svědomí také ně-
kolik krádeží kol ze zaparkovaných 

aut nebo vykradení rodinného domu.
„Oba zloději se pohybovali nejdříve 

osobním automobilem Audi Combi 
stříbrné barvy, následně černým auto-
mobilem stejné značky. Když jim byla 

obě vozidla jako prostředek sloužící k 
páchání trestné činnosti zajištěna, vy-
ráželi na zlodějské výpravy automo-
bilem z půjčovny. Nezastavila je ani 
skutečnost, že jim policisté sdělili po-

dezření z krádeže. Za několik dnů vy-
razili do akce znovu. To bylo signálem 
k vazebnímu stíhání muže. Jeho žena 
je stíhána na svobodě,“ dodal Bohumil 
Malášek.  (hrr)
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Rekonstrukce nádraží 
přinese další změny

BLANSKO - V rámci započaté 
rekonstrukce autobusového nádraží 
v Blansku dojde na začátku prosince 
k dalšímu přesunu nástupišť a bude 
zbourána současná budova ČAD 
Blansko. Stavba má být dokončena v 
červnu příštího roku.

Přemístění stanovišť autobuso-
vých linek nebude nijak dramatické 
a neovlivní doby přesunů mezi spoji. 
Čtyři nástupiště MHD jsou již nyní 
přesunuta před budovu vlakového 
nádraží. Od začátku prosince bude 
přemístěno zbylých osm stání: čtyři 
do prostoru u řeky a čtyři na Svitav-
skou ulici, kde v současné době par-
kují osobní automobily.

Probíhající práce omezí cestující 
zejména v tom, že bude chybět soci-
ální zařízení. „Po zbourání budovy 
absenci sociálního zařízení neřeší-
me. Nejbližší možnost využití toalety 
je zřejmě na vlakovém nádraží,“ zmí-
nil ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela.

Informační kancelář a předprodej 
jízdenek byly přestěhovány do admi-
nistrativní budovy ČAD Blansko, kde 
v případě potřeby mohou cestující 
toalety také zdarma využít.

Počátky snahy o rekonstrukci 
nádraží sahají do roku 2009; od té 
doby se zástupci �irmy ČAD Blansko 
snažili sehnat �inanční prostředky. 
„Dotační titul byl vyhlášen v roce 
2016. V únoru 2017 byly schváleny 
dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu,“ uvedl 
Šebela.

Stávající budova, pocházející z 
padesátých let minulého století, 
zůstane stát do konce listopadu, 
poté bude zbourána. Nová vyroste 
do konce dubna. Zároveň dojde k 
zastřešení nástupišť.

Protihluková stěna, komunikace a 
zpevněné plochy by měly být hotovy 
do konce května. Montáž mobiliá-
ře, informačních systémů a panelů 
do poloviny června. V druhé půlce 
června bude pak čas na kolaudační 
řízení. 

V návaznosti na novou cyklostez-
ku vedoucí mezi nádražím a řekou 
Svitavou přibude v areálu nádraží 
dvaatřicet parkovacích míst pro 

jízdní kola, z toho dvanáct v krytých 
boxech. V klimatizované čekárně 
vznikne třicet šest míst k sezení. 
Protihluková stěna vytvoří i částeč-
nou ochranu proti dešti a sněhu.

Od modernizace zázemí si ČAD 
slibuje zatraktivnění autobuso-
vé dopravy v Blansku a díky tomu 
i desetiprocentní navýšení počtu 
odbavených cestujících. V současné 
době služeb využije zhruba milion 
lidí ročně.

Stavba bude stát více než padesát 
milionů korun, z toho 42,5 milionu 
půjde z dotací a zbytek uhradí inves-
tor – ČAD Blansko.  Marie Hasoňová

 Vizualizace Město Blansko

Vítězná série boskovických 
hokejistů stále trvá

Z lupu odešel 
s prázdnou
ČERNÁ HORA - Do sportovního 

areálu v Černé Hoře se vloupal zloděj. 
Na třech místech poničil oplocení a 
dostal se až do sokolovny, kde poško-
dil mříže a několik dveří. Do vnitřních 
prostor tělocvičny a zázemí se ale 
nedostal a nic neodcizil. Černohor-
ským sportovcům tak způsobil škodu 
za více než pět tisíc korun.  (hrr)

Výsledky
KOPANÁ

I. A, sk. A
1. kolo: Kunštát - Líšeň B 2:2, 

Kuřim - Start Brno 1:2, Žebětín - 
Novosedly 6:0, Rajhradice - Přímětice 
1:1, Slatina - Šlapanice 1:1, Znojmo - 
Zastávka 3:2, Dobšice - Miroslav 2:1.
 1.  Start Brno 13 10 3 0 39:15 33
 2.  Rajhradice 13 9 4 0 31:10 31
 3.  Kuřim 13 8 1 4 30:13 25
 4.  Přímětice 13 6 4 3 24:22 22
 5.  Kunštát 13 5 5 3 27:27 20
 6.  Žebětín 13 6 1 6 32:28 19
 7.  Líšeň B 12 4 5 3 21:12 17
 8.  Dobšice 13 4 5 4 23:22 17
 9.  Znojmo 12 3 5 4 18:19 14
 10.  Zastávka 13 4 2 7 23:26 14
 11.  Slatina 13 2 4 7 16:28 10
 12.  Miroslav 13 3 1 9 20:37 10
 13.  Novosedly 13 2 2 9 14:37 8
 14.  Šlapanice 13 1 4 8 10:32 7

I. B, sk. A
1. kolo: Vilémovice - Vysočany 

3:2, Slavkov u Brna - Lipovec 0:2, 
Babice nad Svitavou - Medlánky 0:2, 
Podolí u Brna - Křenovice 1:6, Jedo-

vnice - Rájec-Jestřebí 0:2, Soběšice 
- Kobeřice 1:1, Pačlavice-Dětkovice - 
Čebín 2:0.
 1.  Pačlavice 13 8 4 1 35:10 28
 2.  Rájec-Jestřebí 13 9 1 3 32:20 28
 3.  Vilémovice 13 6 5 2 29:20 23
 4.  Babice n.S. 13 7 1 5 25:22 22
 5.  Čebín 13 6 3 4 21:16 21
 6.  Kobeřice 13 6 2 5 26:22 20
 7.  Medlánky 13 5 3 5 20:23 18
 8.  Vysočany 13 5 2 6 27:38 17
 9.  Podolí u Brna 13 5 1 7 26:28 16
 10.  Soběšice 13 4 2 7 23:26 14
 11.  Křenovice 13 4 2 7 27:34 14
 12.  Lipovec 12 3 3 6 17:22 12
 13.  Slavkov u Brna 13 2 4 7 23:36 10
 14.  Jedovnice 12 2 3 7 16:30 9

Okresní přebor
14. kolo: Olomučany - Ráječko B 

2:0, Sloup - Šošůvka 1:1, Boskovi-
ce B - Letovice 3:2, Bořitov - Čer-
ná Hora 0:2, Skalice - Adamov 5:1, 
Rudice - Lipůvka 10:1, Doubravice 
- Olešnice 2:3.
 1.  Černá Hora 14 13 0 1 49:16 39
 2.  Boskovice B 13 10 1 2 36:20 31
 3.  Olešnice 13 9 1 3 38:26 28
 4.  Olomučany 14 8 2 4 39:32 26
 5.  Rudice 14 8 1 5 37:21 25

 6.  Skalice 14 7 0 7 47:41 21
 7.  Letovice 14 6 0 8 29:37 18
 8.  Šošůvka 13 5 2 6 30:42 17
 9.  Bořitov 14 5 1 8 27:35 16
 10.  Ráječko B 14 5 0 9 32:39 15
 11.  Adamov 13 4 1 8 27:40 13
 12.  Sloup 14 4 1 9 25:41 13
 13.  Doubravice 14 3 2 9 20:29 11
 14.  Lipůvka 14 3 0 11 32:49 9

III. třída
14. kolo: Lažany - Drnovice 3:2, 

Vranová - Kořenec 4:2, Ostrov - Kun-
štát B 4:0, Vavřinec - Cetkovice 3:0, 
Ráječko C - Kotvrdovice 1:4, Knínice - 
Vísky 2:3, V. Opatovice - Benešov 8:1.
 1.  Vísky 13 9 2 2 35:15 29
 2.  Drnovice 14 8 2 4 54:21 26
 3.  V. Opatovice 13 8 0 5 54:28 24
 4.  Benešov 13 5 4 4 27:35 19
 5.  Knínice 14 5 3 6 33:37 18
 6.  Kunštát B 13 5 3 5 26:33 18
 7.  Lažany 13 5 3 5 19:28 18
 8.  Kotvrdovice 14 5 3 6 22:32 18
 9.  Cetkovice 13 5 2 6 28:34 17
 10.  Ostrov 14 5 2 7 37:47 17
 11.  Vranová 13 4 4 5 33:31 16
 12.  Ráječko C 13 5 1 7 28:31 16
 13.  Vavřinec 13 4 4 5 25:29 16
 14.  Kořenec 13 3 1 9 20:40 10

REGION - Ani v osmém kole Kraj-
ské hokejové ligy hokejisté Boskovic 
neztratili ani bod a vrátili se s vítěz-
stvím z ledu třetího celku soutěže. 
Tým Blanska měl volno.

Kroměříž - Boskovice 3:5 (0:2, 
1:1,0:2).

Skvělý soupeř vyburcoval Hanáky 
k ojedinělému výkonu a diváci vidě-
li nejlepší domácí duel sezony, bitvu 
jako hrom.

V úvodní třetině Hanáci hráli hokej 
a hosté dávali branky. V páté minutě 
byl sražen domácí Jelínek, ale trestné 
střílení neproměnil. Brankáře Minervy 
nepřekvapily ani pokusy Osiny a Jelín-
ka, ve 13. minutě chytá šanci Murína. 
A tak se po brejku ve 14. minutě radu-
jí hosté a stejná situace se opakuje o 
čtyři minuty později.

V úvodních minutách druhé části 
se střídaly šance na obou stranách, 
až ve 28. minutě snižuje po sólovém 
úniku Murín. Ve 33. minutě nejprve 
rozhodčí odvolal branku Boskovic 
pro vysokou hůl, aby ji po nekonečné 
debatě zase uznal. V závěru třetiny 
hráli Hanáci přesilovku, ale z obrov-
ského tlaku gól nedali.

Využitou přesilovkou se domácí 
pochlubili hned v úvodu závěreč-
ného dějství, ve snaze vyrovnat si 
vypracovali několik skutečně velkých 
šancí, ale hostující obrana odolala. A 

tak opět platilo okřídlené nedáš - 
dostaneš. Minutu a půl před koncem 
Kroměříž opět snížila, ale v závěreč-
né power-play Boskovice pečetily 
na 5:3.

Další výsledky 8. kola: Uherský 
Brod - Velká Bíteš 2:3, Uherské Hra-
diště - Břeclav 5:2, Velké Meziříčí - 
Rosice 6:5.
 1.  Boskovice 7 7 0 0 41:21 21
 2.  Velké Meziříčí 6 6 0 0 49:16 18
 3.  Kroměříž 8 4 2 2 36:33 15

 4.  Uherský Ostroh 6 4 1 1 39:26 14
 5.  Uherský Brod 6 4 0 2 33:19 12
 6.  Uničov 6 3 1 2 32:25 11
 7.  Velká Bíteš 7 3 2 2 32:32 11
 8.  Břeclav 8 2 0 6 33:51 6
 9.  Uh. Hradiště 8 1 0 7 24:42 3
 10.  Blansko 7 1 0 6 21:43 3
 11.  Rosice 7 0 0 7 24:56 0

V devátém kole hraje celek Blanska 
v sobotu 11. listopadu v Rosicích, ve 
stejný den hostí Boskovice Uničov. 
 Text a foto Lubomír Slezák

Blansko přivezlo
cenný bod 
za remízu 
z Havlíčkova 
Brodu

Pokračování ze str. 12
 1.  Lanžhot 15 12 2 1 37:6 38
 2.  Bystrc 15 9 4 2 35:24 31
 3.  Bohunice 15 9 2 4 38:22 29
 4.  Ráječko 15 8 3 4 42:22 27
 5.  Mutěnice 14 7 4 3 26:10 25
 6.  Rousínov 15 8 0 7 34:33 24
 7.  Svratka Brno 15 6 5 4 36:23 23
 8.  Sparta Brno 15 6 4 5 28:30 22
 9.  Boskovice 15 6 3 6 27:27 21
 10.  M. Krumlov 15 4 6 5 31:33 18
 11.  Bosonohy 15 5 2 8 32:37 17
 12.  Ivančice 15 5 1 9 29:30 16
 13.  Veselí 15 4 2 9 27:43 14
 14.  Vojkovice 15 4 2 9 22:39 14
 15.  Bučovice 14 2 3 9 9:29 9
 16.  MS Brno 15 2 1 12 14:59 7

Dohrávaným prvním kolem skon-
čila podzimní část krajského pře-
boru, týmy se budou o mistrovské 
body prát zase až na jaře.

  Lubomír Slezák

Volejbalisté 
Letovic jednou 
vyhráli

REGION - V devátém a desátém 
kole krajského přeboru mužů ve 
volejbale hostili volejbalisté Leto-
vic B-tým Šlapanic.

KP I muži: 9. a 10. kolo: Letovi-
ce - Šlapanice B 2:3 (-23, -23, 13, 
24, -16) a 3:0 (11, 17, 19).

V úvodním utkání se po prohra-
ných koncovkách prvních dvou 
setů domácí zvedli, v rozhodující 
páté sadě byl šťastnější celek hos-
tů. Odvetný zápas pak byl jasnou 
záležitostí domácího celku.
 1.  Žabovřesky 10 8 2 0 0 30:8 28
 2.  Znojmo 10 7 1 0 2 25:9 23
 3.  Ingstav Brno 10 5 2 2 1 26:15 21
 4.  Brno - jih 10 6 0 1 3 22:13 19
 5.  Vyškov 10 4 0 1 5 15:21 13
 6.  Šlapanice B 10 2 3 0 5 16:22 12
 7.  Kometa Brno 10 4 0 0 6 15:21 12
 8.  Letovice 10 3 0 2 5 17:23 11
 9.  Tišnov 10 2 0 1 7 13:26 7
 10.  Holubice 10 0 1 2 7 8:29 4

V sobotu 11. listopadu hrají volej-
balisté Letovic v hale Brna-jih.  (les)

Čerstvé zprávy 
denně na 

www.zrcadlo.net.

NÁZORY ČTENÁŘŮ: 
Máme tady zas, skvělý 
„letní čas“

Dostavil se podzim a s ním pro některé radost-
ná událost, která se s železnou pravidelností 
opakuje již od roku 1979. Ale nyní vážně. Totiž v 
neděli 29.10. tr. jsme podle vládního nařízení byli 
povinni ve tři hodiny ráno nastavit všechny hodi-
ny na druhou ranní.

Pro nezasvěcené čtenáře jen podotýkám, 
že tohle vládní nařízení se opírá o § 1 zákona 
č.54/1946 Sb.  Takovou tradici si můžeme odpus-
tit, zvláště když „letní čas“ (dále jen LČ) nic nepři-
nesl, úspory nejsou a nikdy nebudou.

Opak je totiž pravdou, po každé změně času na 
hodinách má minimálně 40 procent našich spo-
luobčanů, dětí a mládeže zdravotní problémy. 
Potíže s usínáním, celková únava a výsledkem je 
nepozornost v zaměstnání, za volantem vozidla 
nebo při vyučování. Jistě, nakonec si zvykneme, 
někdo dříve, někdo za pár měsíců. Skutečně si 
musíme zvykat a proč?

Do vlády v roce 1978 od odborníků šla infor-

mace, že LČ nepřinese úspory el. energie, přesto 
se vyhlašoval opak. Doposud úspory nikdo nevy-
hodnotil z jednoduchého důvodu, protože prostě 
nejsou a být ani nemohou. Příroda si nedá porou-
čet, poroučet a stydět by se měli všechny vlády, 
které svým občanům nařizují nesmyslné pootáče-
ní hodinami dvakrát ročně.

Existuje řada odborných studií a vyjádření 
odborníků na zdravotní potíže, které změna času 
způsobuje. Pacient potom nejde k lékaři s LČ, ale 
stěžuje si na nevolnost, nespavost, únavu. Tyto a 
další problémy (např. únavou způsobené doprav-
ní nehody) nechtějí slyšet zastánci změn času na 
hodinách.

Jejich postoj slyšíme: „Ranní vstávání mně 
nevadí a mám o hodinu delší odpoledne, užívám 
si sluníčka, mohu být delší čas v přírodě“.  Když 
dotyčnému sdělíme, že si asi nevšiml, že od roku 
1990 si může každý (kromě dětí a mládeže školou 
povinných) ulehat a vstávat kdy a jak chce, nedo-
čkáme se rozumné odpovědi.

Přitom po zrušení LČ by byli všichni spoko-
jeni. Část populace schvalující natáčení hodin 
sem a tam nastoupí do zaměstnání o hodinu 
dříve, mohou třeba i o tři a nechť si užívají del-
ší odpoledne. Den má stejně jen 24 hodin, třeba 

jim potom dojde, že jako „delší“ odpoledne je na 
úkor spánku. Naši předkové v 19. století spávali v 
průměru 9 až 11 hodin a všechno stihli. Postavili 
železnice, divadla, vodovody, atd.

A právě děti školou povinné jsou zasaženi změ-
nami nejvíc. Od března do října, kromě prázdnin, 
musí, ano musí denně vstávat o hodinu dříve. Zro-
vínka dnes mi paní učitelka k tomuto podotkla, 
že o školní družiny je velký zájem. Začínají již od 
6.00 hod., což je podle přírody čas 5.00 hod. Děti 
ve věku 6 a více let tak musí vlastně ráno vstávat 
po čtvrté hodině ranní! V mateřských školách je 
postup podobný.

Nemusíte být odborníkem ve zdravotnictví, ale 
jistě zdravým rozumem chápete, že takový životní 
styl určitě zanechá na zdraví populace stopy. Od 
lékařů víme, že časné vstávání se později proje-
ví v mozkových příhodách, tromboembolických 
nemocech, atp.

Obracím se na všechny rodiče a prarodiče s 
otázkou, jaké oni mají zkušenosti s nastavením 
času dvakrát ročně. Tzv. „letní čas“ a/nebo „zim-
ní čas“ se mi příčí uvádět, protože máme čtvero 
ročních období. Jaro a podzim jsou krásná období, 
nebýt oněch nesmyslných změn na hodinách. Jak 
dlouho ještě...?  (cr)

Ztroskotal na 
alarmu

OLEŠNICE - Zatím neznámý zloděj 
se vloupal do sídla obchodní společ-
nosti v Olešnici. „Nejdříve vystavěl z 
devatenácti prázdných palet poměr-
ně vysoký podstavec, aby se dostal k 
siréně instalovaného alarmu a vyřadil 
ji z provozu. Pak se násilím pokusil 
otevřít vstupní dveře. Jenže si počínal 
neopatrně a při práci spustil pohybo-
vý snímač jiné části bezpečnostního 
zařízení,“ popsal počínání lapky poli-
cejní mluvčí Bohumil Malášek.   (hrr)

Zloděj využil 
příležitosti

BLANSKO - Na svou neopatrnost 
doplatil devětadvacetiletý muž, kte-
rý na chvíli zaparkoval auto v ulici 
9. května v Blansku. Svou škodovku 
nezamkl, navíc v ní zanechal odložený 
tablet. Když se asi po pěti minutách 
vrátil do vozidla, tablet byl pryč. Zatím 
neznámý pachatel mu způsobil hodně 
pohodlným odcizením škodu za více 
než deset tisíc korun.  (moj)
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MANŽELÉ KRADLI
čtěte na str. 3

NEBEZPEČÍ V LESE
čtěte na str. 4

MÉNĚ TURISTŮ
čtěte na str. 5

Rekonstrukce 
nádraží přinese 
další změny

BLANSKO - V rámci započaté 
rekonstrukce autobusového nádraží 
v Blansku dojde na začátku prosince 
k dalšímu přesunu nástupišť.

 ČTĚTE NA STRANĚ 2

V Ludíkově 
o víkendu 
hořelo

LUDÍKOV - Pět hasičských sborů 
zasahovalo v sobotu večer u požáru 
domu v Ludíkově. Od dřeva v kotelně 
tam chytil plášť budovy i půda.

 ČTĚTE NA STRANĚ 3
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Divizní Blansko přivezlo cenný 
bod z Havlíčkova Brodu

REGION - Ve fotbalové divizi D 
hrálo Blansko na Hřišti Havlíčkova 
Brodu a vybojovalo bod. 

V krajském přeboru Boskovice 
porazily Ivančice a Ráječko rozstří-
lelo Veselí.

Divize D: Havlíčkův Brod - Blan-
sko 0:0 (0:0).

Blansko: Záleský - Feik, Šplíchal, 
Bokůvka, Imramovský, Závodný, 
Chloupek (88. Hladký), Šmerda, 
Pšikal, Kratochvíl (77. Škrabal), 
Trtílek.

V záři a v říjnu se fotbalistům 
A týmu FK Blansko na hřištích sou-
peřů bodovat nepodařilo. Listopad 
zahájili svěřenci trenéra Martina 
Maši bodovým ziskem na hřišti dva-
náctého Havlíčkova Brodu. 

Další výsledky 14. kola: Žďár 
nad Sázavou - Stará Říše 1:0, Šum-

perk - Bzenec 7:0, Polná - Třebíč 
2:1, Vrchovina - Tišnov 0:2, Strání 
- Tasovice 0:1, Ždírec nad Doub-
ravou - Rosice 1:3, Břeclav - Velká 
Bíteš 1:4.
 1.  Tišnov 14 13 0 1 55:8 39
 2.  Rosice 14 8 3 3 38:11 27
 3.  Žďár n.S. 14 8 3 3 29:13 27
 4.  Vrchovina 14 8 2 4 23:15 26
 5,  Tasovice 14 8 1 5 24:28 25
 6.  Šumperk 14 7 2 5 27:19 23
 7.  Polná 14 7 1 6 36:24 22
 8.  Bzenec 14 6 2 6 29:30 20
 9.  Ždírec 14 5 3 6 14:20 18
 10.  Stará Říše 13 5 2 6 20:21 17
 11.  Břeclav 13 4 3 6 13:18 15
 12.  Velká Bíteš 14 4 2 8 21:36 14
 13.  Havl. Brod 14 4 2 8 17:35 14
 14.  Blansko 14 2 6 6 11:26 12
 15.  Strání 14 3 1 10 13:33 10
 16.  Třebíč 14 1 3 10 16:49 6

Svatohubertské slavnosti
.                                   Více na www.zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Oldřich

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

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice 

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo: 

Specialista,-tka pro provoz a rozvoj vodovodů a kanalizací (VaK) 

Charakter práce:  
• Vydávání vyjádření za provozovatele VaK k projektové dokumentaci připravovaných staveb, a 

to jak staveb VaK, tak i ostatních staveb (pozemních, dopravních) 
• Vydávání stanovisek ke zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek 
• Koordinace odborných stanovisek specialistů k projektovým dokumentacím připravovaných 

staveb 
• Vydávání podkladů o provozovaných sítích VaK stavebníkům a projektantům pro přípravu 

staveb 
• Jednání s úřady a dotčenými orgány při přípravě a realizaci staveb 
• Zpracovávání odborných stanovisek ke všem stupňům územně plánovací dokumentace 
• Účast u správních řízení u staveb VaK a zastupování zájmů provozovatele VaK 
• Technická podpora provozům VaK a ostatním technikům VAS 

Požadované znalosti:  
 Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové dokumentace v prohlížeči. 
 Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména staveb vodovodů a kanalizací a 

objektů na vodovodních a kanalizačních sítích.  
 Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodovodů a kanalizací 

(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Požadované dovednosti:  
 samostatnost, spolehlivost,  
 schopnost asertivní komunikace se stavebníky, projektanty, investory, 
 přesnost a aktivní přístup k práci. 

Vzdělání a praxe:  
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní 

hospodářství 
• řidičský průkaz sk. B 

Nabízíme:  
• převážně práce v kanceláři s technickou dokumentací staveb  
• časté jednání s investory, stavebníky, projektanty 
• práci v oboru vodovodů a kanalizací 
• zázemí stabilní a tradiční firmy 

Předpokládaný termín nástupu: možno ihned, nebo dle dohody. 
Místo výkonu práce: Boskovice 

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 
30. 11. 2017. 

Případné bližší informace: 
 tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru 
 
Děkujeme Vám za projevený zájem pracovat pro VAS, divizi Boskovice. 

Zápas Boskovic. Foto Lubomír Slezák

V patnáctém kole hostí Blansko 
Šumperk, utkání se hraje v sobotu 11. 
listopadu ve 14 hodin.

Krajský přebor
1. kolo: Boskovice - Ivančice 

4:1 (2:1), 22. Müller, 29. Stara, 62. 
Preč, 67. Novák - 4. Ryška.

Boskovice: Bednář - Václavek, Da-
něk, Černý (87. Feruga), Müller, Preč 
(73. Hlaváček), Martínek, Živný (80. 
Horák), Novák (85. Henek), Růžička 
(46. Kubín), Stara.

Poslední zápas podzimu nezačal 
pro domácí dobře, když hned první 
útok Ivančic znamenal první branku 
utkání. Během dalších deseti minut 
domácí spálili tři šance, vyrovnání 
znamenala až nádherná střela Mülle-
ra. Za sedm minut Stara otočil skóre 
zápasu a poté hosty dvakrát zachrá-
nila tyč.

Také ve druhé půli byl domácí 
celek lepší, po kombinační akci v 61. 
minutě přesně zakončoval Preč. Hos-
té otevřeli hru, Boskovice podržel 

skvělými zákroky brankář Bednář. 
A tak udeřilo opět na druhé straně, 
kdy po centru zleva zakončoval hla-
vou Novák.

Ráječko - Veselí nad Moravou 
8:2 (4:0), 18. a 20. Sehnal, 23. Lid-
mila, 27. Sedláček, 47. Mičko, 63., 
88. a 90. Keprt D. - 74. Klimek, 85. 
Vaďura.

Ráječko: Němeček - Keprt R., Sed-
lák, Müller, Sedláček, Lidmila, Zeman 
(49. Keprt D.), Sehnal (49. Horák), 
Horáček, Mičko, Bárta.

Po necelé půlhodině vedli domácí 
o čtyři branky a bylo rozhodnuto. Za 
stavu 6:0 se dvakrát tre�ili hosté, ale 
střelecky disponovaný Daniel Keprt 
vstřelil hattrick a završil vysoké 
vítězství domácích.

Další výsledky 1. kola: Lanžhot 
- Mutěnice 1:0, Bosonohy - MS Brno 
6:0, Bučovice - Bohunice 0:0, Morav-
ský Krumlov - Sparta Brno 1:1, Bys-
trc-Kníničky - Rousínov 2:0, Svratka 
Brno - Vojkovice 2:2.

 Pokračování na str. 11


