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KėĎĒĎ
Dívka zůstala
zaklíněná
v jeskyni
Moravský kras - V jeskyni
Kostelík u jeskynního komplexu
Býčí skála v Moravském krasu
zůstala v sobotu 16. listopadu
odpoledne zaklíněná mladá žena.
Krátce před sedmnáctou hodinou na místo vyjela jednotka se
speciální technikou z brněnské
stanice Lidická a profesionální
hasiči z Blanska. První jednotka
po příjezdu na místo zjistila, že
mladá turistka zůstala zaklíněná
ve štěrbině asi tři metry od vstupu
do jeskyně.
„Vzhledem k tomu, že byla na
místě už asi tři hodiny, bylo nutné
ji zahřát. Ženu nemohli záchranáři vyprostit standardními postupy.
Zvolili proto mikrotrhací práce.
Touto speciální technikou se jim
podařilo odstranit malý kousek
skály a ženu bezpečně, krátce po
půl sedmé večer, vyprostit,“ přidal podrobnosti mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Nebylo to poprvé, kdy museli
hasiči na stejném místě v podobné situaci zasahovat. Již před
léty tam zůstal zaklíněný muž.
Dívku, která byla po celou dobu
zásahu při vědomí a komunikovala, transportovali záchranáři
k posádce zdravotnické záchranné služby.
(hrr)

ZPRAVODAJSTVÍ

Jiří Crha: Připravujeme novou
strategii podpory sportu
Bohumil Hlaváček
Blansko
Město Blansko
převzalo do své
péče
většinu
hlavních sportovišť. Oddílům
se ulevilo, co
se týče starosti
o areály a placení energií. Jejich
funkcionářům by ale pomohla
i větší podpora vlastní činnosti.
Rada na to reﬂektovala jmenováním speciální komise, která by
měla připravit návrh nové strategie podpory sportu ve městě.
S jejím předsedou a místostarostou Blanska Jiřím Crhou jsme si
o této problematice popovídali.
Proklamuje se, že Blansko je
městem sportu. Je ale jeho podpora ze strany radnice dostatečná?
Že Blansko je městem sportu,

myslím pravdou je. Samozřejmě
ale možnosti města jsou omezeny
rozpočtem, to je klasická ekonomická poučka. V tomto volebním
období jsme uskutečnili zásadní
krok spočívající v převzetí hlavních sportovišť pod svojí správu.
Tedy areály ASK, FK a dnes již
neexistující TJ ČKD. Myslím, že
to byl určitě správný krok. Teď
začíná pracovat komise, která
připraví další podklady pro zkvalitnění sportovní činnosti a to
zejména ve vztahu k mládeži.
Jaké je její složení?
Byl jsem jmenován předsedou,
dále v ní jsou tři zástupci sportovní komise, jeden z největší TJ,
tedy nyní z ASK, zástupci odboru školství a ﬁnančího a nechybí
ředitel Služeb Blansko. Cílem je
vytvořit nějakou strategii či koncepci s předpokladem, že o jejím
schválení by jednalo zastupitelstvo v červnu 2014. Hlavním

úkolem bude oddělit starost o
majetek a vlastní sportovní činnost s tím ale, že to musí být pojato komplexně.

mohou být různé. Nová koncepce
se bude touto otázkou určitě také
zabývat. Měli bychom najít systémové řešení.

Co stav sportovišť?
O ta se v současnosti starají
v drtivé většině případů Služby
Blansko. Myslím si, že žádná další zařízení asi není třeba budovat,
jejich počet a stav je dostačující.
Až na dvě výjimky. Podporuji, aby se zrealizovala dostavba
hlediště a sociálního dovybavení
haly na Údolní ulici včetně jejího
zateplení a dále umělá tráva pro
fotbalisty.

A zmíněná vlastní sportovní
činnost?
Je třeba stanovit pravidla
zejména pro podporu mládeže,
jejich trenérů, kteří se o ni starají.
Stanovili jsme si termín, do kterého budeme sbírat podklady pro
další diskusi a hledání optimálního řešení. Do toho by se měly
zapojit i sportovní kluby.

Ozývají se baseballisté, kteří
mají problém s ﬁnancováním
svého areálu, který pod město
převeden nebyl…
Samořejmě tuto informaci vnímáme. Je to zatím otázka dostatku ﬁnancí, aby se město mohlo
starat i o toto sportoviště. Názory

Blanenská
galerie plná
rozmanitosti

Zloděje hliníku
má policie
Lysice - Do oploceného areálu jedné z lysických ﬁrem chodil
nejméně ve dvou případech krást
letos v létě původně neznámý
zloděj. Nejméně dvakrát během
měsíce srpna z místa odcizil hliníkové proﬁly. Poprvé to bylo asi
jedno sto kusů, podruhé kolem
třiceti kilogramů. Ukradené věci
pak prodával v různých sběrnách
surovin.
V současné době už policisté
odhalili, kdo za těmito krádežemi
stojí. Jedná se o dvacetiletého
muže, kterému pomáhal ještě druhý, čtyřiačtyřicetiletý pachatel.
Dvacetiletý muž už byl za krádeže
v poslední době potrestaný a ze
stejného trestného činu se bude
zodpovídat i nyní. Škoda, kterou
ﬁrmě způsobili, byla odhadnutá na
tři tisíce korun,“ přidala podrobnosti blanenská policejní mluvčí
Iva Šebková.
(hrr)

Někdo rozebral
střechu
Újezd u Černé Hory - Šedesát metrů čtverečních hliníkových plechů ukradl zatím neznámý pachatel ze střechy bývalé
kompostárny v Újezdu u Černé
Hory.
Pachatel v přesně nezjištěné
době nejprve poničil plot, pak
vylezl na střechu, kde demontoval plechy a odvezl je pryč.
Majiteli areálu tak způsobil
škodu přesahující čtyřicet tisíc
korun.
(hrr)

Na mobil
chodily nadávky
a výhružky
Boskovicko - Textové zprávy
zaslané na mobilní telefon nemusí být vždy příjemné. A někdy
jsou příjemci natolik protivné, že
jejich zasílání oznámí na policii.
Jeden z případů komunikace mezi
družkou a druhem řeší v současné době policisté na Boskovicku.
Muž tam ženu v textové zprávě
vulgárně urážel a nyní je podezřelý ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití.
Podobný případ se stal také
v Krásensku na Vyškovsku, kde
někdo z neznámého čísla mobilního telefonu jinou ženu obtěžoval prozváněním a pak jí poslal
také několik textových zpráv
s vulgárními urážkami. I tento
případ si už převzali k šetření
policisté pro podezření ze spáchání stejného přestupku. (hrr)

Obsahuje už návrh nového
rozpočtu nějaké navýšení rubriky pro podporu sportu?
Bohužel zatím ne. Rozpočet je
na úrovni letošního roku. Rádi
bychom ale změny dosáhli pro
další rok. Proto chceme novou
koncepci projednat a schválit tak,
aby se objevily její výstupy v rozpočtu na rok 2015.

Novinka. V Kořenci otevřeli Malou galerii Fran ška Řehořka. Zájemci si budou moci obrazy malíře, který strávil
v Kořenci na šedesát let svého života, prohlédnout v budově obecního úřadu.
Foto Jaroslav Oldřich

Blansko - Zajímavá výstava
byla v sobotu zahájena v sálech
Galerie města Blanska. Návštěvníkům se představuje brněnský
výtvarník Václav Stratil a jeho
hosté Petr Strouhal, Martin Vongrej pod kurátorským vedením
Jiřího Ptáčka. Výstava nese název
25 milionů čar a představuje vizuální tvorbu propojenou pojmy
vědomí, čas, čára, ruka, opakování. Výstava potrvá do 20. prosince a koná se za ﬁnanční podpory
ministerstva kultury.
(ama)

Výrobce pervitinu musela zatknout...
Pokračování ze str. 1
A to přímo při předávání léků
obsahujících pseudoefedrin, tedy
látku potřebnou k výrobě pervitinu. Oba případy spojil fakt, že přítelkyně pachatelů byly sestry.
„I u tohoto muže, který už skončil ve vazbě, následovaly domovní prohlídky na několika místech

blanenského okresu. První z nich
v jeho bytě v Kunštátě, další ve
skladu v Dolní Lhotě, na chatě
v Blansku a také prohlídka jeho
vozidla. Kriminalisté při nich
našli kompletní varnu na výrobu
pervitinu destilací, další část varny
bez chemikálií a dále pak několik
desítek gramů sušené marihuany.
Vyrobený pervitin muž předával

jemu dobře známým uživatelům,
kteří potvrdili, že jím dodaný
pervitin byl vysoké kvality. Muž
je tak v současnosti podezřelý ze
spáchání trestného činu nedovolená výroba a distribuce omamných
a psychotropních látek. Za tento
trestný čin může jít do vězení až
na deset let,“ dodala Iva Šebková.
V letošním roce kriminalisté

na Blanensku do 20. listopadu
šetřili celkem šestnáct případů
trestné činnosti související s drogami. Odhalili sedm varen a jednu
pěstírnu konopí. V ostatních případech se jednalo o předání nebo
prodej drog. Vloni bylo v regionu
uzavřeno celkem patnáct případů
této trestné činnosti, z toho bylo
osm varen a jedna pěstírna.

Doubravice a Újezd hlásí: Kanalizace
dokončena, čistírna slavnostně otevřena
Eva Sáňková
Doubravice nad Svitavou,
Újezd u Boskovic - Mnohým spadl kámen ze srdce, mnohým je tato
stavba trnem v očích. Co člověk,
to jiný názor. Jedno je však jisté.
Doubravice a Újezd u Boskovic se
od konce měsíce září zařadily mezi
ty obce, které již nebudou znečišťovat řeku Svitavu.
V září letošního roku byla čistírna odpadních vod uvedena do
zkušebního provozu a v sobotu
9. listopadu byla stavba slavnostně
otevřena. V jejím areálu se sešli
nejen zhotovitelé stavby, představitelé obou obcí, zastupitelé a pozvaní hosté, ale také mnozí občané
městečka, aby byli slavnostnímu
aktu přítomni. Starosta Doubravice
Pavel Král ve stručnosti seznámil
přítomné s celou „historií“ výstavby kanalizace a ČOV, která započala již v roce 2005 ustavující valnou
hromadou, kdy Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd
u Boskovic vytvořily svazek obcí.
Do vlastní přípravy a výstavby se
však zapojily pouze obce Doubravice a Újezd.
V lednu 2008 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu
a přesně za rok státní fond životního
prostředí akceptoval žádost o dotaci. V srpnu 2010 Stavební úřad
Blansko vydal stavební povolení na
stavbu ČOV a kanalizaci a v dubnu
2011 již byl znám zhotovitel stavby.

Foto archiv
Výběrovým řízením vítězně prošlo
sdružení ﬁrem IMOS, DIS a TENZA. Do měsíce byla podepsána
smlouva o dílo a přesto, že mnoho
občanů doufalo, že ke stavbě nedojde, v dubnu roku 2012 bylo předáno staveniště a zahájeny stavební
práce. Ty však byly koncem května
přerušeny vzhledem k tomu,
že nebyla podepsána smlouva o dotaci ze SFŽP a MFČR.
V tomto období se většina obyvatel
obou obcí rozdělila na dva tábory.
Jedni věřili, že se politická situace
v zemi uklidní a smlouva o podpoře
a rozhodnutí o dotaci bude podepsána, pesimisté ve šťastný konec
nevěřili. Vše bylo ale jako v pohádce. Když už se zdála být situace
mezi lidmi neúnosná, 10. července

2012 byla smlouva podepsána, což
znamenalo pokračování ve stavbě
kanalizace a ČOV.
Přes všechny problémy a potíže,
které jsou doprovodnými jevy
téměř všech investičních akcí tohoto rozsahu, byla stavba realizována
za 18 měsíců (podle smlouvy) a 16.

EO s množstvím vypouštěných
odpadních vod 71 175 m3/rok.
Tyto a ještě mnoho dalších informací mohli získat občané, kteří měli
v uvedený den možnost nahlédnout
do všech zákoutí krásných budov
areálu, prohlédnout si všechna zařízení na vlastní oči a od odborníků
z VAS Boskovice si vyslechnout další zajímavé informace
o tom, jak a na jakém principu
vlastně čistička pracuje a hlavně,
jakým přínosem bude pro zlepšení
životního prostředí. Největší investiční akce, jaká kdy byla v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic uskutečněna, je dokončena
a věřme, že současným i budoucím
obyvatelům bude sloužit k jejich
spokojenosti.

Z ėĊĉĆĐĮēŃ ĕĔŧęĞ
října 2013 předána investorovi. K 8.
listopadu 2013 bylo na kanalizaci
v Doubravici připojeno 160 nemovitostí, v Újezdu pak 30. Postaveno
bylo celkem 17,2 km kanalizační
sítě včetně výtlaku – údaj je celkový za obě obce. A jak je na tom
mechanicko biologická čistička
odpadních vod? Má kapacitu 1800

KėĎĒĎ
Auto skončilo
ve stromě
Ráječko - Blanenští policisté
vyjížděli v pondělí 18. listopadu před osmou hodinou ranní
na silnici mezi Ráječkem a Rájcem-Jestřebí. Řidič tam pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost
svým schopnostem, údajně se
lekl přebíhajícího zajíce, strhl
řízení a vyjel vpravo mimo silnici do stromu. Muž utrpěl lehké
zranění, s nímž byl převezen do
nemocnice. Po havárii vznikla
škoda přesahující dvacet tisíc
korun.
(hrr)

Vzal peníze
a šperky
Blansko - Nezvaná návštěva
přišla ve čtvrtek 14. listopadu
v podvečer do jednoho z rodinných domků v Blansku. Zatím
neznámý zloděj přelezl plot,
pak se pokusil vypáčit jedny
balkonové dveře, to se mu však
nepovedlo. Poté se přes jiné balkonové dveře dostal do vnitřních
prostor domku, kde pobral doslova vše, na co přišel. Z plechové
pokladny vzal finanční hotovost
v korunách i v eurech, odnesl si
také zlaté a stříbrné šperky nebo
osobní doklady. Majitelům tak
vznikla škoda za více než 160
tisíc korun.
(hrr)

Zmizel česnek
i sádlo
Kněževes - Pro čtvrt kila česneku a 0,7 litru vepřového sádla
si nepozván přišel v sobotu 9. listopadu v odpoledních hodinách
do jednoho z rodinných domků
v Kněževsi třicetiletý muž.
„Na oznámené vloupání, při
němž vznikla škoda za více než
čtyři tisíce korun, velmi rychle
reagovali policisté, kteří muže
zadrželi jen několik desítek minut
po činu. Zloděj se v té době stále
ještě pohyboval po domě,“ uvedla blanenská policejní mluvčí Iva
Šebková.
Brzy se ukázalo, že podezřelý
muž není policistům neznámou
postavou. Do stejného domku
v obci se měl už vloupat nejméně
dvakrát před tím. Poprvé 23. října, kdy odtud vzal jeden kilogram
medu a ﬁnanční hotovost, podruhé pak v posledních říjnových
dnech, kdy si odnesl 15 kilogramů
vlašských ořechů a opět ﬁnanční
hotovost. Případ policisté dál šetří. Muž byl navíc již v minulosti vyšetřován kvůli páchání jiné
trestné činnosti.
(hrr)

Řidič přehlédl
stojící auto
a boural
Blansko - Do zastaveného
dodávkového auta značky Iveco s přívěsným vozíkem narazil
v pondělí 11. listopadu krátce
před devátou hodinou ranní čtyřiadvacetiletý řidič osobního auta
značky Rover.
Řidič jel ve směru od Blanska do Rájce a po vyjetí z města
Blanska zřejmě přehlédl odstavené vozidlo. Následoval náraz,
po kterém auto vyjelo ze silnice
a převrátilo se na střechu. Řidič
utrpěl lehké zranění, na vozidlech
vznikla škoda asi padesát tisíc
korun.
(hrr)

Mladík
ukradl vlečku
k traktoru
Lhota u Olešnice - Policisté už znají jméno mladého
muže, který měl ze soukromého
pozemku ve Lhotě u Olešnice
ukrást zaparkovanou traktorovou vlečku. Vlečka o nosnosti tři
a půl tuny s ručním oboustranným vyklápěním zmizela během
září letošního roku. Majiteli tak
vznikla škoda asi devět tisíc
korun. Devatenáctiletý mladík je
nyní podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže.
(hrr)

