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Na Bambiriádě se představí 

přes dvacet organizací
K K
Tři autobusy 

zůstaly 
nasucho

Olešnice - Do nádrží tří linko-
vých autobusů zaparkovaných 
v oploceném areálu v Olešnici se 
v noci na čtvrtek 25. dubna dostal 
zatím neznámý zloděj. Z nádrží 
následně odčerpal asi 320 litrů 
nafty a způsobil tak krádeží pa-
liva a poškozením dvířek nádrží 
dopravci škodu za zhruba osmnáct 
tisíc korun.  (hrr)

Zloděje zlákala
zahrádka

Letovice - Založit si na jaře svoji 
vlastní zahrádku se zřejmě rozhodl 
zatím neznámý zloděj. Místo toho, 
aby si potřebné věci nakoupil v za-
hradnictví nebo květinářství, vše si 
obstaral jinou cestou.  Nezamčenou 
brankou vnikl do jedné ze zahrádek 
v Letovicích a s sebou si odnesl 
kamenné truhlíky, zahradní koleč-
ka, květináče, keříky a další věci 
v hodnotě kolem tří tisíc korun. 
Nezvaný zahradník je nyní pode-
zřelý ze spáchání přestupku proti 
majetku.  (hrr)

Řidič skončil 
ve křoví

Letovice - Rychlá jízda a mož-
ná i alkohol byly příčinou havárie, 
která se stala v neděli 21. dubna 
kolem půl jedenácté v noci na sil-
nici vedoucí z Letovic do Podolí. 
Čtyřiadvacetiletý řidič tam projíž-
děl s osobním autem Renault Twin-
go. V levotočivé zatáčce však ne-
zvládl řízení, vyjel do protisměru 
a mimo silnici, kde skončil v keři. 
Řidič se bezprostředně po nehodě 
nechal odvézt domů jiným autem, 
které jelo kolem. Přivolaní poli-
cisté poté u řidiče doma provedli 
dechovou zkoušku, která byla po-
zitivní. V dechu měl 1,9 promile 
alkoholu. Řidič tvrdil, že alkohol 
vypil až po jízdě. Proto bude dál 
odborně zkoumána řidičova krev, 
aby se jeho tvrzení buď potvrdilo 
nebo vyvrátilo. Na autě vznikla 
škoda za asi třicet tisíc korun. Při 
nehodě nebyl nikdo zraněn.  (hrr)

Kradl hliníkové
plechy

Stvolová - Včasný telefonát na 
policii dopomohl ve čtvrtek 18. 
dubna k dopadení pachatele krá-
deže, který se zajímal o hliníkovou 
a pozinkovanou střešní krytinu 
a několik kusů plechů uložených 
před chatou ve Stvolové. Ve vypůj-
čeném vozidle už mířil směrem na 
Letovice, když ho zastavili policis-
té. Ti navíc zjistili, že pětačtyřice-
tiletý nenechavec usedl za volant, 
aniž by vlastnil řidičské oprávnění. 
Z tohoto přestupku se bude zodpo-
vídat před správním orgánem. Za 
krádež mu navíc hrozí až dvouletý 
trest odnětí svobody.  (hrr)

Jízdní kola 
mu nestačila

Sloup - Škodu téměř padesát 
tisíc korun způsobil zloděj maji-
telce rekreačního domu ve Slou-
pu. Překonal oplocení, rozbil okno 
u sklepa a z domku si odnesl dvě 
jízdní kola, motorovou sekačku 
a nepohrdl ani starožitnými mince-
mi. Zloděj je podezřelý z trestných 
činů krádež a porušování domovní 
svobody.  (hrr)

Pozor! Auto
není trezor

Sebranice - Na úsloví o tom, 
že auto není trezor, zapomněli ve 
čtvrtek 18. dubna dopoledne dva 
muži parkující vůz před restaura-
cí v Sebranicích. Kolemjdoucímu 
nenechavci pak stačilo pár minut. 
Když se muži po asi čtvrt hodi-
ně vrátili k vozidlu, našli rozbité 
zadní okno. Pryč byly dvě příruční 
tašky s fi remními a osobními do-
kumenty. Lapka jim kromě nepří-
jemností způsobil škodu přesahu-
jící tři tisíce korun.  (hrr)

Policisté 
kontrolovali 

rychlost
Blanensko a Boskovicko - 

Předepsaná rychlost na silnicích 
blanenského okresu řidičům moc 
neříká. Přesvědčili se o tom do-
pravní policisté, kteří se během 
úterý a středy 16. a 17. dubna 
vydali kontrolovat právě dodržo-
vání stanovené rychlosti. Bohu-
žel, pokut bylo značné množství. 
Z 282 zastavených aut policisté 
zjistili přestupek u 106 řidičů 
a uložili blokové pokuty v cel-
kové výši 57 tisíc korun. Dal-
ších sedm závažných překročení 
rychlosti bude dále řešeno ve 
správním řízení. 

„Mezi nimi je i řidička osob-
ního auta značky Škoda, která 
v místě, kde je nejvyšší povolená 
rychlost 70 km/h, jela rychlostí 
118 km/h. Kromě toho policisté 
narazili také na dva řidiče, kte-
ří se dopustili trestných činů. Po 
Blansku se například projížděl 
ve fiatu třiačtyřicetiletý muž, 
který již v minulosti dosáhl dva-
nácti bodů, a má tak zakázáno 
usednout za volant. Řidič je nyní 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí,“ vypočítala blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebko-
vá.  (hrr)

Bude asi
pořádat párty
Vísky - Dva plné sudy piva, 

přepravku s lahvovým pivem, 
další samostatné lahve pěnivého 
moku, ale i prázdné sudy, cukro-
vinky, peníze, set-top-box a další 
věci si odnesl zloděj z pohostin-
ství ve Vískách. Dovnitř se dostal 
v noci na středu 17. dubna poté, 
co vypáčil vstupní dveře. Majiteli 
pohostinství vznikla škoda za té-
měř čtrnáct tisíc korun.  (hrr)

Chybí kanály
Skalní mlýn - Navštívit turistic-

ky atraktivní Skalní mlýn v Morav-
ském krasu se vydal zatím neznámý 
zloděj. Místo, aby si užíval krásné 
jarní přírody, využil v noci na úterý 
16. dubna tmy a ukradl z parkoviště 
čtyři kovové mříže na kanálových 
vpustích a také poklop zabezpeču-
jící nádrž čističky tamního hotelu. 
Způsobil tak škodu za asi dvanáct 
tisíc korun.  (hrr)

Zloději stačilo
deset minut

Letovice - Pouhých deset minut, 
na které opustil řidič svůj kamion 
zaparkovaný v úterý 17. dubna 
v Pražské ulici v Letovicích, sta-
čilo zloději na to, aby vykradl jeho 
kabinu. Krátce po poledni po vy-
páčení zámku vzal peníze, batoh, 
netbook, dva přenosné pevné dis-
ky, digitální fotoaparát a další věci 
za téměř 57 tisíc korun. Poškoze-
ním zámku pak vznikla škoda za 
další jeden tisíc korun.  (hrr)

Auto srazilo
malé dítě

Blansko - Pětileté dítě skončilo 
v nemocnici poté, co jej v úterý 
16. dubna v odpoledních hodinách 
srazilo v centru Blanska osobní 
auto značky Škoda. Za jeho volan-
tem seděla čtyřiatřicetiletá řidička. 
Policisté v současné době zjišťují, 
jak k nehodě došlo. Zatím není ani 
jasné, jak vážná zranění dítě utr-
pělo. Na vozidle vznikla po střetu 
škoda jeden tisíc korun.  (hrr)

Lapky lákají
i kůlny

Lažany - Kůlny a různé přístřeš-
ky na zahradách a u chat či domů 
jsou v posledních dnech lákadlem 
pro zloděje. Policisté tak šetřili na-
příklad vloupání do dřevěné kůlny 
v Lažanech. Pachatel tam odpáčil 
kovovou střechu a z vnitřních pro-
stor pak vzal nářadí a kovový ma-
teriál. Způsobil tak škodu za téměř 
tři tisíce korun.  (hrr)

Mikulášek: Trápí nás nedostatek 
míst pro děti v mateřské škole

Bohumil Hlaváček

Sloup -
Na staros-
t e n s k é m 
postu ve 
Sloupu pů-
sobí již tři-
advacátým 
rokem Josef 
Mikulášek. 
Popovídali 
jsme si o jeho problémech v obci. 

Co nového ve vaší obci?
S počátkem roku 2013 vstoupil 

městys Sloup stejně jako všechny 
ostatní obce a města České repub-
liky do nového systému rozpočto-
vého určení daní, který konečně 
alespoň zčásti odstranil onu ne-
spravedlnost, při které větší obce 
dostávaly v přepočtu na obyvatele 
více peněz z vybraných daní, než 
obce menší. Náš městys Sloup 
podle nových pravidel má od roku 
2013 dle propočtů ministerstva 
fi nancí získat ze sdílených daní 
oproti minulým rokům o zhruba 
4,4 milionů korun více. 

To je asi potěšitelné, ne?
Ano. Na druhé straně však při-

jdeme o dosavadní příspěvky od 
okolních obcí a od státu na úhradu 
neinvestičních nákladů základní 
školy, které dosahovaly až 2,4 mi-
lionů. I tak je nový systém s před-
pokládaným ziskem obce asi dva 
miliony korun příjemným vstupem 
do dalšího období. Jelikož jsme 
ale na počátku této zásadní změ-
ny, musíme být ve výdajích velmi 
opatrní, neboť bude samozřejmě 

záležet na skutečném výběru daní. 
Prozatím se jeví, že předpoklady, 
na nichž stojí obecní rozpočet, by 
mohly být naplněny.

Jaké položky tvoří váš rozpo-
čet? 

Schválený rozpočet městyse 
Sloup na rok 2013 obsahuje pře-
devším splátky úvěrů a půjček na 
novou čistírnu odpadních vod ve 
výši 795 tisíc a zateplení základní 
školy s 675 tisíci. Na hasičskou 
cisternu jsme vyčlenili 750 tisíc. 
I při této značné úvěrové zátěži 
počítáme s výdaji na nový most 
u mlýna, zpevnění hlavních chod-
níků na hřbitově, na opravy komu-
nikací, na výkupy pozemků pod 
ulicemi Hybešova a Soukopova. 
Chceme pořídit radar na měře-
ní rychlosti u jeskyň a vyměnit 
okna a zateplit budovu kulturního 
domu. Tento projekt bude fi nanč-
ně náročnější, a tak k úhradě jeho 
celkových nákladů chceme vyu-
žít dotace Státního fondu život-
ního prostředí na zateplení veřej-
ných budov, o kterou požádáme. 
Po mnoha letech zastupitelstvo 
městyse schválilo také příspěvek 
Římskokatolické farnosti Sloup 
na dokončení opravy střechy na-
šeho poutního kostela ve výši 250 
tisíc korun.

Co neinvestiční výdaje?
Po mnohaletém zvažování 

rozhodli zastupitelé o ukončení 
ztrátového provozu místního kina 
a takto ušetřené prostředky věno-
vali na posílení jiných kulturních 
aktivit. Jednou z nich bude kon-
certní cyklus 2013/2014 s názvem 

„Sloupy kultury“, který pod zá-
štitou městyse připravil bývalý 
místní varhaník Drahoslav Gric 
ze Šošůvky spolu s kolegou Kar-
lem Chudým, s nímž ve Sloupě 
již mnohokrát vystupoval v rámci 
oblíbených vánočních koncertů 
v kostele. Podrobnosti tohoto pro-
jektu jsou zveřejněny na obecních 
webových stránkách. S platností 
od ledna má městys Sloup také 
svůj nový územní plán. Schvá-
len byl na zasedání zastupitelstva 
a Urbanistickému středisku Brno 
jsme za něj celkem zaplatili zhru-
ba 380 tisíc korun. Část poskytl 
jako dotaci ze svého rozpočtu Ji-
homoravský kraj.

Myslíte na odpadové hospo-
dářství?

Určitě. Další novinkou zavede-
nou od letošního jara bude poří-
zení kontejnerů objemu jedenáct 
set litrů hnědé barvy na zelený 
odpad. Městys jich objednává 
celkem pět, přičemž tři budou 
umístěny na stávající stanoviště, 
jeden bude přidán na Příhon směr 
Luka a jeden pro sídliště Sloup-
sever. Kontejnery budou pravi-
delně jednou týdně vyprazdňová-
ny, aby v nich odpad nezahníval. 
Cena za svoz jednoho kontejneru 
je 190 korun, takže za půl roku 
této služby (od května do října) 
při pěti nádobách zaplatíme cel-
kem asi pětadvacet tisíc korun. 
Takže ještě ušetříme, neboť ob-
časné přistavování velkých kon-
tejnerů, v nichž se navíc obje-
vovalo vše, nás stálo více. Nyní 
budou velkoobjemové kontejnery 
přistavovány současně se sběrem 

nebezpečných odpadů a měly by 
sloužit opravdu jen k ukládání 
objemných věcí jako nábytek či 
koberce a nikoliv zahradního od-
padu. 

Trápí vás jako jinde problémy 
s místy pro děti ve školce?

Je tomu tak. Velkou snahou 
zastupitelstva bude vyřešení sou-
časného problému nedostatečné 
kapacity mateřské školy, i když 
to není vůbec jednoduché. Jelikož 
letos odchází velmi málo žáků do 
základní školy, nemohla ředitelka 
MŠ při posledním zápisu přijmout 
celkem jedenáct dětí. 

I když čtyři z tohoto počtu jsou 
mladší tří let a v dalších pěti přípa-
dech budou maminky doma s dru-
hým dítětem, chtěli by zastupitelé 
i v těchto případech pomoci. Jedi-
né možné řešení je využít uvolněné 
prostory v základní škole a zřídit 
zde tzv. dětskou skupinu, pro kte-
rou platí benevolentnější předpisy 
než pro předškolní zařízení. Vše je 
předjednáno a připraveno, avšak 
problém je s výší fi nanční spolu-
účasti rodičů. I když nebude poža-
dován žádný nájem ani úhrada za 
energie, musí se zaplatit pracovní 
síly. A i když se podaří zajistit pra-
covnice na minimální možný úva-
zek a za téměř minimální mzdu, 
bude se školné pohybovat v řádu 
tisícikorun, samozřejmě v závis-
losti na počtu platících. Pro jed-
no až tři děti je asi bezpředmětné 
o zřízení dětské skupiny uvažovat. 
Proto nyní jednáme s rodiči neza-
psaných dětí, kolik budou schop-
ni a ochotni platit, a podle jejich 
 zájmu bude ve věci rozhodnuto.
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Radim Hruška

Blansko - Celorepubliková akce 
s patnáctiletou tradicí Bambiriáda 
letos poprvé zavítá i do Blanska. 
V tamním zámeckém parku se 
uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. 
května. Dětem a jejich rodičům se 
představí více než dvacet organi-
zací, které nabídnou pestrou škálu 
volnočasových aktivit.

„Jsme rádi, že se do Bambiriády 
zapojilo tolik místních organiza-
cí, díky tomu budou mít děti větší 
přehled, z jakých volnočasových 
kroužků si mohou vybírat,“ uvedl 
hlavní organizátor akce Miroslav 
Martinek. 

Brány parku se otevřou v pátek 
24. května v devět hodin, slavnost-
ní zahájení proběhne o půl jedenác-
té. Připravený je bohatý  program 
na podiu i nejrůznější činnosti pro 
děti. Ty si budou například moci 
zajít do lanového centra, vyzkoušet 
si střelbu z luku nebo si zajezdit 
s modely lodí a aut. V plánu je také 
noční hra, jejíž organizace se ujala 
obě blanenská skautská střediska. 
V průběhu celé Bambiriády bude 
probíhat sběr plyšáků. „Chceme 
nasbírat staré plyšáky, s kterými 
si třeba už děti nehrají a věnovat 

Pokračování ze str. 1
Předložil a s vedením města 

předjednal několik možných va-
riant, z nichž v současné době, 
vzhledem k fi nančním možnostem, 
vyšla jako realizovatelná možnost 
vybudování hřiště menších roz-
měrů v rámci akce „Victor“. Díky 
vstřícné komunikaci ze strany ve-
dení města byl po doporučení rady 
tento záměr zařazen na nejbližší 
12. zasedání blanenského zastu-
pitelstva a přesvědčivou většinou 
hlasů byl schválen. 

Fotbalisté se tak s velkou prav-
děpodobností mohou těšit na 
nové hřiště s umělým trávníkem 
3. generace, který schválila FIFA 

a UEFA a který umožní celoroční 
využití hřiště pro účely přípravy, 
tréninků a zápasů. Vybudování 
fotbalového hřiště s umělým po-
vrchem na Údolní ulici tak zajistí 
blanenským fotbalistům kvalitní 
a ekonomicky nenáročnou pří-
pravu i v zimních měsících, ve 
kterých museli doposud využívat 
umělé trávníky v jiných městech, 
což představovalo značnou časo-
vou i fi nanční zátěž. 

Celkové fi nanční náklady na pro-
jekt jsou zhruba 7 mil. Kč, přičemž 
60 % pokryje dotace z programu 
„Victor“. V případě realizace pro-
jektu bylo navrženo i vybudování 
nového osvětlení hrací plochy a po-

řízení víceúčelového malotraktoru, 
který bude sloužit k údržbě hřiště 
ale i ostatních ploch, o které se sta-
rají Služby města Blanska.

Žadatelem o dotaci je město 
Blansko, což znamená, že hřiště 
zůstane ve vlastnictví města a pro-
vozovatelem budou Služby města 
Blanska. Hřiště bude využíváno ce-
lým klubem FK Blansko, počínaje 
mládežníky v průběhu celé sezóny, 
přes dorost a muži konče, kteří 
využijí hřiště především v průbě-
hu zimních měsíců. Předpokládá 
se, že hřiště se bude využívat také 
k  pořádání turnajů mladších žáků 
a přípravek.  Radka Sitarová, 

Věci veřejné Blansko

Požár zasáhl 
dva hektary

Pokračování ze str. 1
Při požáru se zranil jeden muž. 

Vyšetřovatel jihomoravských 
hasičů konstatoval, že škoda ne-
přesáhne sto padesát tisíc korun. 
Příčinu v tuto chvíli vyšetřuje. 
Požárem byla zasažena plocha asi 
dvou hektarů.

Hasiči se během zásahu museli 
potýkat např. se závadou požární 
techniky i se zapadnutým vozem, 
který zablokoval cestu. U zásahu 
pracovalo šest jednotek HZS Ji-
homoravského kraje a devět jed-
notek sborů dobrovolných hasičů. 
Celkem bylo na místě třiadvacet 
hasičských vozů.  (hrr)

Lepší podmínky pro fotbalisty...

je orgánu sociálně právní ochrany 
dětí a dalším místům, kde je jich 
potřeba,“ vysvětlila jedna z organi-
zátorek Romana Ošlejšková. 

Letošní téma je Dětství v pro-
měnách času, celý program budou 
proto provázet kromě moderátora 
také Honzík a Maruška, cestova-

telé časem, kteří dětem ukážou, 
jakými způsoby si děti hrály v mi-
nulosti. Už před Bambiriádou jsou 
ale v plánu nejrůznější akce. V uli-
cích Blanska budou moci lidé brzy 
potkat informační stánek, kde se 
děti mohou vyfotit se svojí oblíbe-
nou hračkou nebo s tou, která bude 

k dispozici. „Fotky poté dáme do 
online katalogu na našich strán-
kách a bude se hlasovat o nejlepší 
z nich. Výherce odměníme přímo 
na Bambiriádě hmotnými cenami,“ 
doplnila Ošlejšková.

Více informací se dozvíte na 
webu www.bambiriada.bk.cz.


