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Radim Hruška

Boskovice - Od prvního března se 
ujali chirurgického oddělení a inter-
ny v boskovické nemocnici noví 
primáři. V prvním případě je jím 
dosavadní zástupce primáře Radek 
Bousek, internu pak nově povede 
Luděk Pluháček, který působil na 
stejném postu v II. interní klini-
ce Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně. Před vedením zdravotnic-
kého zařízení ještě zbývá úkol dopl-
nit primariáty na dětském oddělení 
a radiologii, do výběrového řízení 
se totiž nikdo nepřihlásil. 

„Moje hlavní snaha je, 
aby zůstal zachovaný stá-
vající kádr lékařů. Druhým 
úkolem je doplnění sou-
časného počtu osmi chirur-
gů o nové kolegy, na čemž 
intenzivně pracuji. V této 
chvíli jsme na zajištění 

péče soběstační, ale do ideální pozi-
ce nám chybí minimálně dva lékaři. 
Myslím si, že do dvou až tří měsíců 
by se to mohlo podařit,“ uvedl pri-
mář Bousek. (více o chirurgickém 
oddělení čtěte na straně 5)

Zatímco nový primář chirurgie 
v boskovické nemocnici působí od 
začátku své kariéry, Luděk Pluhá-
ček je na interně novou tváří. V sou-
časné době se proto seznamuje 
s chodem zařízení i svého oddělení. 
„Po zkušenostech ve velké brněn-
ské klinice nastupuji do Boskovic 
se stejným zápalem. V Brně jsem si 
opakovaně ověřil, že je možné dob-

ře skloubit práci lékaře s manažer-
skou. Naše oddělení bude i nadále 
poskytovat komplexní interní péči 
všem pacientům v regionu. Myslím 
si, že lékařský kolektiv po doplně-
ní o kardiologa a gastroenterologa 
je dostatečně erudovaný. Odborný 
potenciál je zde v současné době 
dostačující a budu se snažit ho zvy-
šovat,“ přiblížil. 

Podle jednatele nemocnice Ros-
tislava Vernera došlo na interním 
oddělení k výraznému zklidnění 
napětí, které tam před nástupem 
nového primáře panovalo. Pozitiv-
ně vnímá i fakt, že Luděk Pluháček 

pracoval také jako peda-
gog a jeho zkušenosti tak 
budou přínosné mimo jiné 
v každodenní komunika-
ci s lékaři. „Stejně dobrý 
pocit mám i z chirurgické-
ho pracoviště. 

 Pokračování na str. 2
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Hotel Sladovna v Černé Hoře už zahájil provoz
Pavel Šmerda

Černá Hora - Turisté směřující 
do našeho regionu mají k dispozici 
další ubytovací zařízení. A ne leda-
jaké. Od 1. března je ve zkušebním 
provozu čtyřhvězdičkový Hotel 
Sladovna v Černé Hoře. Příjemné, 
moderní prostředí si jistě brzy najde 
spoustu obdivovatelů. Více prozra-
dil ředitel hotelu Aleš Hauzar.

Pane řediteli, můžete prozradit, 
v jaké fázi se momentálně nachází 
Hotel Sladovna? 

tel. 516 454 690
mobil: 737 231 500

Redakce Zrcadla 
Blanenska 

a Boskovicka

Nám. Svobody 2, Blansko 
v 1. patře prodejny Jena

***
Sokolská 13, Boskovice

(budova Sokolovny)
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Nemocnice Boskovice 
má dva nové primáře

Startuje turistická 
sezona

V Černé Hoře se chystá 
zajímavá akce, nebude 
chybět ani recese.
 Více na str. 5

Rozruch kolem 
školy

Stěhování Základní školy 
Salmova v Blansku prý není 
na pořadu dne.

 Více na str. 2

Fotbalové jaro 
startuje

O víkendu začínají boje na 
zelených trávnících v našem 
okrese.
 Více na str. 9

Kůň vyrazil 
na výlet

Brťov - Na silnici mezi Brťo-
vem a Velkými Opatovicemi došlo 
v pondělí 14. března ve večerních 
hodinách ke kuriózní nehodě. Mís-
tem projížděl autobus ve směru na 
Opatovice, když z lesa vyběhl kůň. 
I přes snahu řidiče došlo ke srážce. 
Kůň ji přežil bez většího zranění, na 
autobusu ale vznikla škoda ve výši 
padesát tisíc korun. Z cestujících se 
nikdo nezranil.  (hrr)

Do Býkovic letos
zamíří Olympic
Býkovice - Legendární kapela 

Olympic s Petrem Jandou bude 
hlavní hvězdou letošního Býko-
vického kulturního léta. „Vystoupí 
u nás na Slavnostech mlýna druhou 
červencovou sobotu. Loni byl Petr 
Janda nemocný a kapela nepřijela, 
letos jsme si tedy mohli přednost-
ně zvolit termín, jaký jsme chtěli,“ 
řekl za pořadatele Zdeněk Růžič-
ka. 

Podle jeho slov na konci loňské-
ho roku přemýšleli o tom, že by 
Býkovické kulturní léto omezili, 
ale podle všeho zůstane podobné, 
na jaké jsou lidé zvyklí. „Na Býko-
vickém hradišti se tedy opět usku-
teční pět až šest koncertů. Nebude 
chybět klasika v podobě Mňágy 
a Žďorp, jednáme o Nedvědech, 
ale určitě bude i něco nového. Co, 
to si zatím nechám pro sebe,“ dodal 
pořadatel.  (pš)

Převod sportovišť je připraven

Hotel Sladovna se začátkem 
března otevřel do měsíčního zku-
šebního provozu. Snažíme se tedy 
nyní dělat všechno pro to, abychom 
uvítali hosty v plnohodnotném pro-
středí, což byl náš cíl. Provoz pilu-
jeme do detailů tak, aby zákazník 
nenašel na našem zařízení žádnou 
chybičku. Chceme si osahat všech-
ny provozní záležitosti a odstranit 
nedostatky, které se spuštěním tak 
rozsáhlého komplexu vznikají, 
abychom byli připraveni na sezo-
nu, která pro nás začíná velikono-
cemi. 

Pojďme hotel postupně předsta-
vit. Jak bude vypadat ubytovací 
část?

Návštěvníci budou mít k dis-

pozici komfortní hotel čtyřhvěz-
dičkového charakteru s 87 lůžky 
v různých dispozičních variantách 
uspořádání pokojů. V devadesáti 
procentech se jedná o dvojlůžkové 
pokoje.

Můžete být konkrétnější? 
Samozřejmě. Zájemci u nás na-

jdou jednak klasické dvojlůžkové 
pokoje, ale i rodinné pokoje, kde 
jsou dvě místnosti navzájem propo-
jené, aby rodina měla svoje zázemí. 
Pochlubit se můžeme také jedním 
nadstandardním pokojem. Jmenuje 
se apartmán Sladovna, vznikl propo-
jením dvou pater bývalého hvozdu 
sladovny. Ložnice s vanou se nachá-
zejí přímo pod pivovarským komí-
nem.  Pokračování na str. 15

Na interním oddělení 
došlo k výraznému 
zklidnění napětí... 

 Rostislav Verner, 
 jednatel Nemocnice Boskovice

  Foto Pavel Šmerda  Foto Pavel Šmerda

Jaroslava Patloková z Boskovic 
je nejlepší angličtinářkou

Boskovice - Minulý týden proběhlo v Americkém centru v Praze slav-
nostní vyhlášení výsledků třetího ročníku ankety The Best Teacher of Eng-
lish Award. Soutěž každoročně pořádá Nadační fond Prague Post (PPEF), 
letos nově ve spolupráci se společností Wattsenglish. Svého zástupce měly 
na místě také Boskovice. Za výjimečnou pedagogickou práci byla na zákla-
dě hodnocení výběrové komise oceněna Jaroslava Patloková, která učí ang-
ličtinu na SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích. 

Podle závěrečného hodnocení je Jaroslava Patloková mimořádná uči-
telská osobnost. To se projevuje nejen v každodenní náročné práci se stu-
denty, ale také v zapojení se do mnohých projektů. Za zmínku určitě stojí 
její pracovní pobyt ve státě Michigan v USA v rámci Fulbrightovy nadace. 
 Pokračování na str. 4

Blansko - Zvláštní komise zříze-
ná na blanenské radnici již stanovi-
la, kterých sportovišť se bude týkat 
převzetí jejich správy pod město. 
„Budou to objekty tří hlavních tělo-
výchovných jednot. Konkrétně na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daň-
ka hala, travnaté a škvárové hřiště, 
volejbalové a tenisové kurty a mož-
ná i ubytovna, vše v dosavadním 
majetku ASK,“ uvedl ředitel spo-

lečnosti Služby Blansko Radek Sno-
pek. Ta by se o ně měla starat. V are-
álu v Údolní ulici by se pak jednalo 
o všechny prostory využívané FK 
APOS a TJ ČKD Blansko, tedy obě 
hřiště, halu a kuželnu včetně souvi-
sejících provozů. „Nezapomnělo se 
ani na hernu stolního tenisu, ještě 
jsme nerozhodli o rekreačním zaří-
zení v Kunžaku,“ doplnil. 

Do projektu nebyl zařazen areál 

baseballové Olympie. „Tato jednota 
nedodala v potřebné době příslušné 
podklady,“ vysvětlil starosta Lubo-
mír Toufar. Provozování sportovišť 
by město přišlo podle prvních pro-
počtů na asi 2,3 milionů korun. „Jak 
by přispívali sportovci, je zatím 
předmětem jednání. To, že nebudou 
platit členové jednot plné komerční 
ceny, se ale předpokládá,“ upřesnil 
místostarosta Jiří Crha. (bh)

V Oboře se v sobotu konal 
dětský karneval za účas   
hvězdné poroty ve složení 
Tomáš Ambroz, Mar  na 
Ambrozová a Vendy Pán-
ková, v čele stál předseda 
a fi nalista soutěže Česko 
hledá SuperStar Julián 
Záhorovský. Sešlo se neu-
věřitelné množství dě   
v atrak  vních maskách. 
Skvělý moderátor Jirka Bed-
nář rozproudil fantas  ckou 
zábavu. Střídaly se soutěže, 
tanec, vystoupení zpěváků, 
za neustálého odměňování 
masek cukrovím a plyšáky. 
Pořadatelky měly zajištěno 
občerstvení a díky sponzo-
rům i bohatou tombolu. 
Jejich úsilí a snaha, stejně 
jako všech účinkujících, 
byla odměněna rozzářený-
mi dětskými tvářemi a spo-
kojenými rodiči. Navzdory 
tomu, že se vyhodnocovala 
nejhezčí maska, vítězem 
byly všechny dě  . A pro-
to patří velké poděkování 
všem, především Jirkovi, 
za perfektně připravenou 
a provedenou akci. 
 Jaroslava Dobiášová

 2x foto Pavel Šmerda 2x foto Pavel Šmerda



Bohumil Hlaváček

Petrovice - 
Vladimír Paulík 
obhájil v pod-
zimních volbách 
s t a r o s t e n s k ý 
post v Petrovi-
cích. Začíná tak 
již svoje čtvrté 
volební období 
v této funkci.

Předvolební i povolební situace 
u vás byly tak trochu napjaté… 

To nepopírám. Volby jsou od toho, 
aby vytříbily situaci. Politikařit se 
začalo i v jiných menších obcích, 
nám se to nevyhlo. Už dlouhodo-
bě jsou tady dvě názorově rozdílné 

skupiny, došlo tedy k zákonitému 
střetu. I trochu ostřejšímu. Je možné, 
že to bude přetrvávat i do budouc-
na, i když myslím, že jsme se teď 
již jakžtaž domluvili. Doufám, že 
pomyslná válečná sekyra je snad 
zakopaná. Rád bych tomu věřil. 

O co šlo?
Myslím, že především o nedosta-

tek informací. Opozice je přesvěd-
čena, že obec málo komunikuje. 
Vyvrcholilo to sporem s vedením 
sboru dobrovolných hasičů. Popsalo 
se o tom dost papíru, nerad bych to 
znovu nějak otevíral, obzvláště pro-
to, že jsme si, jak jsem již předeslal, 
na schůzi okrsku snad vše vyříkali. 
Bylo to hodně o osobních vztazích. 
Do budoucna se to snad zlepší. 

Kromě sporů s hasiči se hodně 
mluvilo i o vaší školce…

Myslím, že i toto je již v pořád-
ku. Sousední Ždár bral stavbu kon-
frontačně z toho důvodu, že se bál 
o existenci vlastního předškolního 
zařízení. Já jsem vůči nim nikdy 
nijak nevystupoval. Školka je 
v provozu od září. Žáků máme dost 
a budeme podle všeho mít i dál. Jen 
v obci nám teď přibývá v průměru 
osm dětí za rok. Vystačíme si se 
svými, přespolní k nám nejezdí.

Jak jste spokojení s provozem 
vašeho azylového domu?

Jsme součástí evropského pro-
jektu pod krajskou patronací. Letos 
končí jeho první etapa, další pokra-
čuje do roku 2014. Máme plný 

stav, klientů je u nás osmadvacet. 
Možnost pobytu je zde maximálně 
na jeden rok, funguje to bezproblé-
mově.

Jaké máte plány na budoucí 
volební období?

Rozpočet máme schválený už 
od minulého roku. Na letošní rok 
je prioritou dokončení projektové 
dokumentace k výstavbě čistírny 
odpadních vod. Tu nemáme jako 
jedni z posledních v okolí. Bude-
me pak žádat o dotaci. Než k tomu 
dojde, jsme rozhodnuti vypsat refe-
rendum. Podobně jako tomu bylo 
nedávno v Jabloňanech. Chceme, 

aby si lidé sami rozhodli o tom, 
zda se obec zadluží na mnoho let 
dopředu.

Jak si myslíte, že dopadne?
Nebude to určitě nijak jednoznač-

né. Vidím to tak padesát na padesát, 
jak se říká. Uvidíme.

Co vás čeká dalšího?
Máme schválený nový územní 

plán. Je vydáno stavební povolení 
na víceúčelové hřiště, rádi bychom 
se do toho pustili. Nevzdali jsme se 
také záměru vystavět menší sportov-
ní centrum se zaměřením na stolní 
tenis. Chystáme se žádat o přísluš-
né dotace. Volnočasové aktivity by 
měly být takovým nosným prvkem 
v tomto volebním období. 
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O stavbě čis  čky v Petrovicích rozhodnou občané

Členové rady ZŠ Salmova zaslali vedení města Blanska protestní pe  ci

Stěhování základky není aktuální

náš rozhovornáš rozhovor

K K

Choval se jako 
v akčním filmu
Blansko - Scénka jako z akč-

ního fi lmu se odehrála ve čtvrtek 
17. března ve dvě hodiny v noci 
v Blansku. Při běžné silniční kont-
role chtěli policisté zastavit osobní 
vozidlo značky Audi. Jeho řidič 
však na výzvu nereagoval. 

Začal ujíždět a zastavil až na 
parkovišti u řeky Svitavy. Hned po 
zastavení vyběhl z auta a začal utí-
kat k řece. Než jej stačili policisté 
dohonit, skočil do vody a snažil se 
přeplavat na druhou stranu. To se 
mu podařilo, ale tam už na něj čeka-
li policisté, kteří výtečníka chytili. 
Muži zákona následně zjistili, že 
devětatřicetiletý muž měl k útěku 
dobrý důvod. Má totiž platnou blo-
kaci řidičského oprávnění a ještě jel 
s autem, které nemělo platnou tech-
nickou kontrolu.  (hrr)

Muž chtěl skočit,
do Macochy

Moravský kras - Blanenským 
policistům se ve středu 16. března 
podařilo zachránit mladý lidský 
život. Kolem půl čtvrté ráno totiž 
přijali oznámení, že na Horním 
můstku Macochy je muž, který chce 
ukončit svůj život skokem do pro-
pasti. „Na místo okamžitě vyjela 
hlídka. Ve tmě skutečně našla šest-
advacetiletého mladíka, který měl 
už danou nohu přes zábradlí nad 
propastí. Policisté jej uklidňovali 
a vyzývali, aby slezl. Přesto, že muž 
nechtěl ze začátku místo opustit, 
nakonec poslechl,“ uvedla blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková. 

Policisté mladého muže přesvěd-
čili, aby s nimi šel k jeho vozidlu 
značky Opel Astra, které nechal 
zaparkované, odemčené a se vše-
mi doklady na nedalekém parko-
višti. Odtud jej pak eskortovali do 
nemocnice.  (hrr)

Policisté se 
zaměřili na

chatové oblasti
Blanensko a Boskovicko - Na 

čtyři sta devadesát chat v různých 
částech Blanenska a Boskovicka 
zkontrolovali policisté v noci na 
středu 16. března. Během speciální 
akce se zaměřili hlavně na to, jestli 
jsou objekty řádně zajištěné pro-
ti vloupání a jestli se v oblastech 
neschovávají pohřešované nebo hle-
dané osoby. O tom, že jejich chata 
byla zkontrolována, najdou majitelé 
záznam na kontrolním lístku. 

Během kontrol, které se uskuteč-
nily v okolí obcí Blansko, Jedovnice, 
Šebrov, Holštejn, Sloup, Boskovice, 
Mladkov, Suchý, Lhota Rapotina, 
Vratíkov, Svitávka, Kunštát a Vel-
ké Opatovice našli policisté jednu 
chatu, u které majitel zapomněl 
zabezpečit po svém odjezdu okno. 
Policisté ho tedy o této skutečnosti 
okamžitě informovali.  (hrr)

Z hospody 
jel autem

Svitávka - Pár „pivek“ si dopřál 
třicetiletý řidič, kterého policis-
té kontrolovali v úterý 15. března 
v nočních hodinách ve Svitávce. 

Mladý muž nadýchal přes jedno 
promile. Policisté mu proto zaká-
zali další jízdu a zabavili řidičský 
průkaz.  (hrr)

Nepozorný řidič
boural a ujel

Adamov - Férově a v souladu 
se zákonem se rozhodně nechoval 
neznámý řidič, který 13. března na 
silnici mezi Adamovem a Bílovice-
mi při průjezdu pravotočivé zatáčky 
vjel se svým vozidlem do protismě-
ru, kde v té době jelo vozidlo mit-
subishi. Jeho čtyřiatřicetiletý řidič 
se snažil vyhnout nárazu, ale při 
manévru skončil se svým vozem na 
střeše. Na vozidle vznikla škoda ve 
výši asi sto tisíc korun.  (hrr)

Pásy a mobil,
nejčastější
přestupky

Blanensko a Boskovicko - Poli-
cisté připravili na čtvrtek 10. břez-
na akci zaměřenou na řidiče, kteří 
se nepoutají nebo za jízdy telefo-
nují mobilem. 

Celkem zkontrolovali 179 řidi-
čů, z nichž pětačtyřicet se dopusti-
lo přestupku proti plynulosti a bez-
pečnosti silničního provozu. Poli-
cisté se zajímali také o technický 
stav vozidla, dodržování platných 
pravidel silničního provozu a na to, 
zda lidé za volantem před jízdou 
nepožili nějakou omamnou látku. 
Kontrolou byl zjištěn pouze jeden 
řidič pod vlivem alkoholu.  (hrr)

Nedobrzdil
a havaroval

Sebranice - Ve večerních hodi-
nách ve čtvrtek 10. března se 
v Sebranicích stala nehoda. Čtyřia-
padesátiletý řidič osobního vozidla 
značky Škoda Octavia nedobrzdil 
a narazil do auta jedoucího před 
ním, které muselo zastavit, protože 
v protisměru projíždějící nákladní 
vozidlo v levotočivé zatáčce vjelo 
do jeho pruhu. Řidič Octavie ale na 
tento manévr nedokázal zareago-
vat. Na vozidlech vznikla škoda asi 
padesát tisíc korun.  (hrr)

Řidiče jedoucí 
do Brna čeká 

objížďka
Blanensko - Policisté upozorňují 

řidiče, že kvůli těžbě dřeva bude 20., 
26. a 27. března úplně uzavřena sil-
nice II/379 z Blanska přes Šebrov do 
Brna. Uzavírka bude trvat vždy mezi 
šestou a osmnáctou hodinou. Neprů-
jezdný bude úsek od odbočky na 
Olešnou po odbočku na Klepačov. 
Řidiči tak budou muset projíždět 
po objízdné trase přes části Blanska 
Olešnou a přes Staré Blansko.  (hrr)

Zloděj řádil 
v bývalé 

ubytovně
Letovice - Bývalá ubytovna 

v Letovicích se zřejmě zalíbila 
zloději. Ten se soustředil na kliky 
dveří, vodovodní baterie, průtoko-
vý ohřívač, sporákovou přípojku 
a další drobné předměty. To mu 
ale nestačilo a navíc poničil aku-
kamna, zásuvky, vypínače, zácho-
dové dveře, termostaty a elektric-
ký sporák. Majiteli objektu tak na 
ukradeném majetku vznikla škoda 
asi sedm tisíc korun a poničením 
věcí dalších více než šedesát tisíc 
korun.  (hrr)

Žena jela 
příliš rychle

Závist - Příliš rychlý vjezd do 
levotočivé zatáčky se nevyplatil 
dvaadvacetileté řidičce osobní-
ho vozidla Renault Clio, která  ve 
středu 16. března jela ve směru 
Závist - Černá Hora. Při průjezdu 
zatáčkou dostala smyk, vjela do 
protisměru a s vozidlem skončila 
v příkopu. Řidička utrpěla lehké 
zranění. Na vozidle vznikla škoda 
ve výši dvacet tisíc korun.  (hrr)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Snaha o optimalizaci 
sítě středních škol nejen v Jihomo-
ravském kraji je vzhledem ke klesa-
jícímu množství studentů jasná. Jak 
naznačil při své návštěvě Blanska 
náměstek hejtmana Stanislav Jurá-
nek, který má tuto problematiku na 
starosti, jednou z variant, o které 
by se dalo uvažovat, je stěhování 
Obchodní akademie a Střední zdra-
votnické školy do budovy Gymná-
zia Blanska v Seifertově ulici. 

Podle starosty Lubomíra Toufara 
by pak město uvažovalo o přestěho-
vání ZŠ Salmova do budovy akade-
mie na sídlišti Písečná. To, že pak 
následně radnice nezahrnula do roz-
počtu předtím plánované zateplení 
této základky, vyvolalo ve škole 
tak trochu paniku. Jak u vedení, tak 
u rodičovské veřejnosti.

„Vůbec nikdo s námi o této vari-
antě nejednal,“ byla rozhořčena 
ředitelka Eva Kadrmasová, která se 
to dozvěděla ze záznamu kabelové 
televize z tiskové konference města, 
kde starosta tuto variantu prezento-
val. Reakce byly rychlé. Rada školy 
vydala ihned prohlášení, které adre-
sovala na radnici. „Myšlenka o pře-
stěhování je pro nás nepřijatelná. 
Lze předpokládat, že většina rodi-
čů, zvláště mladších dětí, je nebude 
posílat na opačný konec města. Naše 
škola se nachází v prostředí, které je 
pro děti bezpečné, poskytuje ideální 
podmínky pro výuku, má vybudo-
vané kvalitní zázemí v podobě dvou 
tělocvičen, školní jídelny s největší 
kapacitou strávníků ve městě, škol-
ního hřiště i školní zahradu s učeb-

nou v přírodě,“ uvádí se v něm. Jak 
předeslala ředitelka, za nepřijatelné 
je považováno zejména to, že v tak 
zásadní otázce nebyla ani školská 
rada nebo její členové zastupující 
rodiče informováni nebo přizváni 
k jednání a nebyl dán prostor pro 
vyjádření jejich názoru. „Domnívá-
me se, že stejně jako ostatní občané 
města máme právo si vybrat školu, 
kterou považujeme pro naše děti za 
nejlepší a můžeme požadovat, aby 
péče o její stav byla na stejné úrovni 
jako u ostatních škol ve městě,“ píše 
se dále v prohlášení.

Celá kauza bude podle všeho jen 

pomyslnou bublinou. „Myslím, že 
bylo dost nešťastné pouštět na veřej-
nost informaci o jedné z variant, 
o které se jen uvažuje. Nemyslím, 
že by byla reálná z mnoha hledisek. 
Ať už se jedná o sloučení obou střed-
ních škol nebo stěhování základky na 
druhou stranu města,“ je přesvědčen 
Ivo Polák, náměstek hejtmana Jiho-
moravského kraje a ještě nedávno 
místostarosta Blanska. 

Jeho nástupce ve funkci Jiří Crha 
s jeho názorem souhlasí. „To, že 
jsme nevyčlenili peníze na zatep-
lení ZŠ Salmova, mělo velmi raci-
onální důvod. Je to bezpochyby 

energeticky nejnáročnější budova. 
A právě proto paradoxně nechce-
me začínat zrovna s ní. Čekáme jen 
na vypsání příslušného dotačního 
titulu, k němuž se chceme přihlá-
sit. Jestli bychom zvolili opačný 
postup, museli bychom vše hradit 
jen z městských peněz,“ uvedl. Jak 
řekl, šlo podle něho trochu o nedo-
rozumění. „Byl bych velmi nerad, 
kdybychom školu o letních prázd-
ninách za těžké peníze zateplili 
a v lednu pak byla vypsána dotace, 
na jejíž získání máme podle mne 
velmi reálnou šanci,“ myslí si mís-
tostarosta Crha. 

Baláč: Sokolovnu v Lysicích bude 
mít nově v majetku městys

Nemocnice Boskovice má dva nové primáře

Zbytečné obavy. Budova ZŠ Salmova se letos zateplení nedočká. Podle radnice ale není důvodem možnost, že by 
se žáci stěhovali v blízké budoucnos   do jiného objektu. Foto Bohumil Hlaváček

Pokračování ze str. 1
Kolega Bousek má podporu své-

ho týmu, který ji vyjádřil i tím, že 
ho motivoval k podání přihlášky do 
konkurzu,“ vysvětlil. 

Zbývající dvě oddělení na své 
vedoucí zatím čekají. Radiologii 
vede až do vyhlášení nového výbě-
rového řízení Liběna Čapková, 
která zastávala funkci zástupkyně 
primáře. Standardní provoz zůstává 
zachovaný. Nedochází ani k žád-
ným změnám v rámci poskytova-
ných služeb a pohotovosti. 

Hodně diskutovaný je stav na dět-
ském oddělení, ze kterého odchází 

Primáři. Chirurgii vede od začát-
ku března Radek Bousek (vlevo) 
a internu Luděk Pluháček. 
 Foto Radim Hruška

kromě primářky navíc další zkušená 
lékařka. 

„Abychom zajistili vedení týmu, 
budou na dočasnou dobu odbornost 
garantovat čtyři lékaři. Hlavním 
člověkem, který bude odpovídat 
za chod oddělení a vedení mladé-
ho kolektivu, bude profesor Zde-
něk Doležel, přednosta Pediatrické 
kliniky Dětské nemocnice v Brně. 
Lepší kapacitu si snad ani neumíme 
představit. Pomáhat mu budou tři 
primáři z dalších nemocnic. V prů-
běhu následujících měsíců tak zajis-
tí odbornost na pediatrickém oddě-
lení, tím také popírám různé fámy 
o tom, že by se mělo oddělení rušit,“ 
doplnil Verner s tím, že odborníci 
projevili zájem s nemocnicí spolu-
pracovat i po obsazení uvolněného 
primariátu.

Lysice - Roky se táhnoucí převod 
sokolovny v Lysicích na městys 
se blíží ke zdárnému konci. „Na 
stole mám darovací smlouvu, už 
jen zkontroluji podrobnosti a ten-
to týden vše podepíšu. Za všechny 
zastupitele i představitele Soko-
la mohu říci jediné. Jsme rádi, že 
se tento záměr konečně podařilo 
dotáhnout do konce,“ řekl starosta 

Lysic Luděk Baláč s tím, že součástí 
smlouvy bude i dodatek, ve kterém 
městys garantuje sokolům některé 
jejich požadavky, např. možnost 
bezplatného užívání části prostor.

Jak uvedl, impuls na převod soko-
lovny z TJ Sokol Lysice na městys 
vzešel z jeho popudu asi před čtyř-
mi lety. „Je pravda, že v té době 
bylo jednodušší sehnat na opravu 

budovy peníze, bylo vypsány pří-
slušné dotační tituly z EU. Nyní to 
bude problematičtější. I přes to se 
chceme pokusit sokolovnu zachrá-
nit,“ doplnil Baláč.

Stav budovy není zrovna nejlep-
ší. „Bude se muset začít od statiky, 
až se dá do pořádku, teprve potom 
se můžeme pustit do rekonstrukce. 
 Pokračování na str. 4

Trhy začnou 
již za měsíc

Blansko - Jak jsme již informo-
vali, má blanenská radnice v plánu 
pořádat pravidelné farmářské trhy, 
které by nabídly občanům kvalitní 
výrobky zejména ze zemědělské 
produkce našeho regionu. „Hle-
dali jsme vhodné místo a shodli 
jsme se, že nejlepší bude náměstí 
Republiky,“ uvedl místostarosta 
Jiří Crha. Bylo již také stanoveno 
datum premiéry akce, kterým bude 
21. duben.  (bh)
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Anna Jakubcová: Proč za
šperky utrácet, když si je můžu vyrobit

V.I.P.

Soutěž o vstupenkySoutěž o vstupenky 
V úterý 12. dubna v 19.30 hod. se v Dělnickém domě v Blansku koná 

divadelní představení Jakeovy ženy aneb Moje hlava má svou hlavu. V inte-
ligentní komedii o partnerských vztazích, o citových vazbách, o důvěře 
a nevěře, o fantazii hrají: Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, 
Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, Olga Želenská a další. 

Ve spolupráci s pořadatelem jsme pro vás připravili soutěž o dva-
krát dvě vstupenky na akci. Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Odpovězte 
na otázku, správnou odpověď pošlete poštou na adresu Zrcadlo Bla-
nenska a Boskovicka, nám. Svobody 2, 678 01 Blansko nebo na e-mail: 
soutez@zrcadlo.net a pak už jen čekejte, jestli se na vás usměje štěs   
a budete vylosovaní. 

Otázka: Jak se jmenuje bratr herečky a moderátorky 
Adély Gondíkové?

Pavel Šmerda

Náhrdelníky, náušnice, prstýnky, 
čelenky a další zajímavé šperky vzni-
kají v rukách loňské fi nalistky sou-
těže Miss Zrcadlo Anny Jakubcové 
(19). Tato sympa  cká hnědovláska 
se ve volném čase věnuje drátování, 
konkrétně technice wire-wrapping. 
Při pohledu na její výtvory zaplesá 
rados   srdíčko nejen každé ženy...

Můžeš prozradit, jak ses dostala 
k tomuto netradičnímu koníčku?

Už odmalička, tak od šes   let, 
jsem se věnovala korálkování. Pak 
jsem s  m na čas přestala. Vzpomí-
nám si, byla jsem tehdy v osmé tří-
dě, jsem při úklidu ve skříni narazila 
na krabici s korálky. Bylo mi líto je 
vyhodit, tak jsem se začala rozhlížet 
po internetu, co by s nimi šlo dělat. 
Na jednom ze serverů jsem objevila 
jednoduché šité a později i dráto-
vané šperky. Drátování se mi moc 
zalíbilo, vyzkoušela jsem si cvičně 
udělat náhrdelník a hrozně mě to 
chytlo. Začala jsem se tomu věno-
vat a postupně vymýšlet šperky 
podle vlastních návrhů. 

Nedá mi to, abych se nezeptal, 
po kom si zdědila umělecké vlohy?

U nás v rodině mají všichni umě-
lecké sklony. Např. děda studoval 
malířskou školu a už dlouhá léta se 
věnuje řezbě betlémů. 

Pojďme zpět k tvojí práci. Kdy 
ses drátování začala věnovat?

S drátováním jsem začala asi před 
pě   roky. Na začátku jsem tvořila 
jednodušší věci podle vzorů, vlastní 
návrhy jsem začala malovat tak před 
třemi až čtyřmi lety. Nerada někoho 
kopíruji. Když dělám šperk, tak udě-
lám jen jeden, aby se zachovala ori-
ginalita. Navíc chci, aby na každém 
byla poznat ruka autora, jeho stopa. 

INZERCE

Městské divadlo Brno vydává 
v těchto dnech dlouho očekávané 
dvojCD s vlastní nahrávkou jednoho 
z nejslavnějších světových muzikálů 
Les Misérables (Bídníci). Hudební 
nosič byl pokřtěn při slavnostním 
představení na Hudební scéně MdB. 
Hlavními kmotry se staly herečky 
Hana Holišová (na snímku), absol-
ventka Střední pedagogické školy 
v Boskovicích, a Markéta Sedláč-
ková společně s dirigentem Danem 
Kalouskem.
Kompletní nahrávka obsahuje 
44 písní rozdělených do dvou CD. 
Hlavní postavu Jeana Valjeana zpí-
vá Petr Gazdík, který za tuto roli 
obdržel v loňském roce pres  žní 
cenu Thálie. Muzikál, který byl uve-
den již ve více než padesá   světo-
vých metropolích, se dočkal své pre-
miéry v Městském divadle Brno 13. 
února 2009. Pod režijním vedením 
Stanislava Moši jej ve dvaaosmde-
sá   reprízách dosud vidělo 53 178 
diváků. Inscenace zaznamenala 
příznivý ohlas kri  ky i diváků. (jap) 
 Foto Jef Kratochvil

Snažím se i o složitější šperky, navr-
huji i kolekce. Každá kolekce má vždy 
určitý spojovací prvek.

Můžeš čtenářům prozradit něco 
více o drátování? 

Konkrétně technika wire-
wrapping, které se věnuji, se dá 
zjednodušeně popsat jako omotá-
vání drátku drátkem. Pracuje se při 
ní s různými tloušťkami drátu. Jako 

podklad se používá tlustší drát, kte-
rý se obmotává tenčím drátkem 
a potom se vše různě tvaruje. Drát-
ky mají průměr od 0,2 do 0,8 mm. 
Většinou používám postříbřenou 
měď. Tu doplňuji nejraději korálky 
Swarovski a Preciosa, protože mají 
pěkný lesk, dobrý výbrus a kvalitní 
sklo. Dále používám skleněné korál-
ky broušené a leštěné ohněm, tzv. 
ohňovky, mačkané korálky nebo 

rokajl. Ráda bych ještě řekla, že 
wire-wrapping najdeme v podo-
bách velice jednoduchých šperků 
až po složitě propracované, jejichž 
výroba trvá velice dlouho. 

Řadu čtenářů bude jistě zajímat, 
jak je tento koníček náročný po 
fi nanční stránce?

Přestala jsem to počítat, když 
jsem se dostala tak do mínus dese   
 síc. (smích)

A co se týká času? Jak dlouho 
trvá, než vznikne krásný šperk? 

Záleží, jestli je to velký náhrdel-
ník, malý přívešek, složitější nebo 
jednodušší náušnice, i na tloušť-
ce drátu. Jde tedy o to, co zrovna 
dělám, ale je to v řádech hodin. 

Kde mohou zájemci tvoje výrob-
ky vidět? 

Prezentaci mám např. na interne-
tové stránce dáma.cz, kde mě na-
jdou pod nickem Angel1234. Svoje 
výrobky prezentuji také pravidelně 
při jarních výstavách v arboretu 
v Boro  ně. Do budoucna bych ráda 
uspořádala samostatnou výstavu. 

Jsou tvoje výrobky na prodej?
Dělám většinou jen pro zná-

mé, ale kdo by měl zájem, může si 
některý šperk zakoupit na nákupní 
galerii fl er.cz, kde jsem rovněž pod 
nickem Angel1234, nebo přímo 
v Boro  ně. 

Jaká je cena?
Je to individuální. Záleží, jak dlou-

ho výrobek dělám, jaký používám 
materiál. Prodávám jednoduché 
šperky od 80 až 100 Kč, nejdražší 
složité náhrdelníky, nad kterými 
strávím třeba i půl dne, přijdou na 
1000 Kč. I když se to možná něko-
mu nezdá, je to pro mě stále jenom 
koníček, určitě se s  m nedá uživit. 

Nedá mi to, abych se nezeptal. 
Jako krásná dívka se určitě ráda 
ozdobíš krásným šperkem. Kupuješ 
si vůbec nějaké, nebo všechny, kte-
ré máš na sobě, pocházejí z tvých 
rukou? 

Šperky si nekupuji. Přijde mi zby-
tečné vyhazovat velké peníze za 
něco, co si umím vyrobit sama. 

Budeš se ch  t do budoucna tvor-
bě šperků věnovat i profesionálně? 
Pokud vím, obor, který studuješ, 

nemá s touto oblas   mnoho spo-
lečného?

To je pravda. (úsměv) Studuji 
obor Bezpečnost a kvalita potra-
vin, do budoucna ze mně bude asi 
hygienik, ráda bych se věnovala 
i výživovému poradenství. Původně 
jsem sice chtěla jít studovat design 
skla a šperků do Liberce, ale zrovna 
v tu dobu zavírali po celé republice 
sklárny, tak jsem hledala něco per-
spek  vního, obor, ve kterém najdu 
práci.
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Koupí oblečení z druhé ruky pomůžete na charita  vní akci potřebným

Pomáhat je v módě, pomozte i vy
C     

Vedení města Blanska se opět 
setká se svými občany

Blansko - Již tradičně se v závěru prvního čtvrtletí roku setkávají členo-
vé vedení města Blanska s občany. Ani letošek nebude výjimkou. Setkání 
se uskuteční ve středu 23. března v 15.30 hodin v blanenském kině. Na 
programu bude nejdříve zhodnocení uplynulého roku, následovat bude zod-
povězení písemných dotazů, které se shromažďují v informační kanceláři 
Blanka. Přítomni budou všichni vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových 
organizací. Po skončení vlastního jednání bude promítnuto fi lmové zpraco-
vání životního příběhu baronky Karoliny z Linsingenu, později provdané 
Meineke. (bh)

Nový starosta Krhova: Chceme opravovat komunikace

Pavel Šmerda

Blansko - Pomáhat je v módě... 
Tak pomozte i vy! To je název už 
čtvrtého ročníku charitativní módní 
přehlídky, která se uskuteční v sobo-
tu 26. března od 15 hodin v Dělnic-
kém domě v Blansku. Více o akci 
prozradily hlavní organizátorky 
Marie Jahodová a Tereza Musilová. 

„Napadlo to Terku v 9. třídě, když 
jsme se nudily v jedné hodině,“ pou-
smála se Marie Jahodová s tím, že 
akce vznikla vlastně díky televiz-
nímu seriálu. „Sledovala jsem pra-
videlně Ordinaci v růžové zahradě 
a barmanka Lucie tam v jednom díle 
pořádala charitativní akci, při kte-
ré nabízela zboží ze second handu. 
Tak jsem si řekla, že bychom mohli 
udělat něco podobného. Pozvat lidi 
a udělat malou módní přehlídku, na 
které si budou moci koupit různé 
věci,“ vysvětlila Tereza Musilová.

Jak podotkla, oběma bylo v té době 
14 let, takže přemýšlely nad tím, jak 
oslovit někoho, kdo by celou akci 
zaštítil. „Místní pan farář Jiří Kaňa 
byl už tehdy známý tím, že organi-
zuje akce, kde se prodávají různé 
výrobky a získává tím peníze na 

pomoc potřebným. Zašly jsme tedy 
za ním a řekly mu náš záměr. Oka-
mžitě souhlasil, navíc nám pomohl 
sehnat paní, která darovala oblečení 
a zajistil pro konání akce prosto-
ry v Katolickém domě,“ doplnila 
Marie Jahodová. „Měly jsme strach, 
jestli někdo přijde, ale bylo plno. To 
jsme nečekaly. Původně to měla být 
malá akce, v malém sále, ale když 
se po Blansku rozneslo, že se koná 
módní přehlídka, přihlásilo se nám 
asi 25 modelů a modelek. Kro-
mě oblečení jsme hned na začátku 
prodávaly také koláče a další různé 
věci,“ prozradila Tereza Musilová 
s tím, že v prvním roce vydělaly na 
akci 16 tisíc korun, které putovaly 
na nemocnici v Ugandě. 

Druhý ročník se konal za pomoci 
města Blanska v Dělnickém domě, 
organizátoři měli k dispozici vět-
ší prostory i přehlídkové molo. 
Výtěžek? Třicet tři tisíc korun. 
„Tentokrát šly peníze na pomoc 
sirotkům do Sudánu, kde působil 
český misionář Jenda Musil. Ráda 
bych zdůraznila, že nikdy nic nepo-
síláme přes různé organizace, ale 
přímo lidem, kteří to potřebují,“ 
vysvětlila Marie Jahodová s tím, 

že při loňském ročníku vydělali 50 
tisíc korun, které směřovaly na Hai-
ti na dlouhodobý projekt budování 
studní ve vesnicích. 

I letos má přehlídka jasný cíl. Je 
jím vesnička Čechohrad na Ukra-
jině, kde už 150 let žijí Češi, kteří 
tam kdysi emigrovali za prací. „Mají 
velmi špatné podmínky. Peníze pů-
jdou konkrétním rodinám, např. na 
nákup pračky nebo sprchy,“ uvedla 
Tereza Musilová. Akce se uskuteční 
v sobotu 26. března v 15 hodin s tím, 
že vstupné je dobrovolné. Bude pro-
bíhat stejně jako v loňském roce. 
Návštěvníky čeká módní přehlídka 
spojená s dražbou. „Do dražby pů-
jdou jen některé modely, protože jich 
máme okolo stovky, a to bychom 
tam byli asi tři dny. (úsměv) Ty, které 
nedražíme, si lidé mohou zakoupit 
o přestávce nebo po skončení akce 
v přísálí. Stejně jako skvělé koláč-
ky, šperky, vitráže, drátěné výrobky 
aj. Moderátorem bude opět Ondřej 
Dyčka,“ uvedla Marie Jahodová. 

Návštěvníci si mohou letos vybrat 
oblečení díky pomoci second han-
du Slunečnice, který se nachází 
v Rožmitálově ulici v Blansku. 
„Naše poděkování patří majitelce 

Zlatě Němcové. Jsme jí velmi vděč-
ní, protože obchod, ze kterého jsme 
odebírali poslední tři roky oblečení, 
byl uzavřen. Nebylo jednoduché zís-
kat náhradu, obcházeli jsme spoustu 
obchodů, ale majitelé většinou neby-
li moc ochotní a vstřícní. Takže jsme 
rádi, že se to nakonec povedlo. Kro-
mě toho máme ještě šaty z tří svateb-
ních salonů. Katalog a propagační 
fotky letos zdosáhly mnohem větší 
úrovně díky Anně Fuksové, zná-
mé spíše pod uměleckým jménem 
Necrania Chmurella,“ uvedla Tereza 
Musilová s tím, že novinkou je i jmé-
no organizační skupiny. Jmenuje se 
„Dealeři naděje“. Pomyslnými dea-
lery se stávají organizátoři, modelky 
a modelové, asistenti, asistentky, 
kadeřníci, fotografové, ti, kteří daru-
jí výrobky a mnozí další. Kdokoliv 
se na přehlídce podílí, patří do této 
skupiny. „Na závěr bychom chtěly 
touto cestou moc poděkovat panu 
faráři Kaňovi, bez kterého by se akce 
nemohla uskutečnit. A zároveň by-
chom rády pozvaly všechny čtenáře. 
Přijďte se podívat a pobavit, něco 
pěkného si koupit. Nudit se rozhod-
ně nebudete.“ dodaly na závěr obě 
organizátorky. 

Pavel Šmerda

Krhov - Od listopadu loňského 
roku stojí v čele Krhova nový sta-
rosta. Ilonu Leschinger vystřídal 
Jaroslav Řezníček. Dlouholetý šéf 
dopravní policie na Blanensku si 
tak už čtyři měsíce zvyká na novou 
roli. 

„Jsem rodák z Krhova, ale byd-
lel jsem pětatřicet roků v Blansku. 
Měl jsem tady chatu a jezdil vět-
šinou jen na víkendy. Na důchod, 
loni o Vánocích to byl rok, jsem se 
vrátil, jak se říká, domů, opravil si 
domek po rodičích a bydlím tady,“ 
řekl na úvod Jaroslav Řezníček 
s tím, že o tom, co se v obci dělo, 
měl do určité míry přehled. „Před 

volbami mě oslovila bývalá paní 
starostka s přáním, abych pracoval 
v zastupitelstvu. Souhlasil jsem. 
A zbytek už víte,“ pousmál se nový 
starosta.

Krhovští občané „provedli“ 
v komunálních volbách doko-
nalou změnu, z bývalých členů 
zastupitelstva zůstal pouze jediný. 
„Občané chtěli jít novým smě-
rem. Proč? To nevím. Podrobnosti 
kolem bývalého zastupitelstava až 
tak detailně neznám. Co se tady 
dělo, jaký byl vztah vůči občanům. 
Pokud jde o volbu starosty, byl 
jsem navržen a jednohlasně zvolen. 
Souhlasil jsem, ale není to nic, co 
by mi mohl někdo závidět. Pořád 
se se vším ještě seznamuji a snažím 

Na obnovu přispějí Angličané
Lysice - Sochu Apolla, která stojí na nádvoří Státního zámku v Lysicích, 

čeká letos oprava. Celková částka za plánovanou obnovu by měla činit při-
bližně sto deset tisíc korun, z toho šedesát tisíc bude hrazeno anglickou 
organizací The UK Friends.The UK Friends podporuje charitativní kam-
paně pro získávání fi nančních prostředků na opravy a zachování význam-
ného dědictví historických budov a jejich obsahu, artefaktů, zahrad a parků 
v České republice.  (pš)

Postaví novou kanalizaci
Boskovice - Dotace pomohou řešit problém s chybějícími úseky kana-

lizace v některých obcích na Boskovicku. Konkrétně se jedná o Projekt 
ochrany vod povodí Dyje – II. etapa, který je spolufi nancován Evropskou 
Unií, Státním fondem životního prostředí a jednotlivými vodárenskými 
svazky v rámci dotčených regionů.

V naší oblasti se stavba za zhruba sto dvacet pět milionů korun dotkne 
místní části Boskovic Hrádkova, kde se bude provádět kompletní rekon-
strukce čistírny odpadních vod, Vratíkova, Benešova, Okrouhlé, Valchova 
a Velenova. V rámci projektu se dobuduje přibližně patnáct kilometrů splaš-
kové kanalizace.  (hrr)

V Adamově měli Salon
Adamov - Sedmnáct autorů se zúčastnilo už druhého ročníku Salonu 

adamovských fotografů, který skončil v závěru minulého týdne v městském 
kulturním středisku. Záštitu nad výstavou převzal známý brněnský fotograf 
Jef Kratochvil, který se s účastníky vernisáže podělil o své dojmy, hovořil 
o počátcích své profesionální kariéry a nešetřil ani slovy chvály. Někteří 
vystavující autoři si odnesli i malý dárek s věnováním.

„Zájem fotografů ukázat své nejlepší snímky z uplynulé sezony stále 
roste. Uvažujeme o tom, že v příštím roce pro salon využijeme větších pro-
stor,“ řekla ředitelka adamovského kulturního střediska Jitka Králíčková.

Prvního dubna začne v Adamově další Salon. Ten bude tentokrát patřit 
dětským adamovským umělcům. Vernisáž ve Společenském centru je při-
pravena na 17 hodin.  (ama)

Jaroslava Patloková z Boskovic 
je nejlepší angličtinářkou

Pokračování ze str. 1 
Se studenty podniká jazykové a poznávací cesty do Británie, podílí se 

na tvorbě dvojjazyčných oborových slovníků či na mezinárodní korespon-
denční výměně studentů International Email Exchange.

Její žáci zaznamenali také významný úspěch, když v minulém roce 
postoupili v prestižní soutěži Evropského parlamentu mládeže až do Národ-
ní výběrové konference v Praze, a to jako jediní zástupci střední odborné 
školy mezi gymnázii.

A co na to samotná učitelka? „Učím studenty, ale zároveň se také učím od 
nich. Vztah učitel – žák je základ úspěchu. Máme úžasnou možnost pozitiv-
ně ovlivňovat životy mladých lidí.“  (hrr)

se do toho dostat, ale stojí to spous-
tu času,“ řekl k situaci po volbách 
Jaroslav Řezníček.

Na otázku, co by defi noval jako 
největší problémy obce, nehledal 
dlouho odpověď. „Komunikace, 
rozpadající se opěrná zeď za obec-
ním úřadem a kanalizace. Nutně 
potřebují opravu, ale bez dotací to 
nepůjde. Pouze z našeho obecního 
rozpočtu tyhle akce nejsme schop-
ni ufi nancovat. A když vidím, jak 
se všude šetří, tak vyhlídky nejsou 
nejlepší. Bývalému zastupitelstvu 
se podařilo získat 200 000 korun 
na opravu obecních komunikací, 
minimálně stejnou částku bychom 
ještě potřebovali několikrát. Hodně 
trpíme silnicí I/43. Když se v oko-

lí Krhova stane vážnější nehoda, 
policisté odkloní dopravu přes naši 
obec. Co také nutně potřebuje řešit, 
jak jsem již řekl, je rozpadající se 
zeď za obchodem. Její oprava si 
vyžádá několik desítek tisíc. Máme 
samozřejmě povinné položky, kte-
ré musíme platit, takže na nějaké 
vyskakování to rozhodně není,“ 
upřesnil starosta. 

Z plánů do budoucna pak ještě 
prozradil, že by rád vybudoval ved-
le stávajícího „fotbalového“ hřiště 
sportoviště se zázemím, kde by se 
daly pořádat i nejrůznější kulturní 
akce. „Asi se budu opakovat, ale 
všechno je to o penězích. Takže 
uvidíme, co se podaří,“ dodal Jaro-
slav Řezníček. 

Opraví střechu kulturní památky
Boskovice - Střecha domu číslo jedenáct v boskovické Zborovské ulici 

se dočká opravy. Protože je objekt ležící v židovské čtvrti kulturní památ-
kou, má boskovická radnice přislíbenu z Ministerstva kultury dotaci více 
než půl milionu korun. Celkové náklady dosáhnou téměř jednoho a půl 
milionu korun. 

Práce jsou naplánované na střeše, kde se počítá také s výměnou poško-
zené části krovu, bude se rekonstruovat balkon, měnit vstupní dveře 
a opravovat prasklé zdi a zatékáním poškozené části fasády. 

„Vzhledem k omezeným fi nančním prostředkům byl rozsah prací proti 
původnímu projektu rozčleněn pouze na opravu střechy o rozpočtovém 
nákladu asi 1,1 milionu korun. Ostatní plánované práce budou provedeny 
v dalším období,“ přidal podrobnosti mluvčí boskovické radnice Jaroslav 
Parma.  (hrr)

Pokračování ze str. 2 
Otázkou je, jak to bude vypadat, 

sami ještě nemáme úplně přesnou 
představu. Před čtyřmi lety byla 
rozpracována studie, záměr není 
špatný, takže počítáme s tím, že 
z ní budeme při úpravách budovy 
vycházet. Každopádně je třeba říct, 
že rekonstrukce není v možnostech 

obce, investice se bude pohybovat 
v desítkách milionů korun, takže 
se každopádně pokusíme získat na 
opravu dotace,“ uvedl starosta. 

Záměrem městyse je do budoucna 
vytvořit ze sokolovny kulturní cent-
rum, kde bude kromě hlavního sálu, 
zázemí divadelníků i byt správce, 
restaurace či cukrárna.  (pš)

Sokolovnu v Lysicích 
bude mít městys

Blíží se 
sedmnáctý

knižní jarmark
Jedovnice - Sedmnáctý knižní 

jarmark, tentokrát velikonoční, se 
uskuteční v Jedovnicích v sobotu 
2. dubna. 

Na zájemce čeká v sále kultur-
ního domu od otevření v 8 až do 
16.30 hodin burza knih, časopisů, 
CD, MC, LP, hudebnin a dalších tis-
kovin, prodej knih a regionální lite-
ratury, pohlednic, map a ostatních 
zajímavostí. Své zboží nabídnou 
i soukromí prodejci. Zajímavostí 
budou tradičně oblíbené prezentace 
řemesel a ochutnávky piva z Nové 
Paky a limonád z Černé Hory. 

Součástí akce bude již pošesté 
stále populárnější veletrh výrobků 
nesoucích značku Moravský kras – 
regionální produkt. 

„Svou tradiční účast zatím potvr-
dila Pekárna ze Sloupu, Mlékárna 
Otinoves se sýrem Niva, nebudou 
chybět ani pštrosí produkty z farmy 
v Doubravici nad Svitavou, kozí 
sýry ze Šošůvky, ale ani tradiční 
medové výrobky, mýdla a svíč-
ky,“ uvedl jménem organizátorů 
jarmarku Leoš Blažek a dodal, že 
novinkou budou například kopie 
historických drátenických výrob-
ků a drátované šperky s přírodními 
kameny.  (ama)

Pro dě  . Policisté společně s dalšími složkami připravili v Boskovicích akci Kdo je vidět, vyhrává. Jejím cílem je 
předvést veřejnos   důležitost refl exních prvků v silničním provozu. Hlavním bodem programu proto bylo jejich 
rozdávání příchozím a možnost vyzkoušení. Kromě toho probíhal také bohatý doprovodný program, při kterém 
účastníci například viděli ukázku zadržení pachatele za pomoci služebního psa. Letošní novinkou pak byla mož-
nost návštěvy boskovické hvězdárny, ze které se pozoroval povrch Měsíce. (hrr)  Foto Jaroslav Parma

Jaroslava Patloková. Foto archivJaroslava Patloková. Foto archiv

Problémem Krhova jsou špatné komunikace. Foto Pavel ŠmerdaProblémem Krhova jsou špatné komunikace. Foto Pavel Šmerda
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Zahájení turistické sezony bude spojeno s rekordem

Primář Radek Bousek: K oboru mám velkou pokoru. Je těžký a neustále člověka něčím překvapuje

Chirurgie se zaměří na kvalitu a lidský přístup
Radim Hruška

Boskovice - Chirur-
gické oddělení bosko-
vické nemocnice má 
nového primáře. Radek 
Bousek chce hlavně sta-
bilizovat lékařský tým 
a zaměřit se na kvalitní 
péči o pacienty.

S jakým cílem jste šel 
do konkurzu o primari-
át?

Především proto, že plně důvěřu-
ji týmu lékařů a sester na oddělení. 
Znám je dlouhou dobu a cítil jsem 
jejich podporu. Jsou to lidé, kteří 
si uvědomují, že musíme pro paci-
enta obětovat všechno. Jsou slušní, 
vzdělaní a dobře se s nimi pracuje. 

Co znamená post vedoucího 
oddělení pro vás?

Nejsem workoholik, ale musím 
říci, že tato práce mě uspokojuje. 
Po dvaadvaceti letech praxe beru 
chirurgii jako svého koníčka. Cítím, 
že už bych měl také předávat zku-
šenosti mladým lékařům. Skoro 
dva roky jsem dělal zástupce pri-
máře, takže zase tak velký přechod 
z hlediska náporu práce to není. Už 
dříve jsem byl dost vytížený různou 
administrativou. 

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?
Rozhodně vylepšit personální 

situaci. Do konkurzu jsem šel s pod-
mínkou, že zůstane tým lékařů , kte-
rý tady je. To se podařilo. Odešli od 
nás sice dva lékaři, kteří pracovali 
na zkrácený úvazek, ale už mám 
rozjednané posily, které by se tady 
během dvou měsíců měly objevit.

Práce mně nesmírně baví, moti-
vuje mě a beru ji jako velkou výzvu. 
Nebudu dělat žádné razantní změny 
v rámci chodu oddělení. Všich-
ni moji předchůdci ho vedli velmi 
dobře. Jsou tady ustálené určité 
věci, které fungují.Mám ale vlastní 
představy o chodu oddělení i ambu-
lancí , které si určité změny vyžáda-
jí.Jejich realizace ale bude závislá 
především na dalším vývoji perso-
nálního obsazení chirurgie.  Nyní se 
myslím především podařilo zklidnit 
situaci a  je potřeba, aby to začali 
vnímat také pacienti.

Současná doba tlačí nemocnice 

za honbou za výkonností, ale já si 
myslím, že bychom se měli obrátit 

spíše na kvalitu. To zna-
mená operovat v poho-
dě, dobře, pečlivě, tak 
aby se minimalizovaly 
případné komplikace 
a pacient od nás odchá-
zel spokojený. Ale to se 
samozřejmě netýká jen 
operativy, ale i celého 
pobytu pacienta na chi-
rurgickém oddělení  a za 
zcela zásadní považuji 

dobrou komunikaci mezi zdravot-
níky a pacientem. Chci aby  paci-
enti i jejich rodiny byli maximálně 
informovaní o celém léčebném pro-
cesu a jeho vývoji. Jakmile se totiž 
nevytvoří dobrý vzájemný vztah 
mezi lékařem a jeho pacientem, tak 
je to pro nemocného vždy špatné. 
K tomuto chci vést i lékaře, je to 
zásadní věc.

Chirurgie je určitě velmi náročný 
obor...

Mám k ní velkou pokoru. Na 
druhou stranu chirurg musí mít 
i určitou sebedůvěru a oporu ve 
svém okolí. Nemohl bych pracovat 
s lidmi, kterým bych nedůvěřoval. 
Chirurgii už dělám řadu let, ale stá-
le mě překvapují nové věci. Myslet 
si, že člověk je dokonalý a nemá 
se co učit, by byla chyba. Sou-
časně mě ale chirurgie každý den 
odměňuje svými jasně hmatatel-
nými výsledky a vděčnými a spo-
kojenými pacienty. Dále je pro mě 
důležitý  dobrý vztah k pacientům. 
Myslím si, že naprostá většina  
z nich jsou slušní lidé, kteří za 
námi jdou s důvěrou. Když se tento 
vztah ani z jedné strany nepokazí, 
tak všechno funguje. Někdy se to 
nicméně nepodaří, ale chyba bývá 
většinou na obou stranách. 

Jaké zákroky jste v Boskovicích 
schopni provádět?

Můžeme nabídnout široký roz-
sah operativy v břišní chirurgii, 
včetně laparoskopické. Také  trau-
matologie tedy úrazová chirurgie 
i ve spolupráci s ortopedickým 
oddělením je u nás na velmi dob-
ré úrovni. Jsme na tomto poli  
v podstatě soběstační s výjimkou 
operací páteře, pánve a poranění 
mozku a proto udržujeme i nadá-

Dě   závodily na rekordní autodráze

Pavel Šmerda

Blansko, Boskovice, Černá 
Hora - Slavnostní zahájení nové 
turistické sezony už klepe na dveře. 
První dubnovou neděli nebude na 
nádvoří Pivovaru Černá Hora zno-
vu chybět dobrá nálada, pití, jídlo, 
muzika i tradiční špetka recese. 

„Slavnostnímu zahájení turistic-
ké sezony budou předcházet pocho-
dy se startem v Blansku a Bosko-
vicích, které zavedou kroky a kola 
účastníků do Černé Hory, aby se zde 
mohli na nádvoří pivovaru zúčast-
nit bohatého kulturního programu 
a ve 14 hodin slavnostního zahájení 
nové turistické sezony a symbolic-
kého zakrojení do prvního letošní-
ho turistického salámu,“ řekl Milan 

Sivera, vedoucí odboru Školství, 
sportu a cestovního ruchu bosko-
vické radnice. 

Je také nepsaným pravidlem, že 
součástí této stále oblíbenější akce 
je vždy pokus o nový český rekord 
v netradiční disciplíně. Ani leto-
šek nebude výjimkou. „Cílem je 
shromáždit na uzavřeném nádvoří 
černohorského pivovaru v jed-
nom okamžiku co nejvíce vesmír-
ných turistů. U hlavního vstupu 
na nádvoří Pivovaru Černá Hora 
bude od 12 do 14 hodin započítán 
každý, kdo se prokáže, že je pra-
vým vesmírným turistou. Jak se 
pozná? Musí mít  u sebe raketu (tj. 
libovolný předmět, který se nazý-
vá raketa – tenisová raketa, model 
kosmické rakety, raketa ze zábavné 

pyrotechniky) nebo talíř (porcelá-
nový, frisbee, hračka létající talíř),“ 
vysvětlil pravidla Jiří Kučera, 
vedoucí odboru Kancelář tajemníka 
Městského úřadu v Blansku, který 
má recesistické akce při zahájení 
turistické sezony vždy „na svědo-
mí“. Vesmírní turisté s nejoriginál-
nějšími raketami a talíři, stejně jako 
osoby v různých intergalaktických 
oděvech či podobného vzhledu, se 
mohou těšit na odměnu. 

A proč právě tento rekord? 
„Máme za to, že náš region muže 
být zajímavý nejen pro návštěvníky 
z domova a z ciziny, ale třeba také 
z jiných světů. A naopak, kde jinde 
se před cestou na jiné planety posil-
nit, než v pivovaru. Zároveň tím ale 
chceme seriózně připomenout, že 

v našem regionu je spousta turis-
tických zajímavostí, které opravdu 
stojí za návštěvu,“ doplnil Kučera, 
který připomněl, že touto akcí chtě-
jí jako obvykle vzdát poctu Kašparu 
Krásovi Blanenskému. V roce 1902 
se totiž tento velikán během své 
cesty do Francie zúčastnil natáčení 
slavného Meliésova fantastického 
fi lmu Cesta na měsíc, kde údajně 
ztvárnil postavu jednoho se Seleni-
tů – bájných obyvatel Měsíce, kte-
rého si šestice astronomů přivezla 
z výpravy zpět na Zemi. Stal se tak 
vlastně prvním vesmírným turistou 
v dějinách... 

Podrobnou podobu turistických 
pochodů a programu na nádvoří 
Pivovaru Černá Hora najdete na 
straně 11.

Vrcholí soutěž o nejlépe 
opravenou památku 

Blansko - Do tradiční soutěže o Nejlépe opravenou kulturní památku 
Jihomoravského kraje v roce 2010 jsou tentokrát zařazeny tři památky 
z našeho okresu. Bráno abecedně je to zámek ve Křtinách, kříž v Letovicích 
a Muzeum tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově.

Ve prospěch těchto památek můžete hlasovat až do konce března for-
mou SMS na telefonní číslo 900 77 03. Z jednoho mobilu lze hlasovat jen 
jedenkrát. 

Zámek Křtiny prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Byla dokončena nová fasá-
da a úpraveno bezprostřední okolí objektu. Zámek je zařazen do kategorie 
velkých staveb. SMS zpráva má tvar HLA PAMATKY 13.

Kříž v Letovicích byl v loňském roce odborně restaurován. Jedná se 
o drobnou sakrální památku, kříž s Ukřižováním je doplněn po stranách 
podstavce sochami Marie a Magdaleny. Památka trpěla nevhodným umís-
těním, to bylo v rámci parcely změněno. Kříž je zařazen do kategorie děl 
výtvarného umění. SMS zpráva má tvar HLA PAMATKY 15.

Senetářovské muzeum dostalo v minulém roce novou fasádu, ved-
le terénních úprav se velkých změn dočkala i expozice perleťářství. 
Muzeum je zařazeno do kategorie velkých staveb. SMS zpráva má tvar 
HLA PAMATKY 21.  (ama)

Blansko - V Katolickém domě 
v Blansku se konal již osmý ročník 
závodů na maxiautodráze s názvem 
Drakoneček. 

„Více než čtyřicet dětí mělo mož-
nost v různých soutěžích, které jim 
připravil tým téměř třiceti organizá-
torů, získávat body s názvem dráč-
ky, za které si kupovaly možnost 
zajet co nejrychlejší kvalifi kaci na 
velké autodráze. Šestnáct dětí s nej-
rychlejšími časy pak mezi sebou 
bojovalo ve vyřazovacím závodě 
o vítězství ve Velké ceně Blanska,“ 
uvedl jeden z organizátorů Pavel 
Starý. 

Letošní ročník se mohl pyšnit 
vůbec nejdelší dráhou ve své his-
torii. Ta měřila téměř padesát tři 
metry. „Ve fi nále se setkali dva 
nejrychlejší závodnící z kvalifi ka-

ce, Aleš Růžička a Tadeáš Novák. 
Šťastnějším z nich byl nakonec 
první z nich, který zajel rovněž 
i nejrychlejší čas celého odpoled-

ne,“ upřesnil Starý. Již tradiční 
akci na klasické české autodráze 
pořádalo blanenské skautské stře-
disko Srdce na dlani.  (bh)

Speleofórum 
bude jubilejní
Blansko - Už po třicáté se chystají 

jeskyňáři z tuzemska, ale i dalších 
zemí na tradiční setkání. Jubilejní 
Speleofórum se uskuteční ve dnech 
28. dubna až 1. května ve Sloupu.

„První ročník Speleofóra se konal 
v roce 1982 v Jedovnicích. Se vzrůs-
tajícím zájmem se měnilo místo 
konání, po Jedovnicích to byl Lipo-
vec, následně Rudice a od roku 2006 
Sloup,“ řekl jeden z organizátorů 
Roman Šebela s tím, že posláním 
těchto setkání je především prezen-
tace výsledků činnosti speleologů 
dosažených v uplynulém roce a dlou-
hodobějších výzkumů. Na letošním 
Speleofóru se bude hovořit také 
o blížícím se celosvětovém setkání 
speleologů, které se uskuteční za dva 
roky v Brně.  (ama)

Fakta o chirurgickém oddělení Fakta o chirurgickém oddělení 
Boskovice - Chirurgické oddělení nabízí komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie a uro-

logie. Bohatou tradici a vysokou úroveň má zejména chirurgie zažívacího traktu. V Boskovicích provádí širokou 
škálu výkonů od jednoduchých operací až po radikální. V rámci opera  vy prosazují moderní trendy včetně 
rozšiřování spektra laparoskopických, terapeu  ckých i diagnos  ckých výkonů.

Značnou část náplně činnos   pracoviště tvoří traumatologie. Díky kvalitnímu technickému zázemí i personál-
nímu obsazení disponuje nemocnice moderními operačními postupy při ošetření konče  nových poranění i při 
ošetřovaní traumat břicha. Úzce spolupracuje také s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, především 
v rámci mammocentra, ale i s dalšími pracoviš   a odborníky.

Chirurgie disponuje šestašedesá   lůžky na dvou standardních ošetřovacích jednotkách: asep  cké a sep  cké. 
Stanice sep  cké chirurgie je určena především pro případy infekcí, chronických defektů aj. Péče o závažně 
nemocné pacienty, především o pooperační a úrazové stavy, je zabezpečena na jednotce intenzivní péče s dva-
nác   lůžky. Oddělení má k dispozici tři klima  zované operační sály v komplexu centrálních operačních sálů 
vybavené moderní technikou. 

Péče o akutní pacienty je zajišťována nepřetržitě čtyřiadvacet hodin v chirurgickém ambulantním traktu, 
který tvoří dvě ambulance, sádrovna a zákrokový sálek. Tento úsek zajišťuje také plánované i akutní přije   
k hospitalizaci, objednávání pacientů k elek  vním operacím a jsou tam prováděna kontrolní vyšetření a ošet-
ření pacientů, které nevyžadují hospitalizační léčbu. Kromě činnos   všeobecné chirurgie jsou na těchto ambu-
lancích provozovány specializované odborné poradny.  (hrr)

le úzkou spolupráci s brněnskými 
traumacentry. Co se týká laparo-
skopie, máme s touto technikou 
více jak 17ti leté zkušenosti. Jsme 
vybaveni moderní laparoskopickou 
technikou a provádíme celou škálu 
současných dutinových laparosko-
pických výkonů kromě rozsáhlých 
resekcí na zažívacím traktu. 

V podstatě u nás provádí-
me kompletní břišní chirurgii,i 
v oblasti onkochirurgie, to zna-
mená operace na žaludku, jícnu, 
játrech a žlučových cestách a dal-
ší. Kompletní operativu na ten-
kém a tlustém střevu i konečníku. 
Máme i vyškolenou lékařku k pro-
vádění tzv. ERCP, což je speciální 
vyšetření žlučových cest, kterým se 
dají například odstranit kameny ze 
žlučovodu. To je obrovský přínos 
pro pacienty, protože se tím vyřeší 
komplikovaný stav a žlučník se dá 
následně odstranit laparoskopicky. 
Dřív se to muselo provádět klasic-
kou cestou a byl to dost zatěžující 
výkon. Navíc jsme byli odkázáni 
na brněnská pracoviště. V součas-
né době jsme bohužel bez urologa 
s plným pracovním úvazkem. Jeho 
doplnění do týmu je jednou z mých 
priorit. Technicky jsme vybaveni 
tak abychom v této oblasti mohli 

provádět téměř všechny zákro-
ky klasické urologické operativy 
a endoskopických urologických 
výkonů. Co se týká hrudní chirur-
gie jsme vyškoleni na akutní stavy, 
jako je například masivní krváce-
ní do hrudníku nebo jiná poranění 
hrudníku. 

Samostatnou oblastí je trauma-

tologie, kde jsme schopni zajis-
tit komplexní péči o končetinová 
a dutinová poranění. Traumatologie 
se samozřejmě netýká jen pohybo-
vého ústrojí, ošetřujeme také hrud-
ník, břicho. Můžeme ošetřit i cévní 
poranění. Zajišťujeme také chirur-
gickou péči o děti. U nich provádí-
me širokou škálu operací akutních 

i plánovaných , ovšem pouze u dětí 
starších tří let věku. 

Kolik operací ročně provádíte 
a jaká je čekací doba na ty pláno-
vané?

V horizontu posledních pěti let 
se celkový počet operací pohybuje 
kolem dvou tisíc ročně. Z toho tvoří 
asi dvě třetiny plánované a třetinu 
akutní zákroky. Co se týká objed-
nací doby, mým přáním je, aby do 
budoucna žádná nebyla. Snažíme 
se o to samozřejmě už nyní, ale 
v náročných personálních podmín-
kách to zcela nejde. Určitě se ale 
nedostáváme přes měsíční čekací 
dobu. Podle individuálních potřeb 
pacienta se mu snažíme vyjít vstříc 
a zkrátit čas čekání na plánovanou 
operaci na minimum. 

Je to závislé i na posílení stavu 
lékařů. Nemůžeme si dovolit hek-
tické scénáře, pacient musí být 
operovaný odpočatým chirurgem 
a v dobrém týmu. Máme hodně 
akutních výkonů, proto si musíme 
tvořit určitou rezervu. Zajišťujeme 
nepřetržitý provoz na chirurgickém 
oddělení a ambulanci. Sloužíme ve 
třech lékařích, takže jsme, pokud 
nastane naléhavý stav, okamžitě 
schopni složit operační tým. Sou-
časně se nemůže stát, že by se chi-
rurgická ambulance v pohotovosti 
ocitla bez lékaře a pacienti museli 
čekat. 

Na sále. V boskovické nemocnici provedou ročně zhruba dva  síce operací.  Foto Nemocnice Boskovice

Maxiautodráha.  Foto Bohumil HlaváčekMaxiautodráha.  Foto Bohumil Hlaváček

Zahájení bude hos  t Pivovar Černá Hora. Foto Pavel ŠmerdaZahájení bude hos  t Pivovar Černá Hora. Foto Pavel Šmerda
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Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny

Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení.
Rozvozy květin a dárků po Blansku zdarma!
Řezané květiny za zaváděcí ceny!

První máj - lásky čas!
Příjďte si vybrat dárečky pro své milé.

Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, 
kde vám naši profesionální floristé poradí 

s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.
Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých firemních 

prostor, výzdoby firemních večírků, plesů a rautů.
Všechny objednávky lze provádět i po telefonu.

Dáváme květinám duši.
Naše prodejny:

BlaNSko, Smetanova 8, tel.: 725 353 080. 
Po–Pá  8 – 17, So 8–12, Ne 9–12

BoSkoVice, Bezručova 12, tel.: 602 640 703. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne 9–12

BoSkoVice, 17. listopadu 3, tel.: 725 700 869. 
Po–Pá 8–17, So 8–12, Ne zavřeno

NoNSToP SlUŽBa  725 353 070

E-mail: darkovyservis@seznam.cz

DÁRKOVÝ SERVIS 
na ulici smetanova 8, Blansko

(vedle centrA ježek)

Jaro přichází....

Jarní práce 
v naší zahradě

Březen 
je měsíc vhodný pro výsadby 

růží, živých plotů a dřevin. S prv-
ním  oteplováním  se  probouzí 
škůdci ovocných stromů, chrá-
níme  je  proto  postřiky.  Pokud 
chcete zasít kořenovou zeleninu,  
záhony  zryjte  dostatečně  hlu- 
boko. 

Jarní práce na zahradě zahrnuje 

také provápnění půdy, výsev semen 
letniček, jednoletek a bylinek. Vy-
sadit můžete i maliny a borůvky, 
s jahodníkem počkejte na konec 
měsíce. Pokud jste v zimě nestihli 
seříznou stromy, udělejte to teď. 

nezapomeňte na růže 
Péči je nutno věnovat i růžím 

– ořezejte je až na nejspodnější 

větvení, zabráníte tak tloustnu-
tí starých stonků a naopak vám 
vyrostou výhonky nové. Jakmi-
le bude tepleji, odstraňte z půdy 
nastlané chvojí, které růže chrá-
nilo přes zimu. Koncem března 
půdu začněte hnojit. 

Duben 
V dubnu můžete zasít jakouko-

liv zeleninu (kromě rajčat a pap-
rik). Proti nočnímu chladu záhon 
chraňte textilií. Před výsadbou 
brambor půdu zryjte a zkypřete 
hnojem nebo kompostem. Zasít 
můžeme i trávu (pokud již máte 
zasetou, dostatečně ji provzduš-
ňujte!). 

V dubnu budete mít zřejmě 
spoustu práce s odstraňováním 
plevele – jedinou obranou je ale 
nenechat ho příliš vyrůst. 

Ořezejte okrasné keře a stále ze-
lené dřeviny jako jsou např. břízy  
a jehličnany. 

O slovo se hlásí trávník. Neza-
pomínejte ani na ošetření trávníku 
– nadále jej prořezávejte a pro-
vzdušňujte, vyhrabávejte starou 
trávu a listí. Je také třeba trávu začít 
pravidelně sekat – podpoříte tak její 
houstnutí. 

květen  
Jarní práce na zahradě 

v květnu vrcholí. Je třeba dále 
zbavovat půdu plevele, hnojit, 
přistřihávat živé ploty, chránit 
stromy a květiny před choroba-
mi a škůdci. Vysazovat můžete 
ostatní, teplomilné rostliny. Na 
řadu přicházejí také i rajčata 
a papriky. Pokud máte přichys-
tané předpěstované letničky, 
vysaďte je v polovině měsíce. 

SLUŽBY

Hybešova 53, vedle pošty

SLUŽBY

www.zahrada-borotin.cz

Arboretum 
borotín u boskovic

SLUŽBY

www.vranjica.eu

Apartmány od 10 metrů od moře 
v soukromých vilách, klidná lokalita, 
klima, vlastní pláž, internet WI-FI, TV+sat.

Dovolená v Chorvatsku! 
RIVIÉRA SEGET

Arboretum ŠmelcovnA
Šmelcovna 3, 680 01 boskovice 

fax: 516 453 071, mobil: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

www.smelcovna.cz

 Arboretum Po–Ne 9.00–17.00
 ProdejNí ceNtrum Po–Ne  9.30–16.30

P r o v o z n í  d o b a

od 15. března do 15. listopadu 

Spojte příjemné s užitečným, navštivte  

Arboretum
Šmelcovna Boskovice
a jeho zahradní prodejní centrum

Jaro v arboretu
8. – 17. dubna • cibuloviNy

13. – 22. května • rhododeNdroNy

Léto v arboretu
1. – 5. června • irisy 

19. – 28. srpna • trvAlky (okr. trávy, ocúny, vřesy)

Podzim v arboretu
 1. – 16. října • PodZim (ovoce, zelenina...)

Akce v roce 2011

Pohádková říše rostlin, víl a skřítků

✦ japonská zahrada, 
 ukázky rostlin a výsadeb, aj
✦ prodejna rostlin 
 výběr 700 druhů
✦ návrhy a realizace 
 zahrad za solidní ceny

otevřeno od 21. 3. do 1. 11. 
út-ne 9.00-17.00 hod.

tel.: 603 148 019

Květinové studio

kristýna

● květiny
● aranžmá
● dekorace

24. 3. 2011 v 15.30 hod. 
vítání jara

Při pohledu na teplo-
měr, který klesá k bodu 
mrazu a sypající se 
sněhové vločky ze za-
tažené oblohy, které 
nás překvapily o víken-
du se nechce moc věřit, 
že je tu jaro. ale stačí 
se pořádně rozhlédnout 

kolem sebe a první ne-
smělé kvítky na zahrád-
kách a dnešní pohled do 
kalendáře nás ubezpečí 
v tom, že je první jar-
ní den. a je pravda, že 
skoro každý už se těší 
na teplé jarní sluníčko, 
které nás probudí k čin-

nosti. Rádi od-
ložíme teplé 
kabáty a pus-
tíme se do 
práce. Příroda 
se nám začne 
měnit přímo 
před očima, 
tam kde včera 
byly jen holé 

větve se najednou ob-
jeví rašící pupeny. a to 
je právě nejvyšší čas 
pro malou inspiraci, pro 
kterou si můžete přijít 
24. 3. 2011 v 14.30 hod. 
na 7. květinová show 
s názvem Vítání jara 
v květinářství kristýna 
na Hybešově ulici, ved-
le pošty. V květinovém 
studiu vám poskytnou 
veškerý květinový sva-
tební servis, smuteční 
vazby a jakékoliv příle-
žitostní dekorace, kytice 
a aranžmá pro  domov 
i restarace a hotelové 
prostory.

Sezónu roku 2011 zahájilo 
arboretum Šmelcovna 
novinkou - 
přemístěným vstupem 
do zahradního prodejního 
centra, které je součástí 
arboreta a zabezpečuje ve 
vhodných agrotechnických 
lhůtách široký sortiment 
okrasných a ovocných rostlin 
nejen z vlastní produkce, 
ale i z produkce předních 
tuzemských firem.Provozní 
doba je každý den 
od 9.30 hod. do 16.30 hod.
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V čele Doubravice nyní stojí nový starosta Pavel Král

Mladí recitátoři soutěžili O lysické sluníčko

Pořadatelé Běhu za sedmizubým hřebenem přidali navíc novou trať a také dva zajímavé projekty

Závod v Boskovicích startuje už za pět týdnů

Marta Antonínová

Doubravice 
nad Svitavou - 
Už pět měsí-
ců stojí v čele 
Doubravice nad 
Svitavou nový 
starosta. Je jím 
Pavel Král. Na-
rodil se sice v Blansku, stejně jako 
jeho manželka, ale v Klemově jeho 
rodina žije už dvacet let, a tak se tam 
cítí jako doma. V komunální politice 
není nováčkem, v minulém voleb-
ním období působil jako zastupitel 
a předseda kontrolního výboru. 

Jaká byla vaše cesta na post sta-
rosty?

Po loňských volbách byly hlasy 
„rozdány“ tak, že žádná ze stran 
neměla většinu. Bylo nutné jednat 
o dohodách a z nich vyplynula i má 
podpora na funkci starosty. Nemu-
seli mne dlouho přemlouvat. Počí-
tal jsem s tím, že pokud ve volbách 
uspěji, mohl bych se o tuto pozici 
ucházet.

Pracoval jste dříve jako vedoucí 
lakovny. Jaké byly vaše začátky?

Byla to ohromná změna. Staros-
tování zabírá mnohem více času 
než běžná práce. Je to pro mě i něco 

nového v oblasti jednání s lidmi, je 
mnohem rozmanitější. Musím se 
zabývat vším od stavebních povole-
ní až po sousedské vztahy. Učím se, 
a ještě dlouho budu. Ale baví mne 
to. Co mne překvapilo nemile, to 
je rozsah byrokracie. Ta zabíjí sta-
rostovi spoustu času, který by mohl 
věnovat užitečnějším věcem. Těch 
papírů jsou hromady...

Jaká hlavní akce Doubravici 
v nejbližší době čeká?

Máme před sebou jeden oprav-
du obrovský úkol, který už rozjelo 
předchozí zastupitelstvo. To je vý-
stavba čistírny odpadních vod a ka-

nalizace společně s Újezdem. Teď 
probíhá výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby, to by mělo být hotovo 
asi do konce března. Pak bude důle-
žitý podpis smlouvy na Fondu život-
ního prostředí o uvolnění přislíbené 
dotace. Rozpočet akce představuje 
zhruba sto osmdesát milionů korun, 
na to byla počítána dotace, která 
činí 72,5 procenta. Ale konečná 
částka bude záviset na „vysoutěže-
né“ ceně. K tomu máme přislíbenou 
i dotaci z Jihomoravského kraje ve 
výši osmi milionů a sedmi set tisíc 
korun. Navíc máme úvěr u České 
spořitelny ve výši kolem dvaadva-
ceti milionů na patnáct let.

V polovině roku by se mohlo 
začít stavět, další termíny už jsou 
dány smlouvou. Od zahájení stav-
by musí být čistírna i kanalizace 
hotova do osmnácti měsíců, to je 
zhruba konec příštího roku. Pak 
nastupuje zkušební provoz a další 
čas na předání čistírny do řádného 
provozu.

A co další úkoly?
Nejsou to menší akce, ale tako-

vé, že pokud je obec dotáhne do 
fáze územního rozhodnutí, pak je 
může předat dál k realizaci. Bude 
to především přeložka splavu na 
řece Svitavě. Splav je nevhodně 

umístěn v úhlu devadesáti stupňů 
k toku řeky, a to každoročně způ-
sobuje problémy. Je třeba získat 
souhlas vlastníků a dotčených or-
ganizací. Pak akci předáme Povo-
dí, a to, až bude mít fi nance, může 
začít stavět. Splav se posune dál od 
obce, současně tak vznikne i pro-
tipovodňový poldr směrem k že-
lezniční trati, a to včetně žabího 
přechodu.

Dále připravujeme protipovod-
ňové úpravy na Klemovském po-
toce a na Nešůrce. Opět musíme 
získat souhlas vlastníků pozemků 
a zajistit pozemkové úpravy. 

 Pokračování na str. 16

Křtiny - Nově opravený křtinský 
zámek hostil 17. března Valnou hro-
madu Národní sítě Místních akčních 
skupin ČR. Zúčastnili se jí i zástupci 
všech tří akčních skupin působících 
v našem okrese, tedy MAS Morav-
ský kras, MAS Boskovicko plus 
a MAS Partnerství venkova. 

„Jsme rádi, že nám byla dána dů-
věra a my jsme mohli ve Křtinách 
tuto akci uspořádat. Vedle zástupců 
asi sto padesáti místních akčních 
skupin se jednání zúčastnili i hosté 
z krajských a celostátní orgánů včet-
ně Ministerstva zemědělství,“ uvedl 
za organizátory Petr Revenda.

Národní síť zabezpečuje monito-
ring práce MAS, umožnila vytvo-
ření silného občanského sdružení 
zastupujícího místní akční skupiny 
na národní úrovni na jednáních se 
Státním zemědělským intervenč-
ním fondem i vůči Ministerstvu 
zemědělství, partnerem je i Minis-

terstvo pro místní rozvoj a další 
instituce. 

Jedním z hlavních témat setkání 
se staly tendence rozvoje venkova 
v souvislosti s Národním strategic-
kým plánem LEADER Vize 2014+. 
Dokument, který byl zaslán Evrop-
ské komisi, vymezuje klíčová téma-

ta a problémy pro směřování ven-
kovských oblastí k prosperitě. 

Místní akční skupiny mimo jiné 
od roku 2007 do roku 2013 rozda-
jí příspěvky ve výši 4 963 000 000 
korun na projekty podporující roz-
voj venkova a zlepšení podmínek 
života na venkově.  (ama)

Do Křtin se sjeli zástupci akčních skupin z celé republiky Podvodník kradl
Rájec-Jestřebí - Pod záminkou 

vrácení přeplatku ze zdravotní po-
jišťovny, přišel za osmaosmdesáti-
letým mužem v Rájci-Jestřebí pod-
vodník. Senior mu rozměnil peníze 
a zbytek si dal do kapsy od kalhot. 
Zloděj však při předvádění krčního 
límce využil nepozornosti a celkem 
sto tisíc korun ukradl.  (hrr)

Lysice - Šestapadesát dětí z osmi 
škol se zúčastnilo čtvrtého ročníku 
regionální recitační soutěže O ly-
sické sluníčko. „Soutěž se konala 
v pěti kategoriích. Samostatně se 
utkaly děti z 1. třídy, 2. a 3. třídy, 
4. a 5. třídy, 6. a 7. třídy a 8. a 9. 
třídy,“ řekla jedna z organizátorek 
Olga Tejkalová. 

Výsledky, 1. kategorie (1.třídy): 
1. Jiří Nezval – ZŠ Rájec Jestřebí, 
2. Zuzana Vavříková – ZŠ Boskovi-
ce, 3. Terezie Bartošíková – ZŠ Lom-
nice. 2. kategorie (2. – 3. třídy): 
1. Jan Ryzí – ZŠ E. Beneše Lysice, 
2. Kateřina Šebelová – ZŠ Kunštát 
3. Eliška Štefková – ZŠ Lomnice. 
3. kategorie (4. - 5. třídy): 1. Tomáš 
Dvořák – ZŠ Doubravice, 2. Klára 

Tušlová – ZŠ Letovice, 3. Radmila 
Centnerová – ZŠ E. Beneše Lysice. 
4. kategorie (6. - 7. třídy): 1. Eva 
Mrázková – ZŠ Rájec-Jestřebí, 
2. Michaela Spurná – ZŠ Lomnice, 
3. Simona Burešová – ZŠ E. Beneše 
Lysice. 5. kategorie (8. - 9. třídy): 
1. Michal Danác – ZŠ E. Beneše 
Lysice, 2. Kristýna Dzapková – ZŠ 
Rájec-Jestřebí, 3. Michaela Hlavo-
ňová – ZŠ E. Beneše Lysice. 

„Hlavní cenu soutěže, o které roz-
hodovali porotci i všichni soutěžící, 
získal Michal Danác z Lysic, který 
zaujal svým komediálním výstupem,“ 
doplnila další z organizátorek Simona 
Kyánková s tím, že soutěž sponzoro-
val městys Lysice, takže si vítězové 
odvezli velmi pěkné knihy.  (pš)Recitátoři.  Foto Pavel ŠmerdaRecitátoři.  Foto Pavel Šmerda

Boskovicko se prezentuje v Brně
Brno, Boskovice - V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

probíhá výstava Architektonické dědictví Boskovicka. Návštěvníci úřadu 
mají až do závěru dubna možnost se seznámit s architektonickými památ-
kami Boskovicka. 

„K výstavě jsou připraveny také propagační materiály představující Mu-
zeum Boskovicka společně s dalšími objekty architektonického dědictví 
v regionu jako je synagoga Boskovice, zámky Boskovice, Lysice, Kunštát, 
Letovice, Velké Opatovice, Jeskyně Blanických rytířů a další,“ uvedla ředi-
telka boskovického muzea Dagmar Hamalová. Boskovická místostarostka 
Jaromíra Vítková navíc uvedla samostatné téma výstavy Kostel Všech sva-
tých v Boskovicích.  (hrr)

Škola dostane speciální tabule
Boskovice - Žáci všech tří pracovišť boskovické základní školy se mohou 

těšit na nové vybavení. V rámci projektu EU Peníze školám totiž poputují do 
Boskovic více než tři miliony korun. Ty poslouží především na nákup celkem 
třiceti nových interaktivních tabulí včetně softwaru, čtyřiceti počítačů a pěta-
třiceti notebooků.  (hrr)

Boskovice - Šéfuje české pobočce dánské fi rmy, 
která svým mottem nabádá Challenge the World!, 
Vyzvi svět! Jako zakladatel novodobého Běhu za sed-
mizubým hřebenem však Petr Bartošek vybízí k něče-
mu jinému - Sportuj s námi, Trénuj s námi, Pomáhej 
s námi!

Jako zástupce značky sportovního oblečení spo-
lupracujete s pořadateli pražského maratonu a dal-
ších závodů. Proč jste se rozhodl založit vlastní zá-
vod v domovských Boskovicích?

Chyběla mi tu akce tohoto typu, navíc v poslední 
době běžecké závody zažívají velký boom, jsou tren-
dem. A protože mi spolupráce na závodech po celé 
republice dala spoustu zkušeností, chtěl jsem je využít 
a uspořádat v Boskovicích závody, jaké se pořádají jin-
de ve světě.

První ročník Běhu za sedmizubým hřebenem vás 
ve snažení ještě povzbudil?

Poznání, že i v Boskovicích lze zaplnit náměstí lidmi 
kvůli sportu, mě nesmírně těší. Stejně jako mám radost 
z nových posil v našem týmu, které se přihlásily po prv-
ním běhu a nyní celoročně pomáhají s pořádáním. Prv-
ním ročníkem jsme si laťku nastavili vysoko, protože 
díky předchozím zkušenostem jsem přesně věděl, jak 
chci akci uspořádat. Ted‘ se pokusíme o to, abychom ji 
znovu o malinko zvedli. 

Jak se pokusíte nastavenou laťku z loňského roč-
níku překonat?

Ve sportovní části jsme hledali chybičky a mezery. 
Proto jsme do programu přidali běh na čtyři kilometry, 
uspořádali běžecký přípravný program Trénuj s námi 
a zavedli měřící čipy, což umožní okamžité online 

vyhodnocení výsledků. Kulturní část obohatí jedno 
představení navíc, vystoupí Ben Cristovao a Žlutý 
pes. Také jsme vytvořili charitativní projekt Pomáhej 
s námi, který je snad největším přínosem. (Více o cha-
ritativní projektu v příštím číslem Zrcadla)

Loni jste sám závodil, že?
A byl to velký zážitek! Předtím si totiž nikdo neu-

měl představit, že by taková ulice Kapitána Jaroše ab-
solutně ztichla a bylo slyšet pouze šumění běžeckých 
bot. Je to neuvěřitelný pocit, když jste součástí špalíru 
lidí, kteří běží prázdnými boskovickými ulicemi za 
povzbuzování diváků podél trati. Úžasný je i doběh na 
náměstí, ten stojí za vydanou energii. Všichni, se kte-
rými jsem mluvil, říkají, a to včetně mě: je to odměna 
za to, že to dokážete. Pak jste šťastní. 

 Hana Trnečková

Běžet z  chlými ulicemi města je neuvěřitelný pocit Z dopisů nejstaršího 
účastníka běhu

„Prosím Vás, pošlete mně více přihlášek, budu je 
rozdávat na závodách ať nás bude moc utěkat! 

Já sem utěkál 1. ročník! Je to jeden 
z nejkrásnějších závodů, který se běhá u nás! 
Organizace na úrovni, srdečné přijetí, kulturní 
program prostě všecko nej nej! Nejvíc mě 
překvapila cílová fotka na diplomu. Závodím po 
celém světě, ale nikde sem to neměl! Taky sů u Vás 
moc pěkné děvčice! (...) 

Prosím Vás, udělajte pro nás co sme spíš 
narození kategorii 70 roků. Bude nás dosť a my 
už tým mladším nestačíme! Už nám to utěká enom 
pomali. Utěkáme spíš pro radost a zdraví.“ 

(Květoslav Háma, 73 let, 
Veselí nad Moravou)

Hana Trnečková

Boskovice - Sedm zubů hřebenu a výrok 
„již nikdy bosko-více choditi“ symbolizu-
jí Boskovice po staletí. Pověst o Velenovi 
dala městu i ofi ciální znak. Už jako další 
pouhá legenda zní vyprávění o Běhu za 
sedmizubým hřebenem, závodě z Pilské-
ho údolí na Újezd. Boskovická současnost 
však běh oživila. Za sedmizubým hřebe-
nem se v květnu poběží už podruhé v no-
vodobé historii závodu.

První ročník moderního Běhu za sed-
mizubým hřebenem vloni nadchl běžce, 
diváky i starostu. „Boskovice, vlastně celý 
region, postrádaly akci, která by v takovém 
rozměru spojovala sport a kulturu,“ mínil 
starosta Jaroslav Dohnálek.

Běh po Velenově panství ve spojení 
s kulturním programem se opět uskuteční 
na Prvního máje. Nejstarší účastník loň-
ského závodu však vyjadřuje svou lásku 
k sedmizubému hřebenu s předstihem, 
v dopise vzkázal pořadatelům z občan-
ského sdružení Sportuj s námi: „Utěkál 
sem to loni u Vás a byl sem nadšený Vaší 
organisací, srdečným přijetím, no prostě 
všeckým. Já tam, kde utěkám, Vás vša-
dy moc chválím.“ Třiasedmdesátiletého 
Květoslava Hámu věkově dělilo od nej-
mladších účastníků sedm dekád, podob-

ný kontrast ovšem pořadatelé vítají. Šest 
různě dlouhých běžeckých tratí připravili 
tak, aby nalákaly co nejvíce místních běž-
ců každého věku.

Sportovně-kulturní den začne dopoled-
ními závody pro děti. „Do města, kde běh 
neměl tradici, není uměním přivést běžce 
z celé republiky. Větším uměním je po-
vzbudit Boskovické k běhu a hlavně vy-
chovat nové běžce z boskovických dětí,“ 
tvrdí ředitel závodu Petr Bartošek. Rodiče 
a nejen oni mají na výběr ze tří tratí. Hob-
by běh centrem města měří jen 1600 metrů 
a zvládnou ho i vyložení začátečníci s nu-
lovými závodními, a negativní běžeckými, 
zkušenostmi. 

Hlavní závod o délce 10,5 kilometru 
vede z náměstí ulicemi města, okolo wes-
ternového městečka a Šmelcovny, končí 
návratem k radnici. O trase, kterou vytyčila 
bývalá maratonská běžkyně s ohledem na 
běžeckou atraktivitu, ředitel závodu říká: 
„Jedná se o vyvážený poměr mezi měst-
ským a terénním během. To byl účel. Pro 
běžce je příjemné jít po zpevněné cestě, po 
silnici, krásným lesním terénem, i panora-
mata na boskovický hrad, zámek a okolní 
kopce jsou moc hezká.“

Novinkou v programu je závod na čty-
ři kilometry. „Trasu jsme volili tak, aby-
chom Boskovany co nejméně obtěžovali 

uzavírkami a nekomplikovali provoz,“ 
podotýká Bartošek. Ne-běžcům a řidičům 
jako satisfakci zároveň nabízí dva koncer-
ty, občerstvení na náměstí a další dopro-
vodné programy včetně možnosti pomoct 
dobré věci: přispět do sbírky Pomáhej 
s námi, která myslí na potřebné žijící 
v Boskovicích.

Charitativní projekt funguje od letošní-
ho roku, stejně jako druhá z aktivit v rámci 
Běhu za sedmizubým hřebenem – běžecká 
příprava Trénuj s námi. „Od samého začát-
ku máme dvě vize. První je přivést do Bo-
skovic nejlepší regionální běžce a dát jim 
kulturu. Druhá: udělat z Boskovanů nej-
lepší regionální běžce,“ naznačuje ředitel 
závodu Bartošek, proč radí v tréninku čistě 
amatérským závodníkům.

„Největším cílem celého týmu Sportuj 
s námi je to, aby Boskovice vzaly ten běh 
za svůj. A to se daří. Účast Boskovanů byla 
vysoká a podobně je to i s projektem Trénuj 
s námi. Naším cílem je být pro Boskovice 
přínosem. Být něčím, na co budou místní 
hrdí, na co se budou těšit a čeho se budou 
účastnit. Je to zkrátka pro ně,“ uzavírá Bar-
tošek myšlenku, že proslulou se akce může 
stát jen díky lidem. Velenův sedmizubý 
hřeben zůstane legendou, Boskované však 
můžou běžecký sedmizubý hřeben udělat 
legendárním.Start.  Foto Lenka Opluš  lováStart.  Foto Lenka Opluš  lová
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Jméno 
růže

Na scéně Městského divadla 
Brno je opět jedno nej! Tento-
krát adaptace románu Umberta 
Eca Jméno růže, nejúspěšnějšího 
románu konce 20. století. Vyšel 
v roce 1980 a byl zatím přeložen 
do neuvěřitelných 42 jazyků. Fil-
mová podoba se Seanem Con-
nerym v hlavní roli popularitu 
Jména růže ještě umocnila. Vzpo-
meňme popularity „Šifry mistra 
Leonarda“. Do této kategorie ro-
mánů historické fikce můžeme 
přiřadit i Jméno růže.

Kdo četl rozsáhlý román potvr-
dí, že to není vůbec jednoduché 
čtení. Fiktivní příběh nás zavádí 
do kláštera v severní Itálii roku 
1327. Františkánský mnich Vilém 
z Baskervillu a jeho písař Adson 
mají týden na objasnění záhadné 
vraždy svobodomyslného iluminá-
tora. Během týdne dochází k úmr-
tí dalších mnichů a postupně se 
dovídáme tajemství, která klášter 
střeží.

Umberto Eco, výsostný znalec 
středověku, nás zve k rafinované 
hře, kde je s různými rekvizitami 
předveden nefalšovaný středo-
věk. Mrtvoly mnichů, sexuální 
podtexty, tajemná a zapovězená 
knihovna, vztah k antické filosofii 

(Aristoteles) a tajemná středově-
ká filosofie. To vše v sugestivním 
provedení scény Jaroslava Mil-

fajta, kterému umožňuje prostor 
a technika hudební scény monu-
mentální a rychlé přeměny.

V téměř tříhodinové inscenaci, 
v do posledního místa obsazeném 
hledišti, by bylo slyšet spadnout 
špendlík. Není pochyb, že divák 
se může v Městském divadle Brno 
těšit na ojedinělou a strhující po-
dívanou.

Režie se ujal Petr Kracik. Kosty-
mérka Andrea Kučerová měla 

poměrně lehkou volbu – všichni 
jsou v mnišském rouchu. Hlavní 
role připadla Viktoru Skálovi, s La-
dislavem Kolářem je považuji za 
nejvýraznější herce tohoto před-
stavení. Vojtěch Blahuta je pře-
svědčivým představitelem mladé 
mnišské generace. Výrazné jsou 
v této inscenaci i menší role, např. 
inkvizitor Martina Havelky nebo 
Salvátor Stano Slováka. Jedinou 
ženou večera pod prostým ná-
zvem Dívka je Andrea Březinová 
nebo Hana Kovaříková.

Rozhodnete-li se pro předsta-
vení Jméno růže a půjdete na ně 
nepoznamenaní románem ani fil-
mem jako já, slibuji vám úžasný 
zážitek.  Naďa ParmováHra. Viktor Skála, Vojtěch Blahuta.  Foto archiv MdB

recenzerecenze

úterý 22. března úterý 22. března 
AKCE AKCE 

Boskovice - Arboretum Šmelcovna v 15 hod.: Prak  cká ukázka řezu drobného 
ovoce.
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 9.30 hod.: Kosme  ka pro maminky, 
v 10 hod.: Beruščina hernička s knížkou.
Sulíkov - Studio řemesel Klára v 16 hod.: Kávové mýdlo, výroba rostlinných 
mýdel, seminář. 
Svitávka - Mateřské centrum Ferda v 15.30 hod.: Mléčná výživa vs. krabicové 
kravské mléko, beseda s Jitkou Pokornou. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Machete.
Boskovice v 17 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Projekt 100: Ero  kon.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Benga v záloze.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: The Best Of Musical, zpívají herci Měst-
ského divadla Brno Radka Coufalová a Jiří Mach. 
Letovice - Základní umělecká škola v 15.30 hod.: Žákovský koncert

středa 23. března středa 23. března 
AKCEAKCE

Adamov - Městský klub mládeže v 16 hod.: Kuchařské odpoledne - toasty.
Adamov - Městské kulturní středisko v 17.45 hod.: E  keta a e  keta všedního 
dne, přednáška Jiřího Tomana. 
Blansko - Katolický dům v 18.30 hod.: Hai   rok poté, přednáška ředitele Cha-
rity ČR Oldřicha Haičmana.
Boskovice - Klub seniorů v 16 hod.: Knižní novinky v přírůstcích knihovny a Kni-
ha mého mládí. 
Černá Hora - Knihovna v 18 hod.: Stará německá dálnice Vra  slav - Brno - Ví-
deň, beseda s Jiřím Vymětalíkem. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Přednáška o Letovicích, připravil 
Bohuslav Kuda. 
Valchov - Knihovna v 17 hod.: Už zase korálkujeme, tvoření výrobků a ozdob 
z korálků. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Machete.
Boskovice v 17 hod. Na vlásku 3D.
Boskovice v 19.30 hod. Projekt 100: Dobré srdce.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Benga v záloze.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Nezmaři, koncert. 

čtvrtek 24. března čtvrtek 24. března 
AKCEAKCE

Rájec-Jestřebí - K-áčko v 17.30 hod.: Starohrabě Hugo Fran  šek Salm-Reiff -
erscheidt (1776 - 1836) aneb Příběh moravského šlech  ce, cyklus přednášek 
Petra Sychry Z historie našeho města.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nevinnost.
Boskovice v 17 hod. Autopohádky.
Boskovice v 19.30 hod. Odcházení.
Doubravice v 18 hod. Dívka, která kopla do vosího hnízda.

KONCERTKONCERT
Letovice - Městské kulturní středisko v 18.30 hod.: Večerní klavírní improviza-
ce, hraje Jiří Pazour.

pátek 25. březnapátek 25. března
AKCEAKCE

Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička + hudební 
setkání s písničkou a fl étničkou, v 15 hod.: Cvičení pro těhulky a maminky pro 
porodu.
Olešnice - Malý sál na půdě radnice v 18.30 hod.: Cesta za potápěním a pralesy 
Thajska, beseda.

DIVADLODIVADLO

Zvláštní vydání vychází naposledy
Osmkrát vyprodaný sál, to je bilance za  m poslední inscenace jedovnického di-
vadelního spolku Vlas  mil. Premiéra autorského představení Marie Janíčkové 
s názvem Zvláštní vydání se konala 28. prosince minulého roku. Poslední mož-
nost vidět tento úspěšný kus máte 25. března. Rezervaci vstupenek je možné 
domluvit na tel. 516 442 148. „Přihlásili jsme se na regionální přehlídku ama-
térských divadelních souborů, která se jmenuje Jarní sešlost. Bude se konat 
v Boleradicích od 2. do 7. května. Za  m nám ale nepotvrdili, jestli nás berou do 
programu,“ řekl člen souboru Leoš Blažek.  (ama)

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nevinnost.
Boskovice v 17 hod. Autopohádky.
Boskovice v 19.30 hod. Odcházení.
Olešnice v 19 hod. Poslední dům nalevo.
Šebetov v 19.30 hod. Tron Legacy.

PLESPLES
Blansko - Dělnický dům ve 20 hod.: Ples Gymnázia Blansko. 

sobota 26. března sobota 26. března 
AKCEAKCE

Blansko - Kuželna TJ ČKD Blansko 6.30 - 9 hod.: Za sněženkou do Krasu, pochod. 
Černá Hora - Veselá beruška v 10 hod.: Pingpongový turnaj pro neregistrované. 
Letovice - Kulturní dům v 15 hod.: Tradiční dětský maškarní karneval s Písnič-
kovými te  nami Matyldou a Klotyldou z Brna. 
Olešnice - Kulturní dům v 15 hod.: Velký rodinný karneval.

DIVADLODIVADLO
Jasinov - Kulturní dům v 17 hod.: Kaviár nebo čočka, divadelní komedie, hraje 
divadelní soubor Nahoď Vranová. 
Kunštát - Kulturní dům v 19 hod.: Byl jednou jeden život, hraje ochotnický 
divadelní soubor LMD. 

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Autopohádky.
Boskovice v 19.30 hod. Odcházení.
Letovice v 15 a 17 hod. Na vlásku.

KONCERTKONCERT
Lysice - Hotel Lidový dům ve 20 hod.: Koncert kapely Komunál, předkapela Na3je.

PLESPLES
Boskovice - Western park ve 20 hod.: Country bál se skupinou Cech. 
Knínice - Kulturní dům ve 20 hod.: Ples malé kopané, hraje SOS banda.
Rájec-Jestřebí - Sokolovna ve 20 hod.: Ples Sdružení rodičů ZŠ a MŠ. 
Velké Opatovice - Zámecký sál ve 20 hod.: Divadelní ples, hudba Čmelák Igor. 

neděle 27. března neděle 27. března 
AKCEAKCE

Letovice - Restaurace Na Rybárně v 9 hod.: Výroční schůze Českého svazu za-
hrádkářů Letovice. 

DIVADLODIVADLO

Divadelníci budou mít premiéru
Divadelní soubor KLYH při TJ Sokol Lysice připravuje na neděli 27. března v režii 
Olgy Tejkalové premiéru hry Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapome-
nutý čert. Představení se uskuteční v sále Sokolovny v Lysicích, začátek je v 17 
hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje papírnictví Tiro Lysice.  (pš)

Kunštát - Kulturní dům v 17 hod.: Byl jednou jeden život, hraje ochotnický 
divadelní soubor LMD Kunštát. 

KINA KINA 
Boskovice v 17 hod. Autopohádky.
Boskovice v 19.30 hod. Odcházení.
Letovice v 15 a 17 hod. Na vlásku.

pondělí 28. březnapondělí 28. března
AKCEAKCE

Boskovice - Zámecký skleník v 18 hod.: Přednáška Patricie Anzari. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 15.30 hod.: Beruščina hernička. 
Svitávka - Mateřské centrum Ferda v 16 hod.: Zdravý úsměv v mateřských cen-
trech, seminář. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Opravdová kuráž.
Boskovice v 17 hod. Sanctum 3D.
Boskovice v 19.30 hod. U2 3D, první trojrozměrný záznam koncertu na světě.

úterý 29. března úterý 29. března 
AKCEAKCE

Blansko - Dělnický dům v 19.30 hod.: Talk show Jana Krause aneb Hvězdy jak 
je neznáte, hosté Davide Ma   oli a Václav D. Kosík. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 10 hod.: Beruščina hernička 
s knížkou. 
Boskovice - Videosál Katolického domu v 17 hod.: Indie, přednáška Pavla Ho-
dála. 
Sulíkov - Studio řemesel Klára v 16 hod.: Smaltovaný šperk - smaltování, se-
minář. 

DIVADLODIVADLO
Letovice - Kulturní dům v 10 hod.: O pejskovi a kočičce, dětské divadelní před-
stavení, hraje Hravé divadlo Brno. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Opravdová kuráž.
Boskovice v 17 hod. Sanctum 3D.
Boskovice v 19.30 hod. U2 3D, první trojrozměrný záznam koncertu na světě.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Hon na čarodějnice.

středa 30. březnastředa 30. března
AKCEAKCE

Beseda o efek  vním rodičovství
Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když 
dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí práce? Zdá se 
vám, že vás dě   neposlouchají? Že dělají pravý opak toho, než co byste vy jako 
rodiče potřebovali? Pokud jste odpověděli na výše uvedené otázky alespoň jed-
nou ano, tak právě pro vás je určena beseda Ivety Kosové s názvem Efek  vní 
rodičovství, která se koná ve středu 30. března v 17 hod. v kinosále v Jedovni-
cích. Beseda bude doplněna promítáním fi lmu Cesta k pozi  vnímu rodičovství. 
Tento dokument vychází z auten  ckých výpovědí rodičů, doplněných hranými 
modelovými situacemi z běžného rodinného života a komentáři odborných psy-
choložek.  (zpr)

Adamov - Městský klub mládeže v 16 hod.: Zadáno (nejen) pro kluky, Zadáno 
(nejen) pro holky. 
Černá Hora - Centrum Veselá beruška v 16 hod.: Shiatsu pro maminky. 
Letovice - Městský klub důchodců ve 14 hod.: Vzpomínkový pořad k 30. vý-
ročí MKD. 
Olešnice - Evangelická fara v 17.30 hod.: Beseda s Thomasem Graumannem, 
který je jedním z 669 českých a slovenských židovských dě  , které zachránil 
Nicholas Winton.
Valchov - Knihovna v 17 hod.: Cholesterol, beseda nejen pro důchodce. 

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Filmové lahůdky nejen pro „klubáky“: Piškanderdulá, C.K. 
Střelnice, Sanitkasan, Mrdrchain.
Boskovice v 17 hod. Alenka v Říši divů 3D.
Boskovice v 19.30 hod. U2 3D, první trojrozměrný záznam koncertu na světě.
Letovice v 17 a 19.30 hod. Hon na čarodějnice.

KONCERTKONCERT
Blansko - ZUŠ, Kollárova 8 v 18 hod.: Koncert učitelů ZUŠ Blansko. 

čtvrtek 31. březnačtvrtek 31. března
AKCEAKCE

Adamov - Městské kulturní středisko v 18 hod.: Pověs   našeho kraje, přednáš-
ka Evy Nečasové. 
Rájec-Jestřebí - Výstavní síň knihovny v 15.15 hod.: Peťa zahradničí, křest kni-
hy redaktorky nakladatelství Computer Press Evy Mrázkové spojený s posled-
ním setkáním dě   v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Zelený sršeň.
Boskovice v 19.30 hod. Světová invaze.
Doubravice v 18 hod. Na doraz.

KONCERTKONCERT
Boskovice - Zámecký skleník v 19 hod.: Už mi, lásko, není 20 let, koncert Jiřího 
Zmožka.  Pokračování na straně 16
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Fotbalové soutěže 
startují již o víkendu

V poslední přípravě střelci nezaháleli
Brno, Boskovice - Poslední 

generálka na jarní start. Blanenští 
fotbalisté ji sehráli s okresním riva-
lem z Rájce-Jestřebí na umělé trávě 
v Brně, na stejném povrchu doma 
přivítaly Boskovice divizní Bystrc. 
V obou utkáních padlo dohromady 
úctyhodných čtrnáct branek.

Blansko – Rájec-Jestřebí 5:3 
(3:1), Doležel, Jelínek 2, Nečas – 
Herman, Macík, Ostrý. Blansko: 
Sehnal - Bubeníček (64. Bezděk), 
Kolář, Pokoj (55. Klimeš), Šíp - 
Nečas, Hájek (64. Janíček), Far-
ník, Doležel - Karásek, Jelínek (55. 
Oulehla). Rájec-Jestřebí: Němeček 
– Geschvantner, Macík, Keller, 
Cupal – Blatný, Opletal, Ostrý, 
Sedlák – Herman, Cabadaj. Střídali 
Hlavoněk, Hrůza, Pokorný.

Již ve 3. minutě dorážel Jelínko-
vu střelu Karásek do tyče. Krátce 
na to se skóre měnilo. Po ose Hájek 
Karásek se dostal míč k Doleželo-
vi a ten nezaváhal – 1:0. Druhý gól 
přidal po centru Nečase Jelínek, 
který se zapsal do střelecké listi-
ny ještě jednou znovu po chvíli. 
Odpověď Rájeckých měla podo-

bu snížení z kopačky Hermana po 
samostatném úniku. Druhou branku 
mohl přidat Macík z přímého kopu, 
mířil ale těsně vedle.

Po změně stran se již stejný 
hráč ze standardky nezmýlil a bylo 
to  3:2. Rájeckým narostla křídla 
a byli pak po celou druhou půli 
lepším týmem, když Blansko se 
trápilo zejména v defenzivě. Výhru 
ale tentokrát nepustilo. V 70. minu-
tě se po Farníkově rohu prosadil 
Doležel, soupeř však opět kontro-
val. Brankový účet divokého utká-
ní uzavřel Nečas, když po uvolnění 
Doleželem zblízka nezaváhal.

Trenér Tomáš Šenk byl spokojen 
jen s úvodem zápasu. „Ve druhé 
půli jsme hráli pěší fotbal, vzadu 
se hodně chybovalo. Věřím tomu, 
že v mistrovském utkání už budou 
hráči lépe koncentrovaní a motivo-
vaní a takové problémy mít nebude-
me,“ uvedl. Rájecký asistent Bureš 
souhlasí. „Myslím, že jsme byli ve 
druhé půli i lepší, zápas jsme ale 
neotočili. Průběh mne docela pře-
kvapil, myslel jsem, že nás soupeř 
přejede,“ řekl.

Boskovice – Bystrc 3:3 (1:2), 
Koudelka 2, Martínek L. Boskovi-
ce: Švéda – Stara, Václavek, Mar-
tínek P., Sedlák – Müller, L. Martí-
nek, Horák Jan, Koudelka, Fojt L. – 
Bárta. Střídali Stříž, Černý, Bušina. 

Boskovice postrádaly hodně hrá-
čů, chyběli obránce Adamec, zálož-
níci Ošlejšek, Preč a Pavel či útoč-
níci Vorlický s Janíčkem. Na hrotu 
se naopak objevil zkušený Bárta.

Do vedení šla Bystrc po půlhodině 
hry, když boskovická obrana zapo-
mněla na útočníka hostí. Domácí 
pak zatlačili, nedůrazně však a po 
jednom z protiútoků inkasovali 
podruhé. V samém závěru půle ale 
snížení přece jenom přišlo, když se 
prosadil po kombinaci s Koudelkou 
Lukáš Martínek. 

Boskovice vstoupily do druhé 
půle se snahou zápas otočit, hrozil 
zejména agilní Koudelka. Přesto se 
znovu prosadilo Brno a třetí bran-
kou odskočilo opět o dva góly. Muž 
zápasu Koudelka se ale s takovým 
průběhem odmítl smířit a po dvou 
samostatných akcích srovnal koneč-
né skóre. Bohumil Hlaváček

Rychlost. Již tradičně se v sobotu ve Sloupu setkali šachisté na okresním přeboru v bleskové hře. Zvítězil lipovecký Zdeněk Hloušek před týmovým kolegou Vlas  milem Chládkem (na snímku vlevo), tře   byl blanenský Mar-
 n Moc. O týden dříve byl na turnaji v Lipovci Chládek tře   za dalším domácím borcem Mar  nem Habinou a boskovickým Dušanem Dobešem. Foto Bohumil Hlaváček * Rekord. Okresní žákovský rekord ve skoku vysokém 

překonal na Kunštátské laťce výkonem 182 cm žák ZŠ Jedovnice Vít Pernica. Foto Jiří Ošlejšek* Vítězný tým. Nejlepším celkem okresních soutěží ve stolním tenise jsou letos Voděrady, vítězný tým regionálního přeboru I. 
Foto Lenka Opluš  lová  Výsledky na str. 12

Jan Kohut sedmý na republice v BaldovciJan Kohut sedmý na republice v Baldovci

Těžké podmínky. Areál autokempu v Baldovci se stal v sobotu místem konání mistrovství republiky v přespol-
ním běhu Za účas   celé české špičky se neztra  l ani blanenský Jan Kohut, který na velice těžkém terénu doběhl 
mezi mílaři na čtyřkilometrové tra   na sedmém místě. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Už 
je to zase tady. O víkendu odstar-
tují i regionální fotbalové soutěže. 
Nejdříve divize a krajský přebor,  
za týden všechny ostatní. Celky 
nabraly v zimní pauze síly, snažily 
se posílit svoje řady. Jak úspěšně, 
napoví hned první jarní kolo. Blan-
sko a Ráječko se v něm představí 
doma, Boskovice a Rájec-Jestřebí 
zavítají na hřiště soupeřů. 

V divizním Blansku přes zimu 
vyměnili trenéra. Roman Šindelka 
odstoupil a jeho místo zaujal Tomáš 
Šenk, kouč béčka a nedávno před 
tím asistent Petra Vašíčka u prvního 
mužstva. Mužstvo opustil jeho nej-
lepší hráč a kapitán. David Bednář 
byl uvolněn na přestup do ambicióz-
ního HFK Olomouc, kde se pokusí 
pod taktovkou charismatického Pet-
ra Uličného o postup do druhé ligy. 
Podle všeho bude patřit k pilířům 
základní sestavy, blanenští fanoušci 
mu budou bezesporu držet palce.

Jak to ale dopadne s Bednářo-
vým mateřským klubem v divizi? 
FK APOS přezimoval na třinác-
tém místě tabulky. Hrozba sestu-
pem je bezesporu aktuální, vedení 
i hráči se jí ale vehementně brání. 
„Myslím, že se nám podařilo klub 
vcelku fi nančně stabilizovat, po 
odchodu Bednáře i doplnit kádr 
podle představ realizačního týmu,“ 
myslí si místopředseda klubu Bře-
tislav Strážnický. Proti plánům se 
sice nevrátil z hostování kanonýr 
Sehnal, který dal přednost pro něho 
pohodlnějšímu angažmá v okres-
ním přeboru v barvách Jedovnic, 
zůstal ale další střelec Karásek. Do 
Černé Hory byl uvolněn Němec, 
hostování neprodloužil stoper 
Zich. Ten měl nepřijatelné fi nanč-
ní požadavky. Jeho post by měl po 
přestupu z Rájce zaujmout výborný 
Kolář. „O místo v základní sesta-
vě se budou prát nadějní mladíci 
Oulehla a Doležel ze Zbrojovky či 
Kuda z Olešnice, kteří u nás budou 
hostovat,“ prozradil doplnění kádru 
trenér Šenk. Jeho celek střídal v pří-
pravě dobré okamžiky se špatnými, 
těžko se bude zapomínat zejmé-
na dvouciferný debakl s rezervou 
Zbrojovky na líšeňském turnaji. 
Jak si povede v mistrovské soutěži, 
naznačí již první duel jara. V sobotu 
bude Blansko od 15 hodin hostit na 
Kolbence Napajedla. 

Sestupové starosti by neměl mít 
ani jeden z týmů našeho regionu 
v krajském přeboru. Boskovicím 
patří třetí příčka, Ráječku pátá a Ráj-
ci-Jestřebí osmá. První ze jmenova-
ných povede jako trenér i nadále úřa-
dující předseda klubu a občasný hráč 
Jiří Vorlický. Ten se snažil v přípravě 
dát co největší prostor mladým. „Ne 
všichni se ale s touto šancí popra-
li podle mých představ. Chybí jim 
podle mne především pocit týmo-
vé zodpovědnosti, bez ní nemohou 
v mužské soutěži hrát. Kvalita v ten-
to moment nestačí,“ říká rezolutně 

na jejich adresu. Vorlický je spoko-
jen s návratem Jana Koudelky, v úto-
ku ale nemůže počítat s kanonýrem 
Havlíčkem, který se dal opět zlákat 
na angažmá do Rakouska. „Nahra-
dit by ho mohl zkušený Vlasta 
Bárta. Ten skončil v Březové a my 
teď jednáme s Vískami o jeho uvol-
nění. Věřím v dohodu,“ doufá. Boj 
o návrat do divize? „Momentálně 
o tom akutně neuvažujeme, ale jako 
dlouhodobý cíl je to samozřejmost,“ 
říká Vorlický. Boskovice začínají 
v sobotu v Bzenci.

V Ráječku mají nového předse-
du klubu, šéfem Olympie je Marcel 
Mokrý. „Zimní příprava byla stan-
dardní. Jako loni se nám podařilo 
vyhrát béčkový turnaj v Líšni, ten 
splnil účel,“ říká trenér Lubomír 
Zapletal. Podle něho tým čeká klid-
né jaro ve středu tabulky. „Konso-
lidace kádru se nám daří. Budeme 
hrát prakticky ve stejném složení 
jako na podzim. Přišel pouze Tomáš 
Kupský z Líšně, který u nás již dří-
ve působil. Karásek zůstal na hos-
tování v Blansku, odtud k nám na 
oplátku uvolnili stejně jako na pod-
zim Jarůška,“ uvedl. Ráječko začíná 
v neděli doma s Vracovem.

V Rájci-Jestřebí řešili vel-
ké fi nanční problémy. Poté, co se 
hlavní sponzor MKZ rozhodl nepo-
kračovat ve spolupráci, objevila se 
v rozpočtu téměř neřešitelná díra. 
„Naštěstí jsme snad z nejhoršího 
venku. Město vyslyšelo naše zou-
falé prosby a navýšilo nám částku 
na činnost,“ děkuje místopředseda 
a trenér v jedné osobě Jiří Záleský. 
Ten v zimní pauze řešil obvyklé 
rájecké starosti, tedy kdo bude na 
jaře v klubu působit. „S Blanskem 
jsme se domluvili na přestupu 
Koláře, byla to vzájemná dohoda 
k oboustranné spokojenosti. Při-
šli k nám odtud ještě navíc Blatný 
a Cupal,“ prozradil. Těší ho, že se 
podařilo udržet další opory Macíka 
a Ostrého. „Ze Slovenska přichází 
na hostování Cabadaj, z Humpolce 
Keller, z Kohoutovic Geschvant-
ner, jednáme s Bystrcí o Hrůzovi,“ 
vyjmenoval další nové tváře v cel-
ku. Jak dodal, mluví se ještě o mož-
ném odchodu brankáře Hlavoňka 
do Židenic, odkud by mohli na pře-
stup přijít hráči, kteří byli dosud 
v Rájci na hostování. Jarní premi-
éru si Záleského svěřenci odbudou 
v sobotu v Novosedlech.

Boskovice - Bystrc 3:3.  Foto adam.sBoskovice - Bystrc 3:3.  Foto adam.s

Jarní los Blanska v divizi 
26. 3. (15.00): Blansko – Napajedla. 3. 4. (15.30): Vyškov – Blansko. 9. 4. 
(15.30): Blansko – Bystrc. 16. 4. (16.00): Rosice – Blansko. 23. 4. (16.00): 
Blansko – Konice. 1. 5. (16.30): Pelhřimov – Blansko. 7. 5. (16.30): Blansko 
- Uherský Brod. 11. 5. (17.00): Žďár – Blansko. 15. 5. (17.00): Vrchovina 
– Blansko. 21. 5. (16.30): Blansko – Tasovice. 29. 5. (16.30): Sparta – Blan-
sko. 4. 6. (16.30): Blansko – Hodonín. 12. 6. (16.30): Třebíč – Blansko. 18. 
6. (16.30): Blansko – Otrokovice.

Jarní los Boskovic, Ráječka a Rájce-Jestřebí v KP
26. 3. (15.00): Novosedly – Rájec-Jestřebí, Bzenec – Boskovice. 27. 3. (15.00): 
Ráječko – Vracov. 2. 4. (15.30): Ráječko – Novosedly, Boskovice – Rousínov, 
Bohunice – Rájec-Jestřebí. 9. 4. (15.30): Ivančice – Boskovice. 10. 4. (15.30): 
Rájec-Jestřebí – Kuřim, M. Krumlov – Ráječko. 16. 4. (16.00): Boskovice – Žide-
nice, 1.SC Znojmo B – Rájec-Jestřebí. 17. 4. (16.00): Ráječko – Bzenec. 20. 4. 
(17.00): Zbýšov – Ráječko, Boskovice – M. Krumlov, Rájec-Jestřebí – Velká. 
23. 4. (16.00): Rousínov – Ráječko. 24. 4. (16.00): Rájec-Jestřebí – IE Znojmo, 
Velká – Boskovice. 30. 4. (16.30): Boskovice – Rájec-Jestřebí (16.30). 1. 5. 
(16.00): Ráječko – Ivančice. 7. 5. (10.30): Židenice – Ráječko. 7. 5. (16.30): 
Bohunice – Boskovice. 8. 5. (16.30): Rájec- Jestřebí – Zbýšov. 14. 5. (16.30): 
Vracov – Rájec-Jestřebí, Boskovice – Kuřim. 15. 5. (16.30): Ráječko – Velká. 
21. 5. (16.30): 1.SC Znojmo B – Boskovice. 22. 5. (16.30): Rájec-Jestřebí – 
Ráječko. 28. 5. (16.30): Boskovice – IE Znojmo. 29. 5. (16.30): M. Krumlov 
– Rájec-Jestřebí, Ráječko – Bohunice. 4. 6. (16.30): Novosedly – Boskovice, 
Kuřim – Ráječko. 5. 6. (16.30): Rájec-Jestřebí – Bzenec. 12. 6. (10.15): Rousí-
nov – Rájec-Jestřebí. 12. 6. (6.30): Zbýšov – Boskovice, Ráječko – 1.SC Znoj-
mo B. 18. 6. (10.15): IE Znojmo – Ráječko. 18. 6. (16.30): Boskovice – Vracov. 
19. 6. (16.30): Rájec-Jestřebí – Ivančice.
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Blanenš   kuželkáři nejlepší v kraji

pátek 25. března
Basketbal: TJ ČKD Blansko – 
Žďár n/S (17.00), OP I ženy, hala 
TJ ČKD Blansko. 

sobota 26. března
Basketbal: TJ ČKD Blansko – BC 
Vysočina (9.00, 11.00), OP žákyně, 
hala TJ ČKD Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko B – Ratíš-
kovice (10.00), 3. liga muži, TJ ČKD 
Blansko A – Opava (13.00), 2. liga 
muži, kuželna TJ ČKD Blansko. 
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko 
C – Oltec Brno B (10.00), KS II 
muži, TJ ČKD Blansko A – Sokol 

Znojmo B (14.00), 3. liga muži. TJ 
ČKD Blansko C – Sokol Boskovice 
(17.00), KS II muži, herna TJ ČKD 
Blansko. 
Turistika: Za sněženkou do kra-
su (6.30), turistický pochod, start 
kuželna TJ ČKD Blansko.

neděle 27. března 
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko A – 
MS Brno C (10.00), 3. liga muži, 
herna TJ ČKD Blansko.

sobota 2. dubna
Basketbal: BBK Blansko – JBC 
Brno (9.00, 11.00), OP starší žáci, 
hala ASK Blansko.

Svitávka postoupila na mistrovství republiky

K   
Úřední začátek muži v 15.30, dorost 
v 13.15, žáci v 10 hod. (pokud není 
uvedeno jinak).

sobota 26. března 
Divize: Blansko – Napajedla 
(15.00).
KP: Novosedly – Rájec-Jestře-
bí (15.00), Bzenec – Boskovice 
(15.00).
KP žáci: Boskovice – Blansko 
(10.00, 11.45).

neděle 27. března
KP: Ráječko – Vracov (15.00).

sobota 2. dubna
KP: Ráječko – Novosedly. Bosko-
vice – Rousínov. Bohunice – Rájec-
Jestřebí.
I.B třída: Blansko B – Ivanovice 
n/H. 
II. třída: Vysočany – Boskovice B. 
III. třída: Olešnice B – Ostrov. 
IV. třída: Jedovnice B – Vilémovi-
ce B.
KP žáci: Vyškov B – Boskovice 
(9.00, 10.45). 
I. třída žáci: Letovice – Židenice 
(9.00, 10.45).
OP žáci: Jedovnice – Sloup (13.30) 

neděle 3. dubna
Divize: Vyškov – Blansko.
I.B třída: Bořitov – Kunštát. Oleš-
nice – Bohdalice. Drnovice – Černá 
Hora. 

II. třída: Letovice – Drnovice. 
Olomučany – Vavřinec. Sloup – 
Doubravice. Jedovnice – Rudice. 
Lipovec – Šošůvka. Lysice – Koře-
nec. 
III. třída: Vísky – Knínice. V. Opa-
tovice – Ráječko B. Kotvrdovice 
– Vranová. Bořitov B - Kunštát B 
(13.15). Lipůvka – Lažany. Skalice 
– Vilémovice. 
IV. třída: Adamov – Svitávka. 
Bukovina – Benešov (v Bukovin-
ce). Valchov – Cetkovice. Úsobrno 
– Doubravice B. Lomnice – Č. Hora 
B. Skalice B – Voděrady (13.00). 
Lažánky – Kořenec B. 
KP dorostu: Židenice – Blansko 
(10.15, 12.30). Boskovice – HO-ŠA 
B (10.00, 12.15).
I. třída dorostu: Líšeň B – Rudice 
(14.00). Čebín – Kunštát. Rájec-
Jestřebí – Slovan Brno.
KP žáci: HO-ŠA B – Blansko (9.00, 
10.45).
I. třída žáci: Kuřim – Boskovice B 
(9.00, 10.45).
OP žáci: Ráječko - Rájec-Jestřebí. 
Adamov – Kotvrdovice (13.30). 
Vavřinec – Č. Hora. Lipůvka – 
Rudice (13.15). Drnovice – Oleš-
nice. V. Opatovice – Kunštát. Vísky 
– Cetkovice. Voděrady – Knínice. 
Svitávka – Lysice. 

P    . 14:P    . 14:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:

1 V  – B , 1 0 2

2 R  – N , KP 1 0 2

3 B  – R , KP 1 0 2

4 O  – B , I.B 1 0 2

5 B  B – I , I.B 1 0 2

6 B  – K , I.B 1 0 2

7 V  – B  B, OP 1 0 2

8 O  –V , OP 1 0 2

9 S  – D , OP 1 0 2

10 L  – Š , OP 1 0 2

11 J  – R , OP 1 0 2

12 L  – K , OP 1 0 2

13 L  – L , III. . 1 0 2

14 L  – D , OP 1 0 2

1. kolo1. kolo
TIPOVAČKATIPOVAČKA

S   
Fotbalové jaro začíná i v našem regionu a startuje tedy i oblíbená tipo-

vací soutěž. Hlavním partnerem je nadále Bowling Blansko. Pro ty zkuše-
né i začínající připomínáme základní pravidla, změny žádné nejsou.

Základní pravidla Zrcadlo Tipovačky
1. Křížkem můžete označit klasicky váš tip (1 - výhra domácích, 0 - remí-

za, 2 - výhra hostí). Za správný tip získáte +2 body, za chybu -1 bod.
2. Celkem třikrát můžete (ale nemusíte) použít možnost dvojtipu, v tomto 

případě, ale bude správnost vašeho odhadu pouze za 1 bod, naopak riskuje-
te možnost ztráty -2 bodů při chybě.

3. Netroufnete-li si některý zápas tipovat vůbec, přeškrtnete ho, jejich 
počet nelimitujeme.

4. Naopak, v jednom případě můžete na kupónu některé utkání podle 
vašeho libovolného výběru, jehož číslo označíte kroužkem označit jakoby 
žolíkem a riskovat svůj dvojnásobný bodový zisk (+4) v případě úspěchu 
nebo dvojnásobnou ztrátu (-2) v případě neúspěchu.

5. Každé kolo bude mít zápas s přesným tipem na výsledek, bonus za 
jeho uhodnutí je +3 body.  

6. Uzávěrka příjmu kupónů je vždy v pátek v poledne, vzhledem 
k tomu, že noviny vycházejí v úterý, celková tabulka bude zveřejněna 
s týdenním zpožděním, informace pro nedočkavce budou umístěny na 
www.zrcadlo.net. Vítěz každého kola získá menší dárek od partnera soutěže, 
celkově nejlepší se mohou těšit na ceny hodnotnější. Kontakt 776 198 192 
nebo hlavacek.zrcadlo@centrum.cz.

Hana Trnečková

Boskovice - První máj - běhu čas. 
V Boskovicích se 1. května poběží 
už druhý ročník Běhu za sedmizu-
bým hřebenem a vy nemusíte jen 
povzbuzovat podél trati. Vyběhně-
te také. Díky tréninkovému plánu 
našeho čtrnáctideníku Zrcadlo se 
můžete s předstihem připravit na 
Váš první běžecký závod. Uvidíte, 
že si běh (nejen na prvního máje) 
zamilujete.

1. Tratě – zvolte si tu svou 
Nejprve zvolte svůj cíl. Dětem je 

vyhrazen dopolední program a šest 
kategorií. Dospělým a mládeži od 
15 let se otevřou tři různě dlouhé 
tratě. Oddechovým během v cent-
ru města je hobby závod na 1600 
metrů a zvládne ho skutečně kaž-
dý, ať už sprintem, volným klusem 
či svižnou chůzí. Novinka v pro-
gramu, čtyři kilometry ulicemi 
Boskovic, nabízí vyšší level závo-
dění. „Naše šestnáctistovka byla 
pro některé málo, pro některé zase 
hlavní trať byla až příliš,“ vysvět-
luje ředitel závodu Petr Bartošek 

zařazení nové distance. „Čtyřka je 
větší přiblížení se lidem z Bosko-
vic, kteří se cítí maličko na víc než 
na hobby běh.“ Největší výzvou 
je hlavní závod: 10,5 kilometru 
městem i lesem, na trati vytyčené 
bývalou maratonskou reprezen-
tantkou. „Andrea Benešová strávila 
v Boskovicích celý víkend, běhala 
po okolí a vybírala vhodná místa, 
protože běžcům rozumí. Ví, co 
mají rádi, co potřebují,“ říká ředitel 
závodu. Trasa se 
od loňska nezmě-
nila, stále zůstá-
vá „obojživel-
níkem“: během 
m ě s t s k ý m 
i terénním. Napůl 
je to běh ulicemi 
ve stylu slavných 
městských mara-
tonů, napůl závod 
v přírodě typic-
ký pro okresní 
běžeckou ligu. 
„Prostě od každé-
ho to nejkrásněj-
ší,“ dodává Bar-
tošek.

2. Registrace – udělejte první 
krok

Přihlásit se můžete přes internet 
na ofi ciálních stránkách závodu 
www.sportujsnami.cz, případně 
osobně v Městském informač-
ním středisku na Masarykově 
náměstí v Boskovicích, kde Vám 
s registrací pomohou. Na témže 
místě můžete zaplatit registrační 
poplatek. Pořadatelé však nabízejí 
i možnost platby na bankovní účet, 

nezbytné údaje se 
dozvíte na inter-
netových strán-
kách Běhu. Nej-
výhodnější star-
tovné lze pořídit 
do 30. března, 
kdy bude k mání 
až za poloviční 
cenu oproti plat-
bě v den závodu.

3. Trénink - 
vyběhněte do 
světa

Šest týdnů 
zbývá do star-
tu závodu, tedy 

dost času na lehkou přípravu. Stačí 
nenáročný trénink a prvomájový 
běh zvládnete bez obtíží. Čtrnácti-
deník Zrcadlo ve spolupráci s pořa-
dateli Běhu připravil tréninkový 
plán pro všechny začátečníky i pro 
ty, kteří přes zimu ztratili dobrou 
kondici. V tomto čísle naleznete 
„tréninkový tahák“ na první dva 
týdny, plán pro druhou třetinu 
přípravy vyjde v Zrcadle v úterý 
5. dubna!

Tempo běhu si zvolte podle svých 
dosavadních schopností a udržujte 
ho na stejné úrovni. Platí: abyste 
vydrželi běžet po delší dobu, zpo-
malte. Už žádné přepálené starty. 
Pro začátek je ideálním takové tem-
po, při kterém dokážete bez obtíží 
mluvit s druhým, aniž se zadýcháte. 
Ve vlhkém jarním počasí vyběhněte 
do lesa nejlépe po zpevněné cestě, 
své běžecké boty však můžete ušet-
řit od bláta také tím, že potrénujete 
přímo v ulicích svého města či ves-
nice. Nestyďte se běhat „na veřej-
nosti“! Budete překvapení, kolik 
další spřízněných běžců na cestě 
potkáte.

Staří páni. Sezona na blanenském zimním stadiónu skončila již tradičně okresním turnajem veteránů. Za účas   šes   celků vybojovali prvenství 
domácí hokejisté po fi nálové výhře 5:1 nad Černou Horou. Foto Bohumil Hlaváček * Ocenění. V Bořitově vyhlásili nejlepší sportovce roku. Vítězem 
se stal Jan Křenek (druhý zleva). Foto Pavel Šmerda

Zlín, Svitávka - Ve Zlíně pro-
běhla kvalifi kace juniorů v kolo-
vé. Dorostenci ze Svitávky vyslali 
do města obuvi dva páry. Barvy 
SC Svitávka hájila dvojice Patrik 
Kamenický - Filip Zahálka a MO 
Svitávku zastupoval tým Roman 
Staněk - Jiří Hrdlička ml.

Obě dvojice se prodraly přes sou-
peře do závěrečných bojů celkem 
bez problému. SC Svitávka nakonec 
nenašla přemožitele a zaslouženě 
celý turnaj vyhrála před Chrastavou 
a MO Svitávkou. Na čtvrté místo se 
probojovaly Šitbořice před pátým 
Zlínem 1 a šestým Zlínem 2. Právě 

tyto zmíněné týmy si našly cestu na  
MČR. To se bude konat 30. dubna 
na palubovce Svitávky, kde oba 
domácí celky očekávají podporu 
fanoušků.

V kvalifi kaci se nebojovalo jen 
o právo účasti na MČR. Výsled-
ky se započítávaly jako bonusové 

body, které rozhodnou o tom, kte-
rý tým bude zastupovat počátkem 
června ČR na blížícím se ME. Zde 
si zatím nejlépe vede dvojice Zahál-
ka - Kamenický o 10 bodů před MO 
Svitávka a Chrastavou. Ostatní již 
letos nemají šanci vybojovat právo 
reprezentace.  (zah, bh)

Blansko - Kuželkářské oddíly 
vyslaly minulý týden své reprezen-
tanty na nejrůznější místa kraje na 
jeho mistrovství jednotlivců ve všech 
kategoriích. Jasně nejúspěšnějším 
oddílem se stala TJ ČKD Blansko, 
když vybojovala dvě zlaté, tři stříbr-
né a jednu bronzovou medaili. Pře-
svědčivě ovládla i pořadí podle zís-
kaných bodů před Moravskou Slavií 
Brno a Slovanem Rosice.

Na přebornický titul dosáhla 
v juniorkách Kamila Šmerdová, 
která v Ratíškovicích shodila 557 

kuželek, týmová kolegyně Zuzana 
Musilová byla pátá (515). Ve Vra-
cově bral zlato dorostenec Jakub 
Flek (543), Radim Pliska skončil 
čtvrtý (513) a Martin Procházka 
devátý (499). Na domácí kuželně 
v Blansku vybojoval skvělé stříbro 
junior Jaroslav Sedlář s výkonem 
1135 (572+563), Svatopluk Kocou-
rek byl šestý za 1092 (549+543). 
Vynikající druhou příčku získala na 
kuželně v Husovicích mezi žena-
mi Lenka Kalová s 581 shozenými 
kuželkami, Jana Koplíková (540), 

Zdeňka Ševčíková (539) a Helena 
Daňková (538) se seřadily od osmé-
ho po desáté místo. Třetí stříbrnou 
dovezl do Blanska žák z Vracova 
Petr Sehnal s výkonem 400 bodů. 
Medailovou kolekci doplnil bron-
zem senior Karel Kolařík na herně 
Sokola Brno IV za 562 bodů. Mimo 
medailové příčky skončily ještě 
čtvrtá seniorka Soňa Lahodová 
(504) v Ratíškovicích a dorosten-
ky Lucie Nevřivová (487) na sed-
mém a Nicola Slavíčková (479) na 
osmém místě ve Vracově.  (bh)

Opět se jede
v Žernovníku

Žernovník - Bikeři budou mít 
letos o další seriál navíc. Brněn-
ský pohár má pět termínů, jedno 
zastavení bude i v našem regionu. 
Po krátké pauze se předposlední 
prázdninový víkend uskuteční Žer-
novský mazec. 

Termíny: 6. 8. Jundrovský kope-
ček, 20. 8. Žernovský mazec, 27. 8. 
Hošek motor bike tour, 18. 9. Pells 
kritérium, 9. 10. Soběšická mulda. 
Podrobnosti na www.brnensky-
pohar.cz/test.  (pš)

Běh za sedmizubým hřebenem v Boskovicích startuje 1. května

Připravte se na běh se Zrcadlem

Tréninkový plánTréninkový plán
První běžecký týden:

čtvrtek – 20 minut 
sobota – 25 minut

Druhý běžecký týden:
úterý – 30 minut 
čtvrtek – 30 minut 
sobota – 35 minut

Tře   týden:
pondělí – 35 minut 

úterý – vychází Zrcadlo s plá-
nem na tře   a čtvrtý týden!

V Okrouhlé se pojede Český 
pohár horských kol

Okrouhlá - Na elitní české bikery v čele s Jaroslavem Kulhavým se 
mohou 16. dubna těšit v Okrouhlé, kde se uskuteční první závod Čes-
kého poháru horských kol. Na téměř domácí trati se budou chtít ukázat 
svým fanouškům i jezdci Moravec Merida MTB Teamu z Benešova. Jedná 
se o jediný letošní závod na Moravě, další se uskuteční v Aši, Peci pod 
Sněžkou, Plzni, Teplicích a Jablonci nad Nisou.  (pš)

Vydají se za sněženkou do krasu
Blansko - Oddíl turistiky TJ ČKD Blansko ve spolupráci s Klubem čes-

kých turistů a TJ Obůrka pořádá 26. března 34. ročník dálkového pochodu 
Za sněženkou do krasu. Organizátoři připravili celkem čtyři trasy. Nejdel-
ší padesátikilometrová vede z Blanska na Těchov, Nové Dvory, Macochu, 
Ostrov u Macochy, Holštejn, Vysočany, Šošůvku, Sloup přes Vavřinec, 
Veselici a Obůrku zpět do Blanska. Trasa 35 km je s výjimkou Vysočan 
stejná jako výše uvedená. Připraveny jsou i délky 25 a 10 km. Registrace 
účastníků je v Blansku na kuželně od 6.30 do 8.30 hod. u delších tratí, 
u desetikilometrové od 8 do 9 hod. Na trasách je připraveno občerstvení 
a možnost opékání buřtů z vlastních zdrojů. (bh)

Vítěz. Již po patnácté se konal v Adamově třídenní okresní přebor 
ZŠ v halové kopané. Stejně jako loni se z  tulu radovali domácí.
 Foto Bohumil Hlaváček



úterý 22. března 2011 TRH PRÁCE / INZERCE11
T    B   BT    B   B

V neděli 3. dubna 2011

Město Blansko, Město Boskovice a Pivovar Černá Hora
ve spolupráci s Jihomoravskou oblastí Klubu českých turistů srdečně zvou na společensko – recesistickou akci

vyrazí z Blanska a Boskovic turistické pochody do Pivovaru Černá Hora!

Program na nádvoří pivovaru:
12.00–14.00 h – sčítání osob pro vytvoření rekordu „Nejvíce vesmírných turistů“

Outcomingový turista (tj. Země > vesmír) musí mít raketu (tj. libovolný předmět, který se nazývá raketa – tenisová raketa, model kosmické 
rakety, raketa ze zábavné pyrotechniky). Incomingový turista (tj. vesmír > Země) musí mít talíř (porcelánový, frisbee, hračka létající talíř).

14.00 h – Slavnostní zahájení turistické sezony
vyhlášení výsledků rekordu • vystoupení ZUŠ Olešnice

v průběhu sčítání bude hrát kapela Prakl • doprovodný program pro děti • kreslířská show malíře a karikaturisty Lubomíra Vaňka
prezentace nového turistického portálu www.blanensko.cz

 představení projektu ROP NUTS II JV Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky

16.00 h – rozvoz účastníků autobusy na vlakové nádraží Rájec-Jestřebí

VSTUP ZDARMA, úschova kol zajištěna.

Blanenská informační kancelář „Blanka“
tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@blansko.cz

www.blansko.cz, www.blanensko.cz

MIS Boskovice a IC Boskovicka
tel.: 516 488 677, e-mail: informace@boskovice.cz

www.boskovice.cz,  www.regionboskovicko.cz

8.00–10.00 h Zámek Blansko
Trasy
9 km  – Hořice – Jedle – Černá Hora
12 km  – Blansko zámek – Hořice – Jedle – Černá Hora
25 km –  Blansko zámek – Bukovec – Milonice – Újezd u 

Černé Hory – Lubě – Žernovník – Černá Hora
Pro pěší trasu 9 km odjezd autobusů na Hořice od restau-
race Sýpka v 8.30, 9.00 a 9.30 h

9.00 h parkoviště U Zlaté růže

pěší trasa  9 km (autobus do Lažan)
Lažany – Skalička – údolí říčky Lubě – rekr. středisko 
Jižní portál – Malá Lhota – Žernovník – Černá Hora

cyklotrasa 15 km

Boskovice – Lhota Rapotina – Obora – Huť sv. Antonie 
(možnost odbočky na rozhlednu na Malém Chlumu) – 
Bořitov – Černá Hora

www.blansko.cz      www.pivovarcernahora.cz      www.boskovice.cz

Dolní Lhota 203, 678 01 Blansko

výrobce žáruvzdorných výrobků pro slévárenství hliníku

přijme pracovníka na tuto pozici:

 Vedoucí 
výrobního střediska obrábění 

Požadavky: 
 praxe v oboru obrábění na CNC 

 a manuálních obráběcích strojích
 schopnost pracovat v CAD/CAM software Solidworks

 nebo podobném
 tvorba výkresové dokumentace, CNC programů 

 a technologických postupů
 jazyková znalost – angličtina aktivně
 manažerské a organizační schopnosti

Nástup ihned!

Informace: Ing. Jiří Nečas – výrobní ředitel Pyrotek CZ, 
Dolní Lhota 203, 67 801 Blansko 
tel.: 516 527 141, 602 525 764, 516 527 111

OBEC SEBRANICE
vyhlašuje výběrové řízení na místo účetní na OÚ 
Sebranice.
Nástup: 1.6.2011.
Požadavky: 

• SŠ vzdělání
• Znalost účetnictví, mzdové agendy a administrativy
• Ochota pracovat na plný úvazek
• Praxe v oboru výhodou

Průvodní dopis s životopisem zasílejte do 31.3.2011 na 
adresu:
OBECNÍ ÚŘAD SEBRANICE
Sebranice 149, 679 31,
Příp. na mailovou adresu: ousebranice@seznam.cz 

OBEC SEBRANICE
vyhlašuje výběrové řízení 

na místo účetní na OÚ Sebranice.
Nástup: 1. 6. 2011.

Požadavky: 
 SŠ vzdělání
 Znalost účetnictví, mzdové agendy a administrativy
 Ochota pracovat na plný úvazek
 Praxe v oboru výhodou

Průvodní dopis s životopisem zasílejte do 31. 3. 2011 
na adresu:

OBECNÍ ÚŘAD SEBRANICE
Sebranice 149, 679 31,

příp. na mailovou adresu: ousebranice@seznam.cz 

„ ”

přijme do svého týmu
 

REALITNNÍ 
MAKKLÉŘŘE.
Své životopisy 
zasílejtee na email: 

Nově otevřená 
realitní kancelář 
v Brně

nabidkaprace@zrcadlo.net

Míra nezaměstnanos   v Čes-
ké republice poklesla v únoru 
letošního roku o 0,1%. K po-
slednímu únoru tak evidovaly 
úřady práce celkem 566 896 
uchazečů o zaměstnání. Po-
čet volných pracovních míst 
vzrostl o dvě a půl procenta 
na 32 164.

Na Blanensku dosáhla míra ne-
zaměstnanos   ke stejnému datu 

9,9% (leden 2011 – 10,1%), z toho 
11,1% tvořily ženy a 9,1% muži. 
V evidenci úřadu práce bylo 5323 
dosažitelných uchazečů o zaměst-
nání. K dispozici bylo 192 volných 
pracovních míst, na jedno volné 
pracovní místo připadalo tedy více 
než 29 uchazečů. 

Co se týká celé České republiky, 
meziměsíční pokles nezaměstna-
nos   zaznamenalo 68 úřadů prá-
ce – nejvyšší pokles byl v okresech 
Mladá Boleslav a Rokycany (shod-

Počet volných pracovních míst 
v okrese se mírně zvýšil

ně o 3,7%), Plzeň-sever (o 3,4%), 
Plzeň-město (o 3,1%) a Domažli-
ce (o 3,0%). Meziměsíční nárůst 
nezaměstnanos   zaznamenalo 
sedm úřadů práce – nejvyšší ná-
růst byl v okresech Ús   nad La-
bem (o 2,9%), České Budějovice 
(o 1,5%) a Benešov (o 1,4%).

Ke konci února evidovaly úřady 
práce 263 172 žen. Jejich podíl na 
celkovém počtu uchazečů byl 46,4 
%. V evidenci úřadů práce bylo 70 
331 osob se zdravotním pos  že-
ním. K 28. 2. bylo evidováno 34 
466 absolventů škol všech stupňů 
vzdělání a mladistvých, jejich počet 
vzrostl ve srovnání s předchozím 
měsícem o 141 osob a ve srovná-
ní s únorem 2010 byl nižší o 1 018 

osob. Podporu v nezaměstnanos   
poskytovaly v únoru úřady práce 
182 670 uchazečům o zaměstná-
ní, tj. 32,2 % všech osob vedených 
v evidenci (leden 2011 – 33,6%, 
únor 2010 – 36,6%). Míra regis-
trované nezaměstnanos   k 28. 2. 
2011 dosáhla 9,6% (leden 2011 
– 9,7%, únor 2010 – 9,9%). Míru 
nezaměstnanos   vyšší než repub-
likový průměr vykázalo 49 okresů, 
nejvyšší byla v okresech Jeseník 
(20,4%), Bruntál (18,0%), Most 
(16,7%), Hodonín (16,1%) a Děčín 
(15,8%). Nejnižší míra nezaměst-
nanos   byla zaznamenána v okre-
sech Praha a Praha-východ (shod-
ně 4,1%), Praha–západ (4,2%) 
a Mladá Boleslav (5,0%).

Liga vozíčkářů zahájila činnost nové pobočky
Liga vozíčkářů realizuje nový projekt Šance bez bariér, který pomáhá lidem 

se zdravotním pos  žením při hledání práce v regionech s vyšší nezaměstna-
nos  . V Blansku (nám. 9. května), Hodoníně a ve Žďáru nad Sázavou fungují 
od ledna stálé pobočky pro klienty, kteří si chtějí najít práci. K dispozici jsou 
individuální konzultace, vzdělávací počítačové kurzy a pracovní asistenci. 

Bližší informace o projektu a jednotlivých pobočkách najdete na 
www.ligavozic.cz. Můžete také kontaktovat koordinátorku projek-
tu Šance bez bariér Mgr. Zuzanu Brodovou - tel.: 725 020 779, e-mail: 
zuzana.brodova@ligavozic.cz.



Boj o play off . Blanenské stolní tenistky mají před sebou závěr základní čás   první ligy. Po domácí remíze 9:9 
s Voděradami a výhře nad SK Dobré 6:4 odvrá  ly hrozbu baráže a v posledním dvojkole se v Praze poperou 
o postup do play off . Foto Bohumil Hlaváček
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atletika
Kunštátská laťka, mladší žákyně: 

1. Hrubá, 2. Fialová (obě Blansko, Dvorská) 
133, 3. Kotoučková (Kunštát) 130. Mladší 
žáci: 1. Koukal (Lysice) 146, 2. Štěpánek 
(Blansko, Erbenova) 143, 3. Škorpík (Oleš-
nice) 140. Starší žákyně: 1. Franclová (Blan-
sko, Erbenova) 147, 2. Musilová, 3. Tatíčko-
vá (obě Lysice) 144. Starší žáci: 1. Pernica 
(Jedovnice) 182, 2. Kotlan (Lysice) 166, 
3. Keprt (Sloup) 163.

fl orbal
2. liga dorostenci: FbC Hornets ZŠ Hor-

ní – Atlas ČKD Blansko 3:2 (2:1, 1:1, 0:0), 
Maňoušková, Jalový. TJ Sokol Zlín – Atlas 
ČKD Blansko 7:3 (4:1, 0:1, 3:1), Maňouško-
vá, Jalový, Toman.

kuželky
1. liga ženy: TJ ČKD Blansko – KC Zlín 

6:2 (3199:3134), Musilová Z. 540, Lahodová 
548, Ševčíková 568, Kalová 537, Musilová 
D. 501, Šmerdová 505.
  1.  Slavia Praha  19  16  0  3  107,0:45,0  32
  2.  Přerov  19  14  1  4  100,5:51,5  27
  3.  Zábřeh A  19  13  0  6  88,5:63,5  26
  4.  Blansko  19  12  1  6  90,5:61,59  25
  5.  Náchod  19  10  2  7  86,0:66,0  22
  6.  Chýnov  19  9  1  9  72,0:80,0  19
  7.  Konstruktiva  19  8  1  10  66,5:85,5  17
  8.  Jičín  19  8  0  11  71,5:80,5  16
  9.  Val. Meziříčí  19  6  2  11  65,5:86,5  14
  10.  Šumperk  19  6  0  13  66,5:85,5  12
  11.  Zábřeh B  19  4  1  14  54,5:97,5  9
  12.  Zlín  19  3  1  15  43,0:109,0  7

3. liga ženy: TJ ČKD Blansko B – TJ 
Lokomotiva Česká Třebová 2:4 (1711:1718), 
Řehůřková 406, Nevřivová 460, Slavíčková 
407, Korcová 438.
  1.  Č. Třebová  15  14  1  0  70,0:20,0  29
  2.  Olomouc B  15  12  0  3  62,0:28,0  24
  3.  Odry  15  9  1  5  59,0:31,0  19
  4.  Náchod B  15  7  0  8  44,0:46,0  14
  5.  Blansko B  15  6  2  7  43,0:47,0  14
  6.  Třebíč  15  6  1  8  37,0:53,0  13
  7.  M. Slavia  15  6  0  9  45,0:45,0  12
  8.  Otrokovice  15  6  0  9  40,0:50,0  12
  9.  Nový Jičín  15  6  0  9  37,0:53,0  12
  10.  Vyškov B  15  0  1  14  13,0:77,0  1

2. liga muži: TJ Start Rychnov n/Kn – TJ 
ČKD Blansko 4,5:3,5 (3179:3133), Němec 
553, Hlavinka 489, Honc 472, Novotný 514, 
Michálek 549, Flek 556. 
  1.  TJ Třebíč  19  16  2  1  109,0:43,0  34
  2.  Opava  19  12  2  5  90,0:62,0  26
  3.  Rychnov  19  11  1  7  82,0:70,0  23
  4.  Šumperk  19  10  2  7  85,0:67,0  22
  5.  Zábřeh  19  10  0  9  82,5:69,5  20
  6.  Ratíškovice  19  10  0  9  77,0:75,0  20
  7.  Vyškov  19  8  3  8  80,0:72,0  19
  8.  Blansko  19  8  1  10  75,0:77,0  17
  9.  M. Slavia B  19  6  1  12  59,0:93,0  13
  10.  BOPO Třebíč  19  5  2  12  54,5:97,5  12
  11.  Přemyslovice  19  4  3  12  62,0:90,0  11
  12.  Slavičín  19  5  1  13  56,0:96,0  11

3. liga muži: TJ Sparta Kutná Hora – TJ 
ČKD Blansko B 6:2 (3256:3091), Šmerda 
538, Kotlán 538, Kolařík 536, Procházka 534, 
Pliska 470, Šplíchal Jak. 475.
  1.  Rosice  19  16  0  3  101,0:51,0  32
  2.  Benešov  19  15  1  3  100,5:51,5  31
  3.  Ivančice  19  11  1  7  86,0:66,0  23
  4.  Kutná Hora  19  10  0  9  77,5:74,5  20
  5.  Jihlava  19  10  0  9  76,0:76,0  20
  6.  Č. Budějovice  19  9  1  9  78,5:73,5  19
  7.  Vracov  19  9  1  9  74,0:78,0  19
  8.  Žirovnice  19  7  2  10  72,0:80,0  16
  9.  Dačice B  19  6  2  11  66,5:85,5  14
  10.  Blansko B  19  7  0  12  65,5:86,5  14
  11.  Mistřín  19  6  0  13  62,5:89,5  12
  12.  Ratíškovice B  19  4  0  15  52,0:100,0  8

KP: KK Velen Boskovice – SKP Kometa 
Brno 2:6 (2206:2262), Pitner 404, Zukal 335, 
Vybíhal 363, Minx 373, Ševčík F. 371, Ševčík 
P. 360.
  1.  Židenice  23  17  1  5  126,5:57,5  35
  2.  Telnice  23  17  0  6  113,0:71,0  34
  3.  Rosice B  23  15  1  7  113,0:71,0  31
  4.  Žabovřesky  23  13  2  8  104,0:80,0  28
  5.  Husovice C  23  13  1  9  96,0:88,0  27
  6.  Ivančice B  23  13  0  10  103,0:81,0  26
  7.  M. Slavia D  23  10  3  10  94,0:90,0  23
  8.  Rosice C  23  11  1  11  86,5:97,5  23
  9.  Kometa  23  10  1  12  83,0:101,0  21
  10.  LI Brno  23  10  0  13  90,0:94,0  20
  11.  Boskovice  23  9  1  13  83,0:101,0  19
  12.  Židenice B  23  9  1  13  82,0:102,0  19
  13.  Sokol IV B  23  6  1  16  70,5:113,5  13
  14.  Ivančice C  23  1  1  21  43,5:140,5  3

Okresní podniková liga, extraliga: 
ČKD – JEZAT 1190:1198, Škaroupka 279, 
Štrait 246 - Smejkal 247, Beneš 247. VVR 
A – VMS Serbousek 1208:1219, Semrád 264, 
Pernica 248 - Starý 259, Gruber 251. DSB 
Euro – KSK 1268:1195, Malits 265, Jordán 
257 - Neubauer 271, Valášek P. 243. A je to – 
Tech Trading 1243:1152, Hrubý 276, Špaček 
248 - Klimeš 266, Mokrý 245. Tech Trading 
- ČKD 1186:1253 Klimeš 252, Gross 249 - 
Štrait 270, Škaroupka 262. A je to – ČBE A 
1286:1246, Brtníček 275, Bašný 266 - Špidla 
270, Štrajt 250. KSK – Catering 1210:1131, 
Neubauer 256, Kolář 253 - Volfová 250, Volf 
D. 249. JEZAT – VVR A 1224:1247, Smejkal 
280, Zuck 248 - Semrád J. 266, Pernica 256. 
VMS – DSB 1178:1266, Starý K. 243, Nejez-
chleb 239 - Malits 266, Novotný 264.
  1.  DSB Euro  17  14  0  3  1262,00  28
  2.  ČKD  17  13  0  4  1259,12  26
  3.  VVR A  17  9  0  8  1243,76  18
  4.  VMS  17  9  0  8  1230,18  18
  5.  A je to  17  9  0  8  1229,06  18
  6.  ČBE A  17  7  0  10  1212,88  14
  7.  JEZAT  17  7  0  10  1209,76  14
  8.  Tech Trading  17  7  0  10  1192,06  14
  9.  Catering  17  6  0  11  1219,00  12
  10.  KSK  17  4  0  13  1200,47  8

1. liga: Koloniál – Kadeřnictví ES 
1204:1222, Hubert 257, Šlajch 242 - Kakáč 
248, Čevela 248. Rapid – ITAB 1141:1213, 
Charvát 255, Hrazdíra 253 - Musil 253, 
Maška 251. AKK – ČKD Turbo Technics 
1110:1220, Slavíček 245, Barša 224 - Buš 
279, Motl 260.
  1.  VVR B  16  14  0  2  1230,63  28
  2.  Kadeřnictví  17  12  0  5  1222,35  24

  3.  Turbo Technics  17  11  0  6  1213,18  22
  4.  Rapid  17  9  0  8  1184,76  18
  5.  ITAB  17  9  0  8  1180,53  18
  6.  Koloniál  17  9  0  8  1176,06  18
  7.  Blanzek  17  8  1  8  1181,41  17
  8.  AKK  17  6  0  11  1163,76  12
  9.  Hasiči  16  4  0  12  1148,63  8
  10.  Nemocnice  17  1  1  15  1139,06  3

2. liga: Relax Club – ČBE B 1149:1114, 
Polák M. 247, Černý 239 - Šváb 242, Šlezin-
ger 233. SPŠ – BODOS 1031:1112, Souček 
248, Nečas 220 - Závodník 251, Pařil 235. 
Profi  Weld – Orel 1146:1169, Petříček 256, 
Král 246 - Hének O. 249, Götz 241. Eko sys-
tem – JMP 1086:1168, Pšenčík 236, Ďugoš 
233 - Blecha 248, Ježek 241.
  1.  Orel  16  14  0  2  1129,56  28
  2.  BODOS  16  13  0  3  1163,06  26
  3.  JMP RC  16  10  0  6  1143,50  20
  4.  ČBE B  16  10  0  6  1130,50  20
  5.  Relax Club  16  7  1  8  1106,44  15
  6.  SPŠ  16  5  1  10  1093,94  11
  7.  Profi  Weld  16  3  0  13  1067,94  6
  8.  EKO systém  16  1  0  15  1039,00  2

stolní tenis
RP I: Křetín – Žďárná 8:10, Zbraslavec 

B – Voděrady 5:13, Boskovice B – Šošův-
ka 9:9, Blansko D - Jestřebí 5:13, Vysočany 
– Petrovice 12:6, Křetín B – Rohozec 7:11, 
Křetín –Šošůvka 9:9, Boskovice B – Zbrasla-
vec B 11:7, Voděrady – Žďárná 6:12, Křetín 
B – Jestřebí 12:6, Rohozec – Petrovice 13:5, 
Vysočany – Blansko D 9:9.
  1.  Voděrady  16  13  1  2  0  184:104  43
  2.  Boskovice B  16  12  2  2  0  187:100  42
  3.  Šošůvka  16  8  5  3  0  163:125  37
  4.  Žďárná  16  9  1  6  0  162:125  35
  5.  Zbraslavec B  16  8  0  8  0  156:132  32
  6.  Křetín  16  4  4  8  0  129:159  28
  7.  Vysočany  16  6  5  5  0  149:139  33
  8.  Rohozec  16  6  3  7  0  132:156  31
  9.  Blansko D  16  5  2  9  0  121:167  28
  10.  Křetín B  16  5  0  11  0  127:161  26
  11.  Jestřebí  16  4  1  11  0  115:173  25
  12.  Petrovice  16  3  2  11  0  102:186  24

OP II: Žďárná B – Voděrady B 15:3, 
Kunštát – Adamov 13:5, Rudice – Veselice 
12:6, Němčice – Jestřebí B 14:4, Šošůvka B – 
Zbraslavec C 7:11, Bořitov – Vanovice 8:10, 
Žďárná B – Rudice 7:11, Veselice – Adamov 
13:5, Kunštát – Voděrady B 11:7, Vanovice – 
Jestřebí B 16:2, Zbraslavec C – Bořitov 9:9, 
Němčice – Šošůvka B 8:10.
  1.  Kunštát  16  13  0  3  0  184:104  42
  2.  Rudice  16  11  2  3  0  164:124  40
  3.  Veselice  16  11  0  5  0  161:127  38
  4.  Adamov  16  8  3  5  0  165:123  35
  5.  Voděrady B  16  6  2  8  0  135:153  30
  6.  Žďárná B  16  5  3  8  0  134:154  29
  7.  Bořitov  16  6  4  6  0  146:142  32
  8.  Zbraslavec C  16  7  1  8  0  144:144  31
  9.  Vanovice  16  7  1  8  0  152:136  31
  10.  Šošůvka B  16  6  3  7  0  149:139  31
  11.  Němčice  16  5  1  10  0  144:144  27
  12.  Jestřebí B  16  1  0  15  0  50:238  18

OP III: Boskovice C – Letovice 9:9, Bru-
mov – Rájec 3:15, Svitávka – Křetín C 13:5, 
Petrovice B– Vysočany B 10:8, Veselice B – 
Vysočany C 9:9, Borotín – Rohozec B 9:9, 
Letovice – Křetín C 12:6, Svitávka – Brumov 
12:6, Boskovice C – Rájec 5:13, Vysočany B 
-Rohozec B 9:9, Veselice B – Borotín A 10:8, 
Petrovice B – Vysočany C 9:9.
  1.  Svitávka  16  14  1  1  0  204:84  45
  2.  Rájec  16  12  2  2  0  194:94  42
  3.  Křetín C  16  9  1  6  0  147:141  35
  4.  Brumov  16  7  4  5  0  150:138  34
  5.  Boskovice C  16  7  3  6  0  141:147  33
  6.  Letovice  16  7  1  8  0  135:153  31
  7.  Borotín  16  5  4  7  0  152:136  30
  8.  Rohozec B  16  5  4  7  0  138:150  30
  9.  Vysočany C  16  3  6  7  0  133:155  28
  10.  Veselice B  16  5  1  10  0  120:168  27
  11.  Petrovice B  16  4  1  11  0  108:180  25
  12.  Vysočany B  16  3  2  11  0  106:182  24

OP IV: Vanovice B – Letovice B 2:16, Rá-
jec B – Olešnice 7:11, Šošůvka C – Svitávka 
B 7:11, Němčice B – Zbraslavec D 8:10, Kun-
štát B – Křetín D 7:11, Rohozec C – Petrovice 
C 6:12, Vanovice B – Šošůvka C 5:13, Rájec 
B – Svitávka B 5:13, Olešnice – Letovice B 
11:7, Němčice B – Petrovice C 11:7, Křetín 
D – Rohozec C 3:15, Kunštát B – Zbraslavec 
D 14:4.
  1.  Olešnice  16  14  1  1  0  201:87  45
  2.  Svitávka B  16  12  3  1  0  183:105  43
  3.  Rájec B  16  9  2  5  0  159:129  36
  4.  Šošůvka C  16  9  1  6  0  162:126  35
  5.  Letovice B  16  7  2  7  0  133:155  32
  6.  Vanovice B  16  5  2  9  0  126:162  28
  7.  Petrovice C  16  8  0  8  0  144:144  32
  8.  Kunštát B  16  7  1  8  0  154:134  31
  9.  Rohozec C  16  6  3  7  0  141:147  31
  10.  Křetín D  16  5  2  9  0  126:162  28
  11.  Zbraslavec D  16  3  0  13  0  90:198  22
  12.  Němčice B  16  2  1  13  0  109:179  21

OS I: Voděrady C – Vysočany D 16:2, 
Kuničky – Okrouhlá 3:15, Bořitov B – Lhota 
Rapotina 8:10, Bořitov C – Žďárná C 4:14, 
Petrovice D – Velenov 7:11, Vanovice C – 
Němčice C 4:14, Lhota Rapotina – Vysočany 
D 10:8, Kuničky – Bořitov B 9:9, Okrouhlá 
– Voděrady C 9:9, Němčice C – Bořitov C 
13:5, Vanovice C – Petrovice D 11:7, Žďárná 
C – Velenov 10:8.
  1.  Okrouhlá  16  13  2  1  0  201:87  44
  2.  Lh. Rapotina  16  10  2  4  0  164:124  38
  3.  Bořitov B  16  9  3  4  0  175:113  37
  4.  Voděrady C  16  10  1  5  0  165:123  37
  5.  Vysočany D  16  7  2  7  0  135:153  32
  6.  Kuničky  16  7  1  8  0  155:133  31
  7.  Velenov  16  9  0  7  0  152:136  34
  8.  Němčice C  16  8  0  8  0  133:155  32
  9.  Vanovice C  16  7  1  8  0  141:147  31
  10.  Žďárná C  16  5  2  9  0  121:167  28
  11.  Petrovice D  16  3  1  12  0  110:178  23
  12.  Bořitov C  16  0  1  15  0  76:212  17 

OS II: Letovice C – Kunštát C 8:10, Rá-
jec C – Křetín E 11:7, Zbraslavec E – Vísky 
11:7, Jasinov – Chrudichromy 13:5, Kunštát 
C – Jasinov 18:0, Chrudichromy – Zbraslavec 
E 6:12, Vísky – Šošůvka D 6:12, Křetín E – 
Letovice C 5:13.
  1.  Kunštát C  16  14  1  1  0  209:79  45
  2.  Šošůvka D  16  13  1  2  0  191:97  43
  3.  Zbraslavec E  16  9  3  4  0  157:131  37

  4.  Letovice C  15  10  1  4  0  174:96  36
  5.  Rájec C  16  6  2  8  0  129:159  30
  6.  Vísky  15  6  2  7  0  126:144  29
  7.  Chrudichromy  16  3  1  12  0  106:182  23
  8.  Jasinov  16  2  1  13  0  100:188  21
  9.  Křetín E  16  1  2  13  0  86:202  20

OS III: Boskovice D – Kunštát D 7:11, 
Okrouhlá B – Olešnice B 11:7, Olešnice C – 
Petrovice E 13:5, Velenov B – Lhota Rapotina 
B 9:9, Olešnice B – Boskovice D 13:5, Kunštát 
D – Okrouhlá B 10:8, Lhota Rapotina B – Oleš-
nice C 14:4, Petrovice E – Velenov B 3:15.
  1.  Okrouhlá B  17  13  1  3  0  202:104  44
  2.  Olešnice B  17  13  0  4  0  197:109  43
  3.  Kunštát D  17  11  1  5  0  178:128  40
  4.  Boskovice D  17  7  1  9  0  148:158  32
  5.  Velenov B  17  8  3  5  1  173:133  35
  6.  Rapotina B  17  7  2  8  0  153:153  33
  7.  Petrovice E  17  2  1  14  0  86:220  22
  8.  Olešnice C  17  1  3  13  0  87:219  22

šachy
KP I: Lokomotiva Brno C – ŠK Garde 

Lipovec 2.5:5,5, Pisk, Sekanina, Handl, Habi-
na 1, David, Kopřiva, Chládek Vl. 0,5.
  1.  Lipovec  10  7  3  0  49,5  32  24
  2.  Lokomotiva D  10  7  1  2  45,5  32  22
  3.  Prušánky  10  6  2  2  48  32  20
  4.  Lokomotiva B  10  4  4  2  43  26  16
  5.  Znojmo  10  5  1  4  41,5  25  16
  6.  Bystrc  10  4  3  3  39,5  21  15
  7.  Kuřim  10  4  2  4  42  24  14
  8.  ŠK 64  10  3  4  3  42,5  18  13
  9.  Duras C  10  3  1  6  38  19  10
  10.  Ořechov  10  3  1  6  34,5  22  10
  11.  Lokomotiva C  10  2  1  7  31,5  14  7
  12.  Bzenec  10  0  1  9  23,5  11  1

Okresní přebor: Boskovice B – Lipovec 
D 4:4, Konečný, Havel 1, Veselý, Petr, Brda, 
Růžička 0,5 – Krejčí P., Ševčík Jos. 1, Ševčík 
Milan, Ševčík Miloš, Zouhar, Kratochvíl M. 
0,5. Adamov C – Jevíčko B 2:6, Schneider M. 
1, Schneider Z., Bajza 0,5 – Zemánek, Ked-
routek, Zapletal, Beneš, Kraváček 1, Bulička, 
Hrbata 0,5. Lipovec E – Rudice B 1,5:6,5, 
Brichta 1, Rimpler 0,5 – Dvořáček, Klinkov-
ský Jak., Nejezchleb, Crhonek, Toulec, Šev-

čík 1, Klinkovský Jiří 0,5. Sloup B – Rovečné 
5,5: 2,5, Pokladník, Sedlák, Helebrand, Miku-
lášek, Sehnal 1, Baláž 0,5 – Daniel, Čermák 
1 J. 1, Dostál 0,5.
  1.  Lipovec D  7  6  1  0  41  19
  2.  Rudice B  7  5  1  1  38  16
  3.  Boskovice B  7  5  1  1  37,5  16
  4.  Jedovnice  7  5  1  1  34,5  16
  5.  Sloup B  7  3  1  3  31  10
  6.  Lipovec E  7  2  1  4  23  7
  7.  Rovečné  8  1  1  6  22,5  4
  8.  Jevíčko B  7  1  1  5  19  4
  9.  Adamov C  7  0  0  7  9,5  0

Okresní šachový turnaj v Lipovci: 
1. Habina (Lipovec) 7,5, 2. Dobeš (Boskovi-
ce) 7, 3. Chládek Vl. (Lipovec) 6,5, 4. Hubený 
(Boskovice), 5. Krejčí P. (Lipovec), 6. Ševčík 
L., 7. Boháček (oba Boskovice), 8. Chládek 
V. (Lipovec), 9. Špičák (Sloup), 10. Seka-
nina, 11. Ševčík L. (oba Lipovec) všichni 
6, 12. Hloušek (Lipovec), 13. Helebrand 
(Sloup), 14. Kunc (Jedovnice), 15. Baláž 
(Sloup) všichni 5,5.

Okresní přebor v bleskové hře ve Slou-
pu: 1. Hloušek 21, 2. Chládek Vl. (oba Lipo-
vec), 3. Moc M. (Blansko) oba 20, 4. Fiala 
(Lipůvka), 5. Hubený (Boskovice) oba 17, 
6. Špičák 16,5, 7. Sedlák 15,5, 8. Pokladník 
(všichni Sloup) 14,5, 9. Moc R. (Blansko), 
10. Ševčík Luboš, 11. Ševčík Milan (oba 
Lipovec) oba 14, 12. Sapák (Lipůvka), 13. 
Boháček (Boskovice), 14. Baláž všichni 13, 
15. Helebrand (oba Sloup) 12.

volejbal
KP I muži: VK MS Brno – TRS Letovice 

2:3 (20, -23, -20, 20, -11) a 3:0 (20, 18, 26).
  1.  Šlapanice  30  29  1  0  88:21  59
  2.  Židenice  32  20  12  0  75:51  52
  3.  Ingstav  30  20  10  0  65:46  50
  4.  Komárov  32  16  16  0  62:64  48
  5.  MS Brno  30  14  16  0  55:56  44
  6.  Letovice  30  14  16  0  55:61  44
  7.  Tišnov  30  13  17  0  53:63  43
  8.  Poštorná B  28  7  21  0  36:68  35
  9.  Dědice  30  3  27  0  23:82  33

 (bh)

Czech Aerobic Open Cup ve 
zlínské sportovní hale Euronics 
proběhl letos již pošesté. V mezi-
národní konkurenci se dařilo 
cvičenkám Aerobic Orel Teamu 
Blansko, které vybojovaly cel-
kem čtrnáct medailí. 

S mezinárodní konkurencí 
se popral seniorský step tým ve 
složení Markéta Kolářová, Vero-
nika Kalová, Darina Grulichová, 
Romana Matušková, Lenka Kre-
mličková, Monika Řezníčková, 
Mirka Hladilová a Jitka Staňková. 
Ve své premiéře s novou sestavou 
i novými dresy se děvčata probo-
jovala na třetí místo s nepatrný-
mi rozdíly od prvních (Liberec) 
a druhých (Ukrajina) medailis-
tů. Zopakovala si tak třetí místo 
z podobné mezinárodní soutěže 
z konce roku 2010 ve Vídni. 

V závodech Team aerobik 
jsme měli zastoupení v kategorii 
AG1 (starší žáci) a AG2 (juni-
orky). První soutěžila mladší 
kategorie AG1, kde jsme měli dvě skupinky (tria). První trio ve složení 
Nela Šenková, Hanka Zouharová a Karolína Bojanovská se dlouhou dobu 
držela na špičce. Nakonec jim ale o vlásek první místo uniklo a dívky si 
odvezly ze Zlína stříbrné medaile. Druhý tým ve složení Pavlína Filoušová, 
Alice Minářová a Nela Šenková, patřil v této kategorii k nejmladším a tak 
si zřejmě na svůj úspěch musí ještě počkat. Po celkovém hodnocení byli 
na pěkném pátém místě. Juniorský tým v neděli zazářil ve složení: Erika 
Ovečková, Lenka Krátká a Nikola Farkašová. Konečně porazily své rivalky 
z Liberce, se kterými se vždy dělily o cenná umístění. První místo a vysoký 
počet bodů byl pro ně zaslouženou odměnou.  Ivana Klimešová

A

Podzimní tabulky
Krajský přebor

  1.  Bohunice  16  11  3  2  51:25  36
  2.  Vracov  16  11  2  3  36:14  35
  3.  Boskovice  16  9  2  5  35:21  29
  4.  Ivančice  16  8  2  6  34:24  26
  5.  Ráječko  16  7  5  4  28:25  26
  6.  Znojmo  16  8  2  6  28:26  26
  7.  Bzenec  16  8  1  7  24:22  25
  8.  Rájec  16  7  3  6  29:25  24
  9.  M. Krumlov  16  6  4  6  32:27  22
  10.  Znojmo B  16  7  0  9  24:28  21
  11.  Rousínov  16  5  5  6  22:17  20
  12.  Zbýšov  16  6  1  9  14:28  19
  13.  Novosedly  16  5  2  9  19:31  17
  14.  Kuřim  16  3  6  7  22:27  15
  15.  Velká  16  3  3  10  11:38  12
  16.  Židenice  16  3  1  12  17:48  10

I.B třída
  1.  FKD  14  8  5  1  21:7  29
  2.  Tišnov  14  8  2  4  21:11  26
  3.  Bořitov  14  7  3  4  22:23  24
  4.  Bosonohy  14  7  2  5  26:20  23 
  5.  Medlánky  14  7  2  5  22:16  23
  6.  Ivanovice  14  7  2  5  17:17  23
  7.  Svratka  14  6  3 5  23:20  21
  8.  Bohdalice  14  6  2  6  24:18  20
  9.  Kunštát  14  4  6  4  14:17  18 
  10.  Blansko B  14  5  2  7  21:27  17
  11.  Rousínov B  14  4  4  6  18:17  16 
  12.  Ochoz  14  3  4  7  17:33  13 
  13.  Olešnice  14  2  4  8  10:18  10
  14.  Č. Hora  14  2  3  9  12:24  9

Okresní přebor 
  1.  Lipovec  14  10  1  3  36:18  31
  2.  Letovice  14  9  2  3  40:24  29 
  3.  Doubravice  14  9  1  4  38:20  28 
  4.  Drnovice  14  8  2  4  41:32  26
  5.  Jedovnice  14  8  1  5  37:27  25 
  6.  Sloup  14  7  3  4  21:18  24
  7.  Vysočany  14  7  1  6  32:35  22 
  8.  Kořenec  14  6  2  6  37:29  20
  9.  Boskovice B  14  5  3  6  30:32  18 
  10.  Šošůvka  14  5  2  7  37:37  17
  11.  Rudice  14  4  4  6  23:27  16 
  12.  Lysice  14  4  2  8  19:42  14 
  13.  Olomučany  14  3  1  10  18:43  10 
  14.  Vavřinec  14  0  1  13  20:45  1

 III.třída 
  1.  Skalice  14  11  1  2  40:17  34
  2.  Lipůvka  14  10  1  3  43:13  31 
  3.  Kotvrdovice  14  10  1  3  27:13  31 
  4.  Vilémovice  14  7  5  2  28:17  26
  5.  Bořitov B  14  8  2  4  36:32  26
  6.  Vranová  14  7  3  4  32:29  24 
  7.  Vísky  14  5  2  7  30:26  17
  8.  Kunštát B  14  4  5  5  21:27  17 
  9.  Knínice  14  4  4  6  19:25  16
  10.  V.Opatovice  14  4  2  8  29:30  14 
  11.  Lažany  14  4  1  9  20:40  13
  12.  Ráječko B  14  3  3  8  23:36  12 
  13.  Ostrov  14  3  1  10  17:38  10
  14.  Olešnice B  14  2  1  11  12:34  7 

IV.třída 
  1.  Benešov  15  13  2  0  76:14  41 
  2.  Lomnice  15  12  1  2  44:14  37 
  3.  Jedovnice B  15  11  0  4  44:26  33 
  4.  Svitávka  15  10  2  3  42:21  32
  5.  Lažánky  15  9  1  5  41:42  28 
  6.  Voděrady  15  8  1  6  33:26  25 
  7.  Kořenec B  15  8  1  6  39:36  25 
  8.  Cetkovice  15  6  4  5  33:25  22 
  9.  Adamov  15  7  1  7  31:33  22 
  10.  Doubravice B  15  5  1  9  21:30  16 
  11.  Skalice B  15  4  1  10  15:39  13
  12.  Č.Hora B  15  4  0  11  23:40  12 
  13.  Vilémovice B  15  4  0  11  18:35  12 
  14.  Úsobrno  15  4  0  11  22:47  12
  15.  Bukovina  15  4  0  11  18:54  12 
  16.  Valchov  15  3  1  11  17:35  10 

Juniorský tým.  Foto Ivana KlimešováJuniorský tým.  Foto Ivana Klimešová

I.B třída 
15. kolo (3. 4.): Blansko B – Ivanovice, Medlánky – Svrat-

ka, Rousínov B – Tišnov, Bořitov – Kunštát, FKD – Černá 
Hora, Bosonohy – Ochoz, Olešnice – Bohdalice. 

16. kolo (10. 4.): Ivanovice -  Olešnice, Bohdalice – Boso-
nohy, Ochoz – FKD, Černá Hora – Bořitov, Kunštát – Rousí-
nov B, Tišnov – Medlánky, Svratka – Blansko B. 

17. kolo (17. 4.): Svratka – Ivanovice, Blansko B – Tišnov, 
Medlánky – Kunštát, Rousínov B – Černá Hora, Bořitov – 
Ochoz, FKD – Bohdalice, Bosonohy – Olešnice. 

18. kolo (24. 4.): Ivanovice – Bosonohy, Olešnice – FKD, 
Bohdalice – Bořitov, Ochoz – Rousínov B, Černá Hora – 
Medlánky, Kunštát – Blansko B, Tišnov – Svratka. 

19. kolo (1. 5.): Tišnov – Ivanovice, Svratka – Kunštát, 
Blansko B – Černá Hora, Medlánky – Ochoz, Rousínov B – 
Bohdalice, Bořitov – Olešnice, FKD – Bosonohy. 

20. kolo (8. 5.): Ivanovice – FKD, Bosonohy – Bořitov, 
Olešnice – Rousínov B, Bohdalice – Medlánky, Ochoz – 
Blansko B, Černá Hora – Svratka, Kunštát – Tišnov. 

21. kolo (15. 5.): Kunštát – Ivanovice, Tišnov – Černá 
Hora, Svratka – Ochoz, Blansko B – Bohdalice, Medlánky – 
Olešnice, Rousínov B – Bosonohy, Bořitov – FKD. 

22. kolo (22. 5.): Ivanovice – Bořitov, FKD – Rousínov B, 
Bosonohy – Medlánky, Olešnice – Blansko B, Bohdalice – 
Svratka, Ochoz – Tišnov, Černá Hora – Kunštát. 

23. kolo (29. 5.): Černá Hora – Ivanovice, Kunštát – 
Ochoz, Tišnov – Bohdalice, Svratka – Olešnice, Blansko 
B – Bosonohy, Medlánky - FKD, Rousínov B – Bořitov. 

24. kolo (5. 6.): Ivanovice – Rousínov B, Bořitov – Med-
lánky, FKD – Blansko B, Bosonohy – Svratka, Olešnice – 
Tišnov, Bohdalice – Kunštát, Ochoz – Černá Hora. 

25. kolo (12. 6.): Ochoz – Ivanovice, Černá Hora – Bohda-
lice, Kunštát – Olešnice, Tišnov – Bosonohy, Svratka – FKD, 
Blansko B – Bořitov, Medlánky – Rousínov B. 

26. kolo (19. 6.): Ivanovice – Medlánky, Rousínov B – 
Blansko B, Bořitov – Svratka, FKD – Tišnov, Bosonohy – 
Kunštát, Olešnice – Černá Hora, Bohdalice – Ochoz. 

Okresní přebor
15. kolo (3. 4.): Vysočany – Boskovice B, Letovice – 

Drnovice, Vavřinec – Olomučany, Sloup – Doubravice, Jedo-
vnice – Rudice, Lipovec – Šošůvka, Lysice – Kořenec. 

16. kolo (10. 4.): Boskovice B – Lysice, Kořenec – Lipo-
vec, Šošůvka – Jedovnice, Rudice – Sloup, Doubravice – 
Vavřinec, Olomučany – Letovice, Drnovice – Vysočany.

17. kolo (17. 4.): Drnovice – Boskovice B, Vysočany – 
Olomučany, Letovice – Doubravice, Vavřinec – Rudice, 
Sloup – Šošůvka, Jedovnice – Kořenec, Lipovec – Lysice.

18. kolo (24. 4.): Boskovice B – Lipovec, Lysice – Jedov-
nice, Kořenec – Sloup, Šošůvka – Vavřinec, Rudice – Letovi-
ce, Doubravice – Vysočany, Olomučany – Drnovice. 

19. kolo (1. 5.): Olomučany – Boskovice B, Drnovice – 
Doubravice, Vysočany – Rudice, Letovice – Šošůvka, Vavři-
nec – Kořenec, Sloup – Lysice, Jedovnice – Lipovec.

20. kolo (8. 5.): Boskovice B – Jedovnice, Lipovec – 
Sloup, Lysice – Vavřinec, Kořenec – Letovice, Šošůvka – 
Vysočany, Rudice – Drnovice, Doubravice – Olomučany.

21. kolo (15. 5.): Doubravice – Boskovice B, Olomučany 
– Rudice, Drnovice – Šošůvka, Vysočany – Kořenec, Letovi-
ce – Lysice, Vavřinec – Lipovec, Sloup – Jedovnice.

22. kolo (22. 5.): Boskovice B – Sloup, Jedovnice – Vavři-
nec, Lipovec – Letovice, Lysice - Vysočany, Kořenec – Drno-
vice, Šošůvka – Olomučany, Rudice – Doubravice, 

23. kolo (29. 5.): Rudice – Boskovice B, Doubravice – Šo-
šůvka, Olomučany – Kořenec, Drnovice – Lysice, Vysočany 
– Lipovec, Letovice – Jedovnice, Vavřinec – Sloup.

24. kolo (5. 6.): Boskovice B – Vavřinec, Sloup – Leto-
vice, Jedovnice – Vysočany, Lipovec – Drnovice, Lysice – 
Olomučany, Kořenec – Doubravice, Šošůvka – Rudice.

25. kolo (12. 6.): Šošůvka – Boskovice B, Rudice – Koře-
nec, Doubravice – Lysice, Olomučany – Lipovec, Drnovice 
– Jedovnice, Vysočany – Sloup,  Letovice – Vavřinec. 

26. kolo (19. 6.): Boskovice B – Letovice, Vavřinec – 
Vysočany, Sloup – Drnovice, Jedovnice – Olomučany, Lipo-
vec – Doubravice, Lysice – Rudice, Kořenec – Šošůvka.

Jarní los fotbalových soutěží
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Dětský maškarní karneval 

V sobotu 12. března se v Bedřichově uskutečnil pod záštitou O.S. Trojlís-
tek tradiční dětský maškarní karneval. Účast byla veliká a děti z Bedřicho-
va a okolí se předháněly se svými kostýmy. Uskutečnily se různé soutěže, za 
které byla vždy sladká odměna. Mezi soutěžemi děti v maskách tancovaly 
a různě dováděly. Na závěr karnevalu byly porotou vyhodnoceny nejhez-
čí masky v kategorii malých a větších dětí, které obdržely cenu a diplom. 
Všechny děti si odnesly hezký zážitek a výhry z bohaté tomboly. S dětmi se 
potěšili i jejich rodiče, některé babičky a dědečci. Radomír Šmeral 

Památné kameny v knihovně
Veřejné knihovny nejsou určeny pouze k půjčování knížek, ale také ke 

kulturní a osvětové činnosti. V knihovně městyse Černá Hora pořádáme 
i doplňkové akce, besedy a přednášky. Pozvání nedávno přijal i badatel Jiří 
Vymětalík. Tentokrát přednesl besedu Kamenní svědkové časů minulých - 
Památné kameny, smírčí kříže, hranečníky. 

Poutavý výklad o těchto monolitických památkách doplňoval promí-
táním množství obrázků a fotografi í. V první části přednášky nám byly 
představeny dochované hraniční kameny dominií, obcí i okresů na území 
mezi Velkými Opatovicemi, Žďárnou, Křtinami a Rašovem. Druhá část 
besedy byla věnována smírčím a křížovým kamenům na území bývalých 
okresů Blansko a Boskovice. Udělalo nám radost, že se dochoval také 
hraniční mezník panství Černá Hora. Jiří Vymětalík má toho ještě mnoho 
co nabídnout a rádi ho přivítáme na dalších přednáškách. Na závěr si vás 
dovolíme pozvat na zajímavou akci v černohorské knihovně, která nese 
název Stará německá dálnice Vratislav – Brno – Vídeň a uskuteční se ve 
středu 23. března v 18 hodin v prostorách knihovny. 

 Za Knihovnu městyse Černá Hora Marie Juncová

Masopust v Paměticích
Masopustu se v Paměticích říkávalo vostatke. Je to tradiční lidový svá-

tek, který se dodnes slaví hlavně na venkově. O masopustních rejích z Čech 
i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ve třináctém století, i když svá-
tek je zřejmě starší. Masopust začínal tři dny před Popeleční středou, která 
zahajuje postní období před Velikonocemi, někdy dokonce již od slavností 
Tří králů. Končíval pochováváním basy. U nás mají vostatke hodně dlou-
hou tradici. Kdysi dávno mně otec vypravoval, že za jeho mládí, v době, 
kdy se v sousedních obcích tato tradice ještě nedodržovala, maškarádi po 
obejití vesnice nechali zapřáhnout do několika saní (tenkrát ještě bývala 
sanice) a navštěvovali sousední Drválovice či Vísky. 

Masopustní masky mají dnes zcela jiný charakter, než tomu bylo dříve. 
Tehdy nechyběl medvědář s medvědem, který byl celý omotán povřísly 
z hrachoviny, cikánka s děckem, kat, chromý žebrák s fl ašinetem, obecní 
ponocný a dráb a další masky, charakteristické pro danou dobu či region. 
V čele průvodu bylo nošeno obecní právo, které účastníky opravňovalo 
navštívit každou domácnost a provádět různé taškařice. 

Letošní masopustní průvod u nás byl co do počtu masek trochu skrom-
nější, ale o to pestřejší a srdečnější. Přispělo k tomu téměř jarní počasí, 
takže se již nemuselo tolik spěchat a diváci si masky mohli lépe prohléd-
nout. Pořadatelé si zaslouží vřelý dík za to, že udržují starý obyčej. 

 František Staněk

Průvod maškar zaplavil Cetkovice
V Cetkovicích se v sobotu 5. března konal tradiční Masopustní průvod. 

Poté co se na návsi sešlo přes třicet masek, zahájil ho starosta obce Petr 
Horák předáním obecního klíče předsedkyni Kulturního výboru Janě Jur-
dičové Paroulkové. Masopustní průvod vyšel do ulic, aby každý dům na-
vštívil s pozvánkou na večerní masopustní veselí, které se konalo v místním 
pohostinství. 

K hojnému počtu masek přispělo zajisté i krásné počasí. Mezi tradiční-
mi maskami jako čarodějnice, klaun, Červená karkulka, Drákula, indián či 
rytíř, slavil snad největší úspěch Ozzák. Masopustní průvod byl ukončen 
odpoledne po dlouhé cestě, a účastníci tak měli možnost si alespoň chvíli 
odpočinout před večerním masopustním rejem, který především ve víru tan-
ce pokračoval v místním pohostinství až do pozdních nočních hodin.

Věřím, že se nám podaří tuto tradici udržet i do dalších let a vždy se ale-
spoň v takovém počtu jako letos vydáme vesnicí. 

 Za Kulturní, školský a sportovní výbor při zastupitelstvu 
 obce Cetkovice Jana Jurdičová Paroulková

Koncert při svíčkách 
V Löw-Berrově vile ve Svitávce se v neděli 27. února uskutečnil koncert 

vážné hudby.
Překrásná secesní hala byla do posledního místa obsazena občany 

městyse a okolí. Již toto krásné prostředí bylo dobrým předpokladem, že 
i samotný Koncert při svíčkách přinese i krásnou hudbu.

Hlavní dramaturgyni více než dvouhodinového pořadu se podařilo 
získat deset sólových hudebníků a zpěváků, většinou bývalých studentů 
Základní umělecké školy v Boskovicích a ve Svitávce, kde sama působí. 
K nim získala výbornou profesionální sopranistku, svitáveckou rodač-
ku Naďu Bláhovou a pěvecký Svatojánský chrámová sbor ze Svitávky. 
Většina z nich jsou dnes posluchači a absolventi brněnské konzervatoře 
a JAMU.

Někteří již aktivně v této oblasti pracují. Dramaturgyni Leontině Kory-
čánkové se podařilo s nimi připravit umělecky náročný program. Snahou 
všech vystupujících bylo dosáhnout vynikajících výsledků. Jejich zasvě-
cený úvod ke každé skladbě plnil svým způsobem i úlohu „výchovného 
koncertu.“ Bylo s potěšením sledovat velkou pozornost posluchačů, jejich 
zájem o výklad i samotné výkony účinkujících.

Program byl pestrý a náročný a každý si v něm mohl najít uspokojení.
Svědčí o tom i výběr autorů – J. S. Bacha, L. van Beethovena, K. Bendla, 
F. Liszta. A. Vivaldiho, L. Webera a C. Franka. Hudba od baroka, klasi-
cismu, romantismu až po současnou hudební tvorbu.

Významným zpestřením bylo vystoupení Naďi Bláhové se svými syny 
Tomášem a Františkem, i s pěveckým Svatojánským chrámovým sborem 
v náročné skladbě C. Franka Panis Angelicus.

Večer při svíčkách se vydařil. Zásluhu na tom mají sopranistka Naďa 
Blahová, pianistky Lenka Fojtová a Kristýna Sedláková, violoncellistka 
Petra Mochková-Čadová. Na zobcovou fl étnu hrály Michaela Koudel-
ková a Jana Kouřilová, na klarinet František Venclů, na příčnou fl étnu 
Jan Vávra, na klavír Tomáš a František Jeřábkovi, kteří se stejně jako 
pěvecký Svatojánský chrámový sbor ze Svitávky pod vedením Leontiny 
Koryčánkové postarali i o zpěv. Všichni vystoupili bez nároků na honorář 
a bezesporu si zasloužili každý kytici, kterou jim na závěr předala vedoucí 
kulturní komise paní M. Holasová. Ta má mimořádnou zásluhu na reali-
zaci koncertu v tak překrásném prostředí. Co říci na závěr? Svitávko jen 
tak dál! Vladimír Gardavský, foto Radomír Šmeral

Lyžařský výcvikový kurz
Největší lednovou akcí pro žáky 7. – 9. ročníku Mateřské, Základní 

a Praktické školy v Boskovicích byl zimní lyžařský výcvikový kurz v Čen-
kovicích. Zúčastnilo se ho 11 dětí a tři učitelé s odbornou kvalifi kací pro 
výuku lyžování. Skupina byla ubytována na chatě společnosti Voda a sport 
Svitavy, která se nacházela hned vedle svahu. 

Primárním cílem kurzu bylo naučit úplné začátečníky základům sjezdo-
vého a běžeckého lyžování, u pokročilejších procvičit správnou techniku 
jízdy, podporovat u dětí radost ze sportu, z pohybu, rozvíjet vztah k přírodě 
a k horám. Výcvik vyvrcholil závodem ve slalomu, který měl u dětí mimořád-
ný ohlas a zvládli ho všichni na výbornou. Součástí kurzu byly také odborné 
přednášky o lyžařské výzbroji a mazání, o nebezpečí na horách, o chování 
na sjezdovce, ale i o úrazech a poskytování první pomoci. Večery trávily 
děti hrami, soutěžemi, nechyběla ani maškarní diskotéka a videoprojekce. 
Na horách se střídalo slunečné počasí s mlhami, a tak se všichni mohli na 
vlastní kůži přesvědčit, že hory dovedou být krásné, ale i nebezpečné. 

Velký dík patří vedoucí CK K+M TOUR Věře Krejčí, která nám formou 
sponzorského daru poskytla dopravu v podobě mini autobusu, a děti se tak 
mohly těšit z pohodlné, nerušené jízdy až na místo. Lyžařský výcvik byl na-
tolik úspěšný, že už se všichni těšíme na příští kurz. 

 D. Žáčková, vedoucí kurzu MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

Ples Gymnázia Rájec-Jestřebí
Dva maturitní ročníky rájeckého gymnázia – 4. ročník čtyřletého a sex-

ta šestiletého směru - připravily školní ples ve stylu benátského karne-
valu, na kterém byl bohatý program (slavnostní předtančení studentů, 
šerpování, vystoupení aerobiku, taneční skupiny, žonglér i orientální ta-
nečnice) a ještě bohatší tombola s téměř 500 cenami. K tanci hrála na 
přání studentů skupina Akcent.

Jsme rádi, že šestnáctiletá tradice maturitního plesu našeho gymnázia 
mohla být prezentována v nově zrekonstruované rájecké sokolovně, která 
byla důstojným prostředím pro takovou akci. Děkujeme panu správci, kte-
rý s námi vydržel až do konce, za jeho péči. „Navštívili jsme mnoho plesů, 
kde nefungovala vzduchotechnika ani pořadatelé. Váš nás mile překvapil. 
Tady v Rájci to má atmosféru a úroveň. Děkujeme za pozvání,“ zaznělo 
mimochodem. My děkujeme všem, kteří k úspěchu této slavnostní události 
přispěli.  Za Gymnázium Rájec-Jestřebí Kateřina Pernicová 

 a Pavel Kopecký, třídní učitelé maturantů

Na návštěvě u hasičů 
Žáci třetích tříd ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 se vypravili k blanenským 

hasičům. 
Za vysvědčení se chodí sice do cukrárny, ale my jsme zdravá škola, tak 

jsme slavili vysvědčení tímto malým výletem. Po návratu do školy kromě 
popisu samotné návštěvy děti psaly také krásné příběhy inspirované po-
vídáním o tom, kdo kdy viděl hasiče při práci. Tyto příběhy a také kresby 
budeme posílat do soutěže, která je k tomuto tématu vypsaná. Příběhy je 
možné přečíst na webových stránkách naší školy.

 Učitelky 3. tříd ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Košt o nejlepší pálenku
Téměř třicet vzorků pálenek soutěžilo o co nejlepší umístění na koštu 

v Bořitově. Na hodnocení soutěže, kterou vzorně připravili členové turistic-
kého oddílu TJ Sokol Bořitov, se podílelo 60 degustátorů. Dostatečný počet 
degustujících, kteří hodnotili anonymní vzorky, byl zárukou objektivního 
hodnocení a určení pořadí nejlepších pálenek. 

Na první místo byla jednoznačně vybrána třešňovice Jiřího Sládka, na 
dalších dvou medailových místech se umístily pálenky Ireny Bartekové 
a Miloše Blažka. Blahopřejeme majitelům vítězných pálenek. 

 František Ostrý

Čteníčko pro nejmenší
Poslední únorové pondělí se za námi do Dymáčku přijel podívat Krteček. 

Pořádali jsme totiž Čteníčko pro nejmenší, které patřilo právě jemu. Pro 
děti byly připraveny nejen ukázky z knihy Krtkův den, ale hlavně povídání 
o tom, co Krteček během dne dělá. 

Do povídání se zapojila většina přítomných dětí, takže jsme se dozvěděli, 
jak vypadá i jejich běžný den. Dětí bylo hromadu a Krteček tak měl spous-
tu pomocníků, kteří mu pomohli rozdělit jeho denní aktivity. Děti už ví, že 
i Krteček si ráno češe vlásky a čistí si zoubky, že pracuje na zahrádce, aby 
měl mrkvičku a jahůdky, po obědě si jde odpočinout a odpoledne sportuje.
Před spaním se jde vykoupat a obléká si pyžamko. Děti se tak společně s Kr-
tečkem naučily jednotlivé části dne a co se dělá ráno, v poledne, odpoledne 
a večer. Během povídání byl čas i na Krtečkovu omalovánku.

Věříme, že i na další čteníčko přijde taková spousta pomocníčků, aby 
se ani další pohádková postavička nemusela bát, že bude na všechny 
úkoly sama.

 Marcela Pernicová, Mateřské a rodinné centrum Dymáček Jedovnice

Vídeň historická a moderní
Výuku dějin novověku se nabízí doplnit a zpestřit návštěvou centra bývalé 

habsburské monarchie, císařské Vídně. V pátek 11. února se tedy vypravilo 
14 žáků a dva učitelé Základní školy Jedovnice na cestu. Vlakem do Brna 
a autobusem Student Agency jsme pohodlně už za dvě a půl hodiny vystou-
pili na zastávce poblíž Prateru s jeho dominantou - velkým ruským kolem. 
S mapou v ruce jsme se od východu svižně pustili do městské turistiky. 

Naším prvním cílem je vyhledávaná atrakce – dům z konce 20. století. 
Hundertwasserhaus. Barevné mozaiky, nepravidelné tvary, stromy na stře-
še a vyrůstající z nitra budovy jsou skutečně nezvyklé. Škoda, že vstup do 
tohoto činžovního domu, původně postaveného pro slabší sociální vrstvy, 
je zakázaný. Ale i tak nám pohled zvenku nabídl zajímavou a odvážnou 
moderní architekturu.

Počasí nám přeje. Silný vítr se honí po bulvárech, ale sluníčko nám svítí 
na cestu a přináší optimismus. Pokračujeme do centra, na slavné Štěpánské 
náměstí. Gotická katedrála je velkolepá. Dvě věže, nádherná gotická výzdo-
ba a vnitřní atmosféra jsou skutečným zážitkem. Procházíme se po náměstí, 
obdivujeme luxusní prosklený moderní obchodní dům Haas Haus, bavíme 
se pohledem na „živé sochy“ a na řady dobových fi akrů, připravených pro 
turisty.

Slavný luxusní Hotel Sacher s jeho tradiční sladkou lahůdkou – Sachero-
vým dortem politým čokoládou a uvnitř s lahodnou meruňkovou marmelá-
dou, obhlížíme jen z ulice. Nakoukneme do cukrárny a hotelového salonu. 
Mít u sebe 100 tisíc korun, mohli bychom si tu objednat appartement na 
jeden den.

Přicházíme do impozantního komplexu císařských habsburských staveb 
– Hofburgu. Jdeme nádvořími komplexu a na chvíli se zastavíme v nádher-
ném vstupním prostoru, kam přijížděli panovníci se svým průvodem, aby 
odtud pohodlně přešli do císařských pokojů. Procházíme kolem španělské 
jízdárny a na obrazovce sledujeme výcvik slavných koní – lipicánů. V Hof-
burgu sídlí v současné době rakouský prezident.

Pokračujeme dál, k nádherné městské radnici a majestátní budově ra-
kouského parlamentu. Na okolních budovách si připomínáme stavební slo-
hy – především baroko a klasicismus. Brzy už stojíme na náměstí Marie 
Terezie. 

Občas poprchává a jsme už unavení. Čeká nás závěrečná prohlídka nej-
známější nákupní ulice ve Vídni – Mariahilferstrasse. Zde si každá skupina 
vyrazila za občerstvením podle vlastního výběru. Posilnění a odpočatí pře-
cházíme večerní Vídní na zastávku metra (U-Bahnu) na Karlovo náměstí. 
Cesta domů proběhla rychle a pohodově. V autobusu jsem se koukali na 
fi lm, popíjeli čokoládu a užívali si kulturního cestování. Ještě vlakem do 
Blanska, kde na nás čekají rodiče. Odjíždíme domů s jasnou představou 
o velikosti a moci Habsburků a také o moderním pulzujícím evropském vel-
koměstě. Tak zase někdy příště. 

 Dana Hrazdírová, ZŠ Jedovnice
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 Wilmar, tel.: 516 418 888 ● mobil: 775 945 627 (wilmar) ● www.wilmar.cz

Výroba a montáž 
plastoVých oken a dVeří 
 - zítřejší okna za včerejší ceny
                                 - pomůžeme vám při získání dotací 
sleVa dalších 5 % při uplatnění tohoto kupónu!
demontáž, zaměření, konzultace a mikroventilace ZdARMA!

 dodání a montáž 
 obložkových dveří 
  sleVa do konce března 2011 

                     -10 % na obložkové 
dveře!!!

zelená úsporám
Kupon

na slevu5 %

✁

✁ Kupo
n

na 
slev

u
10 %✁

✁

ŘÁDKOVÁ  inzerce

PODniKATeLSKÁ inzerce
Přijmu zahradníka-zahradnici 
(sadaře) do prac. poměru. 
Bližší informace tel.: 516 432 791, 
od 6.00 do 14.00 hodin.

Nabízím ke koupi brambory 
RAFAELA, sytě žlutá dužnina, 
varný typ A, hlízy odolné háďátku, 
strupovitosti, virovým chorobám, 
v této ceně: sadbové brambory:  
8 Kč/kg, konzumní brambory:  
6 Kč/kg. Kontakt: 603 951 972.

Tipy Máme pro vás nabídku nejen z našeho regionu
www.zrcadlo.net Pokud je pro vás naše nabídka zajímavá, volejte: 777 008 399 nikola Šindelářová, nebo pište: sindelarova@zrcadlo.net

Inzerce už od 417 Kč 
za jedno opakování.

Za čtvrt roku jen 2500 Kč!!!

Jedinečná nabídka!

NEVYHOĎ!!!!

Po

Út

St

Čt

Pá

1. Koprová omáčka, vejce vařené, vařený brambor 59,-, 2. Hovězí na houbách, dušená rýže 59,-, 3. Smažený květák, vařený brambor, tatarka 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek zapečený vaječnou směsí, šunka, sýr, opékaný brambor 69,-, 5. Kuřecí 
nudličky s cibulí a pórkem, hranolky 69,- , 6. Zeleninový salát se smaženým pangáciusem 75,-, 7. Pečená kačena, zelí, houskový knedlík 99,-, 8. Vepřová kotleta ve vejci, obloha, hranolky 79,- 

1. Kuřecí nudličky na paprice, těstoviny 59,-, 2. Opečené čínské nudle s vepřovými nudličkami a zeleninou 59,-, 3. Smažený jazyk, bramborový salát 65,-, 4. Halušky s uzeným masem, zelím a smetanou 69,-, 5. Kuřecí plátek zapečený šunkou a sýrem, 
hranolky 69,-, 6. Těstovinový salát se smaženými kuřecími kousky 75,-, 7. Pečené vepřové koleno, hořčice, chléb 99,-, 8. Smažená kotleta, vařený brambor, zelenina, tatarka 79,-

1. Boloňské špagety, sýr 59,-, 2. Vepřové maso, kapusta na česneku, vařený brambor 59,-, 3. Smažený Hermelín, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Vepřové ražniči, hranolky 69,-, 5. Kuřecí s nivou, opékaný brambor 69,-, 6. Zeleninový salát s kuřecími 
nudličkami 75,-, 7. Losos s hermelínovo-špenátovo-smetanovou omáčkou, hranolky 79,-, 8. Kotleta na grilu, obloha, bramboráčky 79,- 

1. Zapečené těstoviny, okurek 59,-, 2. Bramborový guláš, chléb 59,-, 3. Smažené žampiony sypané křenem, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Přírodní vepřový řízek na slanině, hranolky 69,-, 5. Kuřecí na másle a česneku s hermelínem, opékaný 
brambor 69,-, 6. Rajčata s mozzarellou a kuřecím masem 75,-, 7. Kuřecí nudličky s tvarůžky podávané v chlebě 79,-, 8. Kotleta na roštu, grilovaná zelenina, hranolky 79,- 

1. Kuřecí rizoto, sýr, okurek 59,-, 2. Vepřové výpečky, vařený brambor, tatarka, okurek 59,-, 3. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskový knedlík 65,-, 4. Kuřecí flamendr, bramboráčky 69,-, 5. Smažený vepřový řízek na česneku, bramborová kaše, 
okurek 69,-, 6. Obědový salát s kuřecím masem, sypané sýrem 75,-, 7. Kuřecí steak na grilu, zelenina, hranolky 79,-, 8. Kotleta zapečené parmazánem, obloha, krokety 79,-

Týden S KOTLETOU                                                   Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 21. 3. do pátku 25. 3., 59, 79, 99  Kč                                                      Polévka dle denní nabídky 

tel.: 775 760 080

tvorba 
webových 
stránek

      reklamní předměty 
e-shop    www.rustika.cz

POČÍTAČe SLUŽBY

VoDA - TopEnÍ - pLYn 
SoLÁRnÍ SYSTÉMY 

Karel Ťoupek 
tel.: 604 974 260 

karlos.t2@seznam.cz

Solární systémy pro rodinné domy,
nově i chaty a chalupy

Dotace 10  000 Kč

SLUŽBY

Potřebujete něco 
vytisknout?

Nabízíme

Tel.: 774 408 399

KoMpLETnÍ 
graficKé, redaKční 

a tisKařsKé 
služby.

SLUŽBY

vyhledáme 

za vás

DoTAcE, gRAnTY

Tel.: 516 803 200

SLUŽBY

sokolovna v boskovicích 
nabízí

prostory 
k pronájmu.

Tel.: 737 843 518

Prodej
Prodám pozemek, v k.ú. Ráječko, 

výměra 663 m2, vhodné k rekreaci. Tel.: 
607 278 309. 

Prodám nebo vyměním za 1+1 
(BM, BO, BK, SY) rod. dům 5+1 20 km 
od Blanska. Tel.: 777 060 322.

Prodám byt OV 1+1  v Boskovicích 
za 980 000 Kč. Tel.: 608 245 425. 

Prodám barevný televizor značky 
TESLA – RF 7231 TSP100, stříbr-
ná barva, úhlopříčka 74 cm, dálkový 
ovladač. Další funkce: uložení 100 
programů, teletext, fastext, APS, ča-
sovač, dětský zámek, 100Hz obraz, 
digitální redukce šumu, 2 vestavěné 
reproduktory, 5 pásmový ekvali- 
zér, AV-vstup. Vhodné na chatu či 

chalupu. Cena 1 500 Kč. Tel. číslo: 
603 592 596.

Prodám motor zn. Pionýr 555, 
po výbrusu, nezajetý, do chlad. 

www.rkfinreal.cz 777 824 822

Výstavba pasivních řadových 
celopodsklepených RD 
s garáží a zahradou.
Vytápění tepelným čerpadlem, 
rekuperace. 
Velmi nízké náklady na bydlení.

Při rezervaci do konce dubna 2011 
garantována nižší sazba DPH.

 K nastěhování konec r. 2011.

                     Blansko Sanatorka

Kontakt: Kancelář Abivia s.r.o., Blansko, nám. Svobody 8/14 
Tel.: 722 605 909 

e-mail: abivia.blansko@centrum.cz,  www.abivia.cz 

◆	 relizace	insolvence	(oddlužení) 
 s	kompletní	dokumentací	k	soudu	
◆	 finanční	a	právní	servis	
◆	 konzultace	zdarma	
◆	 řešení	exekucí	na	nemovitosti	
◆	 jednáme	s	věřiteli	a	exekutory	
◆	 komplexní	servis	spojený	s	vyhlášením	úpadku	a	realizací	

konkursu	právnických	subjektů	
◆	 veškeré	finanční	a	právní	služby	spojené	s	likvidací	

právnických	subjektů	dle	insolvenčního	zákona
◆	 komplexní	servis	spojený	s	vyhlášením	konkurzu	

právnických	subjektů,	tedy	nejen	fyzickým	osobám,	
	 ale	i	právnickým
◆	 komplexní	poradenství	pro	právnické	subjekty	v	insolvenci
◆	 největší	síť	poboček	v	České	republice.	

Využijte zákonné možnosti a splácejte již od 30 % vašich závazků... 

Prodám auto zn. Renault Lagu-
na combi. 2.2 TDI rok výr. 1997 
zaplacená Eko daň, STK platná do 
11/2011. Pojízdné, vhodné i na ná-
hradní díly. Cena 19 000 Kč. 

  Tel.: 733 509 071.

Minulá dovolená, dobře míněná, 
přilepšení blízkým, nebo Vánoce na 
úvěr - mohou skončit špatně. Proč? 

Řada lidí přecení své finanční 
možnosti. Navíc, dost běžně -  jiný 
scénář:  ztráta zaměstnání, k tomu 
nějaká delší nemoc a její léčení, po-
kles či ztráta příjmů – a z toho plynou-
cí neschopnost splácet své půjčky, 
úvěry, dluhy… 

 A  radost mnohých rodin z jejich 
nové televize, domácího kina, či auta 
vystřídá šok, když na dveře příští rok 
zaklepe kvůli nespláceným úvěrům 
exekutor.  A je tu problém. 

 Insolvenčním zákonem tu exis-
tuje způsob, jak se zabavení nejen 
vánočních dárků - vyhnout. Pokud 
dlužník opravdu bude chtít alespoň 
část dluhů splatit, bude moci pro-

boxu chladící panel 195x50 cm, ne-
použitý. Kompresor včetně mo-
toru. Cena dohodou. Tel. číslo:  
607 184 688.

Prodám garáž v Blansku ve Slou-
pečníku. Tel.: 602 734 913.

Prodám starší galuskové kolo 
značky Favorit, rám F1, mám i další 
součástky. Tel.: 776 101 004.

Prodám RD 3+1 v Krasové, garáž, 
dvůr, zahrada, studna. Možnost půdní 
vestavby. Cena 1,6 mil. Kontakt: tel.: 
723 199 235.

Pronájem

Pronajmu byt 1+1, v Blansku na 
sídlišti Písečná, cena dohodou. Tel.: 
734 558 726.

Pronajmu jeden pokoj v bytě 3+1 
v Blansku – Zborovce, za 3000,- Kč/
měsíc. Tel.: 739 546 123. 

Pronajmu nezařízený byt 2+1 
v Boskovicích, byt je po částečné re-
konstrukci, cena 6000,- Kč + inkaso. 
Tel. č.: 777 901 661.

RŮZNÉ

Provádíme veškeré topenářské, in-
stalatérské a plynařské práce. 

Kontaktujte mne na telefonní číslo: 
607 719 155. 

Hledám brigádu, úklid, pomoc  
v domácnosti atd. Kontakt: tel. číslo: 
731 987 819.

OSOBnÍ BAnKrOT –
řešení finančních problémů 

střednictvím soudu na sebe vyhlásit 
tzv. osobní bankrot. Proces od-
dlužení bude trvat pět let a dlužník  
musí věřitelům zaplatit minimálně  
třicet procent jejich pohledá- 
vek. Přesto osobní bankrot nebude 
pro každého. Jak to zjistíte? 

Otevřeli jsme právě pro vás kance-
lář. Společnost Abivia, s.r.o. je speci-
alistou v řešení problémů, týkajících 
se zejména fyzických osob. Ale nejen 
i těch. 

Od ledna 2011 tu v Blan-
sku, náměstí Svobody 8/14,  
je místo, kde je možné zdar- 
ma konzultovat možnost vlastního 
oddlužení. Tady zjistíte, zda oddlu-
žení, tedy onen osobní bankrot pod-
le insolventního zákona – je řešením 
pro vás.

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

na měsíc duben 
připravujeme

speciální přílohu zaměřenou na 

PřEHLED FiREm, sLužEB  
a kulturních akcí 

v Blansku (která vyjde 5. 4.)
a v Boskovicích (19. 4.) 

Na přílohu je poskytována sleva 20 %. 
Bližší podrobnosti na tel.: 777 008 399 

nebo pište na e-mail: sindelarova@zrcadlo.net

zajišťuje
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Dozvuky masopustu v našem regionu ve fotografi ích

 Svinošice Svinošice  Závist Závist

 Kř  ny Kř  ny  Cetkovice Cetkovice  Lipovec Lipovec

Nový Hotel Sladovna v Černé Hoře už zahájil svůj provoz

12. dubna v 19.30 hod., Dělnický dům, Blansko

Divadlo Háta – Jakeovy ženy

Pokračování ze str. 1
Je to hodně zajímavé řešení pů-

vodního prostoru, pokoj nadchne 
svou neopakovatelnou atmosférou. 
Počítáme s tím, že ho určitě budou 
využívat nejen novomanželé. 

Jak vypadá vybavení jednotli-
vých pokojů?

Co se týká vybavení pokojů, je 
čtyřhvězdičkové, většinou i 4+. 
Každý pokoj má vlastní komfort-
ní sociální zařízení, klient si může 
vybrat, jestli bude chtít pokoj 
s vanou nebo sprchovým koutem. 
Na každém pokoji je minibar, tre-
zor a plazmový televizor. To jsou 
věci, které jsou už dnes naprosto 
normální. Ale my chce být o krok 
vpřed, takže si myslím, že i v tom-
to se nám to podařilo. Vzhledem 
k tomu, že začínáme a rádi bychom 
klienty nalákali, tak i cena za uby-
tování je velmi příjemná. Dovoluji 

si tvrdit, že v poměru kvalita a cena 
nenajdeme v regionu konkurenci. 

Součás   moderního hotelu je 
dnes vždy už i relaxační a wellne-
ss část. Jak bude vypadat v Černé 
Hoře?

Na téhle části hodně stavíme. 
V našem hotelu se nachází well-
ness centrum, které je zajímavě ar-
chitektonicky řešené, nadstadardní, 
řekl bych, že má až nadregionální 
charakter. Skvěle se nám povedlo 
propojit nové moderní technologie 
a historické sklepní prostory toho-
to domu. Klienti, kteří se s ním už 
měli tu čest seznámit, to ocenili ne-
hraným nadšením. 

Co konkrétně u vás lidé na-
jdou?

Rozlehlé wellness centrum kro-
mě bazénu, vířivky, saunového 
světa (fi nská sauna, aroma sauna, 

parní lázeň, aroma parní lázeň, zá-
bavná sprcha, tepidarium…) bude 
od 1. dubna nabízet i tahák, o kte-
rém jsme se od začátku zmiňova-
li. Pivní lázně, které charakterově 
k tomu, kde se nacházíme, patří. 
Rád bych zmínil, že wellness cen-
trum jako celek, vzhledem k jeho 
rozsahu, je otevřeno široké veřej-
nosti, nejen hotelovým hostům. Má 
samostatný vstup, aby klienti ne-
museli přes hotelový provoz, bude 
otevřeno denně, takže si každý jistě 
najde svůj čas, kdy ho bude chtít 
využít. Co se týká cen, snažili jsme 
se je posadit tak, abychom mohli 
přivítat kohokoliv z regionu. Na 
druhou stranu nechceme v tomto 
směru konkurovat plaveckým bazé-
nům a akvaparkům, naším přáním 
je, aby klient, který k nám přijde, si 
užil pocitu pohody a soukromí.

K velkým turis  ckým lákadlům 
Hotelu Sladovna bude jistě také 
patřit muzeum pivovarnictví. 
V jaké je fázi jeho výstavba? 

Otevření chceme zvládnout do 
letní sezony, nejpozději na přelomu 
července a srpna. Nejen návštěv-
níky pivovaru, ale i další turisty 
přijíždějící do regionu, chceme se-
známit s výrobou piva od historie 

až po současnost. V rámci tohoto 
prostoru, který jsme na muzeum 
vyčlenili, dáme možnost propagace 
také místním fi rmám a umělcům na 
příležitostné výstavy. I v souvislos-

ti s tím jsem přesvědčen o tom, že 
Hotel Sladovna má rozhodně co na-
bídnout. Chceme, aby se z něj stalo 
zajímavé kulturní zařízení regionu, 
nejen krásně vybavený hotel. 

Nesmíme zapomenout ani na re-
stauraci, která se už na podzim loň-
ského roku změnila k nepoznání...

Vzhledem k tomu, že hotel jsme 
vybudovali v modernějším duchu, 
bylo nutné i interiér restaurace kon-
cepčně přizpůsobit celku tak, aby 
byl designově sladěný. Na druhou 
stranu nechceme luxusnějším pro-
středím odradit stálé zákazníky, 
kterých si vážíme a kteří sem šest 
let, co jsme v provozu, jezdí. Pů-
vodní restauraci jsme tedy upravili 
interiérově do modernějšího stylu 
a udělali ji nekuřáckou. Šenk u Pro-
kuristy, který byl dříve otevřen jen 
příležitostně, je dnes v provozu 
denně a zákazník tam najde stylové 
prostředí historického charakteru. 

Jídelní lístek je pro obě části společ-
ný, aby si každý host mohl vybrat, 
na co má chuť. Držíme se tradice, 
takže stále nabízíme kvalitní českou 
kuchyni, která nějakým způsobem 
koresponduje s pivem, doplněnou 
sezonními pokrmy s přihlédnutím 
k očekávání našich stálých hostů. 
Zkrátka chceme široké veřejnosti 
nabídnout kvalitní služby v příjem-
né cenové hladině tak, aby si každý 
mohl vybrat ke konzumaci místo, 
které mu “sedí“. 

… a na závěr...
Kromě individuální klientely, 

které budeme nabízet zajímavé po-
bytové balíčky, se chceme zamě-
řit i na fi remní klientelu, protože 
máme i výborné kongresové zá-
zemí. Konkrétně sál pro 200 osob, 
který je vybaven nejmodernější 
audiovizuální technikou. Přijďte 
vyzkoušet naše nové služby, zveme 
vás k nám.

 Foto archiv Foto archiv

 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda
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pondělípondělí úterýúterý středastředa čtvrtekčtvrtek pátekpátek sobotasobota neděleneděle
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 9.30 - 10.30

Michal Jana Honza Hanka E
16.30 - 17.30 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.15 - 18.15 17.30 - 18.30

Milan Michal Hanka E Jana - Z Hanka
17.45 - 18.45 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.30 - 19.30 18.45 - 19.45

Hanka Katka Katka Michal Michal
19.00 - 20.00 19.45 - 20.45

Hanka Milan

Spinning Boskovice
- rozpis lekcí platný od 

1. 1. 2011

Hanka  775 355 040 
Milan  606 902 523 
Katka  732 775 177 
Jana  602 938 520 
Michal  608 811 779 
Honza  606 766 055 

Z hodina určená pro začátečníky 
E hodina endurance-vytrvalost 

:
jmsport@spinning-boskovice.cz 

 : 
www.spinning-boskovice.cz

Na uvedená čísla pouze 
volat! Neposílat sms!

Aktuální provozní doba pro veřejnost
                    plavecká část   rekreační část

Úterý 
22. 3. 1100-1600 1830-2100 1130-1530 1830-2100

Středa 
23. 3. 630-830 1200-1400 1830-2100 1030-1400 1530-1730 1830-2100

Čtvrtek 
24. 3. 630-750 1030-1600 1730-2100 1100-1530 1730-2100

Pátek 
25. 3. 630-750 1200-1600 1800-2100 1000-1600 1800-2100

Sobota 
26. 3. 1000-1300 1400-1500 1600-2100 1000-1300 1400-1500 1600-2100

Neděle 
27. 3. 900-2000 900-2000

městské lázně v Boskovicíchměstské lázně v Boskovicích

V pátek od 18 do 18.30 hodin je v plaveckém bazénu pro veřejnost pouze 
jedna dráha.!!!
Ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 jsou v plaveckém bazénu pro veřejnost pou-
ze dvě dráhy.
Akce na rok 2011: Máš dnes narozeniny? Přijď je oslavit do lázní. V den 
svých narozenin máš vstup zdarma.
Akce na březen: Každé úterý a středu do 14 hodin je zlevněné vstupné 
pro důchodce – 1 + druhý zdarma.

Starými alejemi až na jedovnický jarmarkStarými alejemi až na jedovnický jarmark
Zveme Vás na putování za nejkrásnějšími památ-

nými stromy Blanenska a Boskovicka, kteří jsou 
svědky naší minulos   i současnos  . Zasluhují si naší 
pozornos   a ochrany, protože jsou největšími žijí-
cími organismy na světě a jejich životy jsou spjaty 
s životy mnoha dalších... 

Největší památná alej CHKO Moravský kras (204 
stromů) nás dovede z Lažánek do Rudice. Byla vy-
sázena už ve středověku, proto, aby se lidem v létě 
lépe cestovalo a v zimě věděli, kudy vede cesta. Na 
trase mineme studánku Svážnou studnu a stejno-
jmenný jeskynní systém, kde byly v polovině roku 
2008 nalezeny zkamenělé korály tře  horního stáří.

V Rudici stojí za návštěvu větrný mlýn, který pře-
stal sloužit svému účelu až po zániku mlynářské-
ho práva v roce 1945. Nyní je památkově chráněn 
a slouží jako muzeum se stálou expozicí speleologie, 
mineralogie, historie hutnictví a hornictví. Vedle 
mlýnu je zřízen geopark, kde nalezneme různé dru-
hy hornin charakteris  cké pro oblast Moravského 
krasu. Od větrného mlýna nás zelená značka zavede 
k Rudickému propadání. Vcelku nenápadné údolí 
skrývá v podzemí mnohá překvapení. Vodní živel 
zde vytvořil 12 km dlouhý jeskynní systém, který 
je druhý největší v ČR. Jeho součás   je i známá Ru-
dická propast. Se svou hloubkou 153 metrů se řádí 
k nejhlubším v ČR. Jedovnický potok zde padá sou-
stavou vodopádů do hloubky 86 m. Asi 400 metrů 

od Rudického propadání, ve spodní čás   mokřadu 
Pod Tipečkem, stávala středověká osada Tipeček 
patřící k holštejnskému panství. 

Naše cesta po zelené turis  cké značce pokračuje 
do Jedovnic, městyse, v jehož okolí se nacházejí dvě 
staré aleje. Jednou z nich je zmiňova-
ná Jedovnicko-lažánecká alej a dru-
hou je stará kaštanová alej lemující 
cestu okolo rybníka Budkovan. Před-
 m, než se vydáme poznat staré stromy rostoucí 

v okolí rybníků Olšovce a Budkovanu, je možné za-
vítat do Juříkovy cukrárny. Po sladkém posilnění se 
vydáme po červené turis  cké značce okolo obou 
rybníků. V blízkos   hráze u rybníka Olšovec maje-
státně postává skupina starých lip, které vyčkávají na 
své vyhlášení za památné stromy. Na hrázi rybníka 
Olšovce můžeme okusit rybí speciality, které nám 
nabízí hospůdka u Hastrmana. Projdeme-li okolo au-
tokempu Olšovec, přivítá nás překrásná kaštanová 
alej, která v době, kdy kvete, působí jako řada ze-
lených svícnů s bílými svícemi. Pohlédneme-li před 
vstupem do této aleje vpravo k lesu, můžeme si zde 
představit středověkou vesnici Budkovany. Šťastlivci i 
po 650 letech od jejího zániku mohou najít v oraniš   
zbytky střepů středověkých nádob. Alej není památ-
nou, ale je jednou z mála zachovalých neovocných 
alejí v oblas   Moravského krasu. 

Obejdeme-li oba rybníky, vrá  me se tak zpět do 

Jedovnic, kde se podíváme k hřbitovu, protože prá-
vě zde můžeme najít seskupení 32 památných lip. Je 
rozhodně zajímavé si povšimnout, že právě u sakrál-
ních staveb se nachází mnoho překrásných stromů, 
které jsou často vyhlášeny za památné stromy. 

Podél kostela vede červená tu-
ris  cká značka, která nás zavede 
na silnici vedoucí do Vilémovic. Zde 
se s námi loučí památná Hrubá lípa 

a zároveň nás zve na příš   návštěvu Jedovnic. Tou 
může být třeba sobota 2. dubna, kdy se koná v sále 
KD 17. Knižní jarní jarmark a 6. Veletrh produktů 
označených Moravský kras – regionální produkt.

Před obcí Vilémovice stojí duchovní a zároveň kra-
jinná dominanta – křížek, který obklopují dva kašta-
ny zdobící příjezd do obce. O něco významnější je 
potom devět památných líp, které obklopují kaplič-
ku a o nichž místní tvrdí, že vytváří okolo kapličky 
zvláštní atmosféru. Na podzim v důsledku silného 
větru a deště, jedna z lip začala praskat a tak musela 
být odborníky skácena. 

Putování končí přesunem po zelené turis  cké 
značce ke Skalnímu mlýnu, kde nás čeká návštěva 
Kateřinské jeskyně, která je hodnotná nálezy koster-
ních pozůstatků pleistocenních zvířat a to především 
medvědů. Její název je spojen s pověs   o mladé pa-
sačce ovcí Kateřině, která v ní přišla o život. 

 Kateřina Židů

SS

INZERCE

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Město Kunštát nabízí k prodeji stavební pozemky 
určené pro individuální výstavbu rodinných domů 

v lokalitě v Kunštátě  mezi ulicemi 
Zahradní a Sokolská. 

K prodeji zbývá ještě 15 zainvestovaných pozemků 
za ceny od 257 po 750 tisíc korun. 

Bližší informace na webových stránkách města
www.kunstat-mesto.cz, 

osobní jednání možno domluvit 
na telefonním čísle 515 534 313.

,

Pokračování ze str. 7
Je nutné vyčistit Klemovský 

potok, ten patří správě Lesů České 
republiky. Dostali jsme příslib, že 
to bude už letos.

Z menších akcí nás čeká úpra-
vy v kulturním domě a v hasičské 
zbrojnici. V dalších letech rekon-
strukce části rozvodů elektrické 
energie, zbudování sběrného dvo-
ra nebo třeba zateplení budovy 
mateřské školy.

Představte si, že Doubravice 
získá větší příděl finančních pro-
středků, a vy můžete určit, do 
jaké oblasti je investovat. Pro co 
byste se rozhodl?

Byl by to dům se startovacími 
byty pro mladé nebo dům určený 
pro seniory. Ale to není zase až tak 
nereálné. V tomto volením obdo-
bí bychom rádi připravili veškeré 
potřebné podklady, aby další za-
stupitelstvo už mohlo dělat kon-
krétní kroky. 

Vedle budovy obecního úřadu, 
tedy na doubravickém náměs-
tí, pro to máme vhodnou plochu 
v majetku obce. Je to v centru, 
blízko do obchodu, ke škole i ke 
kostelu. A navíc by zástavba pro-
luky prospěla i vzhledu náměstí. 
Volba, jestli to budou startovací 
byty nebo dům pro seniory, nás 
teprve čeká. Obojí je potřeba.

V čele Doubravice stojí...

sobota 2. dubnasobota 2. dubna
AKCEAKCE

Jedovnice - Kulturní dům v 8 hod.: Knižní jarmark a Veletrh produktů z Mo-
ravského krasu.

Kořenec - Kongresový sál v 19 hod.: II. společenský golfový večer.
Lipůvka - Obecní sál ve 13.30 hod.: Košt vína. 

DIVADLODIVADLO
Olešnice - Kulturní dům v 19 hod.: Kaviár nebo čočka, hraje Nahoď Vranová.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Gnomeo a Julie.
Blansko ve 20 hod. Zelený sršeň.
Boskovice v 19.30 hod. Světová invaze.

neděle 3. dubnaneděle 3. dubna
AKCEAKCE

Knínice - Kulturní dům v 16 hod.: Přátelské posezení se seniory.

DIVADLODIVADLO
Jedovnice - Kulturní dům v 18 hod.: Když ty, tak já taky, miláčku!, hraje diva-
delní společnost Háta. 

KINAKINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Gnomeo a Julie.
Blansko ve 20 hod. Zelený sršeň.
Boskovice v 19.30 hod. Světová invaze.

stálé akce stálé akce 
Vísky - Obecní úřad: Expozice minerálů a fosílií (každou neděli 14 - 17 hod.) 
* Velké Opatovice - Moravské kartografi cké centrum: Mapová tvorba Jana 
Antonína Křoupala a Kartografi cká díla pro zrakově pos  žené. * Boskovice - 
Areál Hradní: Boskovická epopej (stálá výstava) * Blansko - Galerie Ve věži: 
Jana Mäčková, obrazy (do 25. 3.) * Letovice - Galerie Domino: Zdeněk Ma-
cháček, plas  ky, obrazy (do 27. 3.) * Blansko - Galerie města Blanska: Milena 
Dopitová, fotografi e (do 23. 3.) * Blansko - Kino: Výstava fotoreportérů MF 
Dnes (do 31. 3.) * Blansko - Muzeum: Fran  šek Navrá  l, plas  ky (do 8. 5.) 
* Blansko - Knihovna: Výstava německé literatury (do 31. 3.) * Boskovice - 
Galerie Otakara Kubína: Petr Žilka, obrazy (do 7. 4.) * Kunštát - Infocentrum: 
Fotografi e Ludvíka Kundery (do 30. 3.) * Lysice - Knihovna: Keramika Milana 
a Radmily Růžkových (do 27. 3.) * Kotvrdovice - Knihovna: Putovní výstava 
obecních zpravodajů (do 1. 4.).

pátek 1. dubnapátek 1. dubna
DIVADLODIVADLO

Rájec-Jestřebí - Sokolovna v 19.30 hod.: Dostanu tě na jahody, hraje Divadlo 
Metro Praha. 

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Gnomeo a Julie.
Blansko ve 20 hod. Zelený sršeň.
Boskovice v 19.30 hod. Světová invaze.
Šebetov v 19.30 hod. Nevinnost.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Hon na čarodějnice.

VÝSTAVAVÝSTAVA
Adamov - Společenské centrum v 17 hod.: Salonek dětských adamovských 
umělců, vernisáž výstavy.
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