
Práce na 
Dukle: Došel 
beton

BLANSKO

T TE NA STRAN  4

V Olešnici 
i Hodonín  se 
už lyžuje

OLEŠNICE, HODONÍN

 T TE NA STRAN  5

Vysíla e rušily 
televizní 
signál

BOSKOVICE

T TE NA STRAN  6

REGION

20. kolo:

Boskovice:

.  Boskovice  20 11 1 8 85:57 35

7.  Blansko  19 5 4 10 47:87 22

Další výsledky:

Lubomír Slezák Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 1     st eda 13. ledna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

Jako první se narodila 
Ani ka Hrouzová

BOSKOVICE

(hrr)
Marie Henková s dcerou Annou.

Foto Jaroslav Old ich

ZNEUŽÍVÁNÍ D TÍ
t te na str. 2

KORUPCE NA Ú AD
t te na str. 3

BOMBOVÁ HROZBA
t te na str. 7

SPORT

Derby Boskovice - Blansko bude 
tahákem p íštího kola

Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, bez povrchové 

úpravy, kování a zárubní

Eco plné     

1.490,-
prosklené    

1.890,-

Rámová zárubeň

1.050,-

od

1.490,-

m2

469,-

8 mm
stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let 
proti oděru

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm

bílé, akát 1.890,-    
bílý dub 1.990,-

plné, bílé  
898,-
plné, akát nebo bílý dub 

1.290,-
prosklené, bílé 

1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub 

2.190,-

Interiérové dveře 
s oblou hranou
šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi: 10 nebo 
15 cm, ořech

1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
foliované
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace 
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

10 mm
stupeň zatížení 32

7 mm
stupeň zatížení 31

m2

298,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi: 

9-11 cm nebo 15-17 cm 

1.990,-   

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let proti oděru

2/3 

plné

akát

bílé bílý dub

3D EFEKT

ořech

ETTA

L2

ETTA 5

ATLETIKA: 
BASKETBAL: 

HOKEJ: 

KOLOVÁ: 
KUŽELKY: 

ŠACHY: 

VOLEJBAL: 

K   



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

ty icátník lákal od školák  na 
internetu intimní fotky

BLANSKO

Michal Záboj

Policie hledá sv dky prosincové 
smrtelné nehody u Boskovic

REGION 

(moj)

REGION

Tabulka produktivity:

Okresnímu hokeji vládne Blansko

 Lubomír Slezák

ŠIPKY
Extraliga, 13. kolo:

2. liga, sk. C:

3. liga, sk. C: 13. kolo:

 (les)

V V Letovicích vyhráli 
fotbalisté Boskovic

LETOVICE

Na fotogra ii 

(les)

 Foto Lubomír Slezák

BOSKOVICE

(hrr)

Boskovi tí rozd lí 
stovky tisíc korun

Násilník na 
tane ní zábav  
v Lysicích 
pobodal muže

LYSICE

(hrr)

E
Vážení tená i,

Radim Hruška, šéfredaktor



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

 Foto Lubomír Slezák

V sobotu se b žel Ku imský kros
KU IM

Výsledky: Muži:

Ženy: 

Lubomír Slezák

Ocení Fotbalisty roku 2015
REGION

Po adí jedenácti nejlepších v 
mužské kategorii bude vybráno 

z t chto hrá : 

(les)

REGION

Celkové výsledky OBL 2015
Muži: 

Junio i:

Ženy:

(les)

V ned li bude vyhlášení Okresní b žecké ligy

Volejbal
REGION

TJ Sokol Letovice - TJ Lokomotiva 
- Ingstav Brno 1:3 (21, -27, -17, -23) 
a 0:3 (-14, -20, -22).

(les)

Žalobce navrhuje pro 
ú edníka až p t let v zení

BLANSKO

  Michal Záboj

BOSKOVICE

(hrr), foto Monika Šindelková

Oprava silnice ve 
Skalici skon í na ja e

SKALICE NAD SVITAVOU

(moj)

BLANSKO

  (moj)

Parkování v Blansku 
bude možná levn jší

Spreje i 
každoro n  
zp sobí škody 
za statisíce

BLANSKO

(moj)

Peníze šly na 
špatný u et

RÁJE KO

(moj)



BLANSKO

Michal Záboj

ZPRAVODAJSTVÍ SERVIS, DOPISY

Technik údržby a správy majetku 
-  opravy a údržba výrobní techniky 
-   správa a údržba budov a majetku 
-   zabezpe ení zákonných revizí 
-   vyhláška 50 - §6 
 
Montér – mechanik 
-  dílenské a zákaznické montáže strojních za ízení 
-  hydraulické, pneumatické a potrubní systémy   
   (voda, plyn) 
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou 
-  možná ú ast na zahrani ních montážích 
 
Montér – izolatér 
-  instalace izola ních vestaveb do tepelných 
   za ízení (vata, desky, rohože, keramika) 
-  záme nické práce 
-  možná ú ast na zahrani ních montážích 
 
Montér – elektro 
-  elektroinstalace na vyráb ných za ízeních 
-  výroba a montáž sk í ových rozvad  
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou  
-  možná ú ast na zahrani ních montážích 
 
Záme ník 
-  výroba ocelových konstrukcí do hmotnosti 10 tun 
-  uhlíkové i nerezové oceli 
-  svá ecí oprávn ní výhodou 
 

 
 
 

Konstruktér 
-  konstrukce stroj  a za ízení  
-  standartní výpo tové práce z oboru mechaniky,  
   statiky a  termodynamiky  
-  práce ve 2D-CAD OSDD a 3D-CAD NX  
-  základní znalost NJ nebo AJ   
-  možnost jazykových kurz  
 
Obchodník – prodejce 
-  zahrani ní služební cesty  
-  ú ast na marketingu  
-  prodej za ízení a služeb  
-  požadována aktivní znalost NJ nebo AJ 
 
Brusi  – montér 
-  strojní a ru ní broušení odlitk  
-  vyu ení ve strojírenském oboru výhodou 
 
Lakýrník 
-  lakování mokrou cestou  
-  p íprava lakovaných ploch, realizace  
   nát rových systém  
-  obsluha lakovací kabiny 
-  2 sm ny 
-  vyu ení v oboru výhodou 

 
Pracovník lakovny 
-  p íprava lakovaných ploch 
-  obsluha lakovací kabiny 
 
 

e-mail: personal-1@otto-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz 
JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice 

H L E DÁ M E  N OV É  Z A M S T N A N C E  

Práce na Dukle: Došel beton

Plocha po hotelu Dukla.  Foto Michal Záboj

Lidé si letos sáhnou 
hloub ji do kapsy, 
podražila voda

REGION

(moj)

Manželé 
Václav a Božena Kavanovi 

oslavili 31. 12. 2015 
60. výro í svatby. 

Do dalších spole ných let p ejeme 
hodn  zdraví a št stí.

Rodina a p átelé

kalendá  akcí

LETOVICE

Borek

P edváno ní veselí

Jan Kux

Zem el vlastenec a partyzán - 
František KITTNER



INZERCE ZPRAVODAJSTVÍ

V Olešnici i Hodonín  se už lyžuje
OLEŠNICE, HODONÍN 

 Radim Hruška Lyža ský areál v Olešnici.  Foto Radim Hruška

ERSTVÉ ZPRÁVY NA 
www.zrcadlo.net

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

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

d íve d íve

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

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

RENOVACE dve í, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

    
     
     

 
  

    

  

      

Prodám ko ské, kožené, 

Optimista hledá vhodný prot j-
šek

Tel.: 731 265 762
Žák m ZŠ z Boskovic nabízíme 

 Tel.: 731 049 496



ZPRAVODAJSTVÍ Z REDAK NÍ POŠTY

Vysíla e rušily televizní 
signál, zatím je vypnuli

BOSKOVICE

Radim Hruška

BOSKOVICE

(moj)

Boskovická nemocnice má nového jednatele

Lidé mohou 
žádat o dotace 
na po ízení 
nového kotle

REGION 

(moj)

KUNI KY

(ama)

Knihovna v Kuni kách dostala ocen ní

Strom spln ných p ání v Blansku
BLANSKO

V ra Stará

Svaz zdravotn  postižených 
z erné Hory a Bo itova  
zakon il rok 2015

ERNÁ HORA

(dh)

Koncert Kunštátské dechovky se vyda il
KUNŠTÁT

Miroslav Holík



BLANSKO 

(moj)

ZPRAVODAJSTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Policisté dopadli ženu, 
která hrozila bombami

LYSICE

Michal Záboj

M sto vykoupilo další pozemky 
pro stavbu mostu na Staré Blansko

Nový most na Staré Blansko.  Vizualizace M sto Blansko

Kriminalisté v Rájci-Jest ebí našli p i domovní 
prohlídce k ži tygra, dv  želvy a varana

  (moj)

Nalezená k že tygra.  Foto IŽP

Stánek zlod ji 
odolal

JEDOVNICE

(moj)

Stavba i p išli
o naftu

JEDOVNICE - 

  (moj)

Ubytovnu
navštívil zlod j

LETOVICE - 

(moj)

P ipravují modernizaci 
istírny odpadních vod

RÁJEC-JEST EBÍ

Michal Záboj

Hasi i m li práci i na Silvestra, 
ho ela stodola v Opatovicích

VELKÉ OPATOVICE

(hrr)

Št pánské koupa ky v Ostrov  se 
zú astnilo osm otužilc

OSTROV U MACOCHY

Pavel Kucha

Výstava 
v knihovn

RÁJEC-JEST EBÍ

(ama)

Mladík p iznal
marihuanu

BLANSKO

(moj)

Zlod j bral
cigarety

BOSKOVICE

(moj)

Ke krádeži si
vyp j il traktor

LYSICE -

(moj)
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Velký přehled událostí na Blanensku a Boskovicku v roce 2015
REGION - Rok 2015 byl aspoň z pohledu Zrcadla 

Blanenska a Boskovicka na události pestrý a bohatý 
a určitě nenudil. V následujícím přehledu si můžete 
připomenout některé z nich. 

LEDEN
Prvním miminkem roku 2015, které se narodilo • 
v blanenském okrese, byl Petr Švarc z Olešnice. Na 
svět přišel 1. ledna ve 13.36 hodin.

Okresní soud v Blansku potrestal majitelku cestov-• 
ní kanceláře Majestic Travel z Boskovic. Za podvod 
a neoprávněné podnikání dostala Zuzana Sebri, 
dříve Pálová podmínku a pětiletý zákaz činnosti.
Lidé v Blansku protestovali proti stavbě nových • 
bytovek na sídlišti Písečná. Poukazovali na negati-
va, která projekt podle nich přinese.
Policisté na konci ledna našli mrtvolu padesátile-• 
tého René Lachmana, který byl hlavním podezře-
lým z vraždy v Jedovnicích. Muž byl nalezen v autě 
v lesích nedaleko Ruprechtova. 

ÚNOR
Velkoopatovická irma P-D Refractories CZ získa-• 
la zatím největší zakázku ve své historii. Japonské 
ocelárně Nippon Steel má dodat žárovyzdívky na 
dvě koksárenské baterie za půl miliardy korun.
Největší sbírka kamélií v České republice se opět • 
po roce otevřela návštěvníkům. Rozkvetlé květy 
mohli lidé v zámeckých sklenících v Rájci nad Svi-
tavou obdivovat až do konce března.
Počet lidí v našem regionu, které postihla chřipka • 
nebo viróza, rostl. Hygienici zaznamenali v šestém 
týdnu loňského roku o 36,5 procenta více nemoc-
ných než předcházející týden. 
Únor patřil v řadě obcí a měst našeho regionu ma-• 
sopustnímu veselí. 

BŘEZEN 
Opatovická borovice dosáhla skvělého úspěchu v • 
anketě Evropský strom roku. Mezi čtrnácti inalis-
ty obsadila konečné páté místo. Třetí medailová 
pozice jí přitom unikla jen o pár stovek hlasů.
Výrobce medu Včelpo Obora nesmí používat znač-• 
ku kvality Český výrobek. Označení mu na začát-
ku března odebrala Potravinářská komora České 
republiky po zjištění, že irma klamala o původu 
medu. 
Na prohlídkové trase zámku v Lysicích si návštěv-• 
níci mohli prohlédnou unikátní barokní trombon. 
Dvouhlavňová zbraň rozšířila lysickou sbírku vý-
robků brněnského puškaře Matyáše Mucka. 

Předposlední březnový víkend udělal de initivní • 
tečku za lyžařskou sezonou v regionu. Naposled se 
rozjely vleky ve skiareálu v Olešnici. 
Letovičtí radní odvolali ředitele tamního městské-• 
ho kulturního střediska Jiřího Palána. Důvodem k 
tomuto kroku zřejmě bylo policejní vyšetřování 
kvůli zpronevěře, kterému bývalý šéf kultury čelil.

DUBEN
Sál městyse v Černé Hoře hostil Chovatel-• 

skou přehlídku trofejí okresu Blansko. Mys-
livci na ní tradičně ukazují výsledky uplynulé 
lovecké sezony. 

V Blansku v dubnu začala dlouho očekáva-• 
ná rekonstrukce hlavního silničního průtahu 
městem. Stavební práce na ulicích Poříčí, Vod-
ní a Svitavská původně měly trvat půl roku. 

Blanenský hotel Dukla se začal připravovat • 
na demolici. V objektu nezůstali žádní nájem-
níci a začalo se s jeho vyklízením. 

Vítězství v soutěži Nejlépe opravená pa-• 
mátka Jihomoravského kraje putovalo na 
Blanensko. V kategorii velkých staveb obsadil 
první místo kostel Narození Panny Marie v Li-
povci.

Blanenský okresní soud začal rozplétat • 
kauzu údajné korupce na radnici v Boskovi-

cích. Hlavní postavou je úředník Filip Kincl, který 
měl na starosti projednávání dopravních přestup-
ků. Spolu s ním jsou souzení další čtyři lidé.
Kočárová chodba v jeskyni Býčí skála se stala nej-• 
významnějším objevem loňského roku. Rozhodlo 
o tom předsednictvo České speleologické společ-
nosti. Ocenění jeskyňáři z Býčí skály převzali na 
Speleofóru ve Sloupu.

 
KVĚTEN

Už pošesté přivítaly 1. května Boskovice atlety a • 
širokou veřejnost na Boskovických bězích. 
Deset hasičských jednotek se sjelo k požáru stře-• 
chy rodinného domku a přilehlého stavení v Sudi-
cích. Hasiči s ohněm bojovali skoro sedm hodin. 
Okresní soud v Blansku znovu potrestal bývalého • 
senátora a starostu Lipůvky Vlastimila Sehnala. 
Někdejší vlivný politik ODS dostal podmínku za to, 
že pro obec nevýhodně nakoupil pozemky.
Rybáři protestovali proti novému ná-• 
vštěvnímu řádu přehrady Křetínka u 
Letovic. Nelíbil se jim především zákaz 
bivakování a sepsali kvůli tomu petici, ke 
které se připojily na dvě stovky lidí. 
Kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou • 
pachatelů v kauze ukradených historic-
kých knih z fary ve Křtinách. Vyčíslili už 
také počet tisků, které zmizely, a škodu, 
která tím měla vzniknout.
Obyvatelé Suchého se dozvěděli, že bu-• 
dou muset na podzim znovu k volebním 
urnám. Po sedmi měsících od ustavení se 
tam totiž rozpadlo zastupitelstvo. 
Policisté ve Vilémovicích zlikvidovali • 
varnu pervitinu. Dvojici pachatelů chytili 
přímo při činu. Právě se chystali vyrábět 
pervitin, za který by černém trhu dostali 
až tři čtvrtě milionu korun.

ČERVEN
Pohled na chátrající dům U Golema v • 
centru Olešnice je již minulostí. Společ-

nost K-net z něj vytvořila moderní technologické 
centrum za více než dvacet milionů korun. 
Obyvatelé Letovic budou lépe informovaní o blížící • 
se velké vodě. Radnice nechala opravit bezdrátový 
rozhlas ve městě i v jeho třinácti místních částech 
a na řeku Svitavu instalovat dvě nová protipovod-
ňová čidla.
Letní počasí odstartovalo sezonu na koupalištích. • 
Jako první v regionu otevřel své brány aquapark v 
Blansku, pak se k němu přidaly plovárny v Bosko-
vicích a ve Spešově.
Boskovice vypověděly nájemní smlouvu s irmou • 
Akam - Bosko, která na městských pozemcích 
postavila sluneční elektrárnu. Společnost radnici 
dluží na nájemném. 
Lakovnu v továrně ITAB v Boskovicích zachvátil • 
požár. Na místě zasahovalo deset jednotek hasičů. 
Kvůli požáru irma evakuovala asi sto padesát za-
městnanců. 
Mistrovství ČR v biketrialu zavítalo na blanenskou • 
přehradu. Poprvé v roli šéfa organizačního výboru 
významné akce se představil Václav Kolář, úřadu-
jící mistr světa v biketrialu v žádném případě ne-
zklamal.
Překvapení čekalo na dělníky, kteří pracovali na • 
rekonstrukci střechy radnice městyse Lysice. Sou-
částí opravy byla totiž i věžička na hlavní budově. 
A právě její kopule ukrývala schránku se vzácnými 
artefakty.
Boskovičtí zastupitelé s konečnou platností ukon-• 
čili stavbu nové sportovní haly ve Slovákově ulici. 
Obrovský úspěch sklidil koncert Michala Davida v • 
boskovickém letním kině. Vystoupení české popo-
vé stálice sledoval vyprodaný am iteátr.

ČERVENEC
V bývalém lomu u vlakového nádraží v Blansku • 
utonul devatenáctiletý Bulhar. Mladík podle prv-
ních informací neuměl plavat a neodhadl hloubku 
vodní plochy.
V Boskovicích se konal 23. ročník festivalu s podti-• 
tulem pro židovskou čtvrť. 
Na poli nedaleko Skalice nad Svitavou se objevil • 
obrazec v obilí. Kruhový piktogram měl průměr 
asi deset metrů. V jeho středu se nacházel obrazec 
ve tvaru srdce.

Na kunštátském zámku slavnostně odhalili první • 
tři obnovená okna a uzavřeli tak kompletní památ-
kovou obnovu hraběcího salónu. Jeho rekonstruk-
ce trvala od roku 2008 do roku 2013.
Dres divizního FK Blansko začal oblékat útočník • 
Zbrojovky Brno Petr Švancara. Skvělý fotbalista, 
miláček tribun a bavič se s klubem dohodl na hos-
tování do konce roku. 
Do okresu Blansko přijel předseda vlády Bohuslav • 
Sobotka (ČSSD). Premiér se během své cesty po 
regionu setkal s vedením radnic v Kunštátu, v Le-
tovicích a v Boskovicích. 
Jihomoravský krajský úřad vybral variantu nové-• 
ho přemostění železnice a řeky Svitavy v Blansku. 
Stavba v budoucnu spojí centrum města s částí 
Staré Blansko, která je pro dopravu ve špičkách 
špatně přístupná. Radnice už zahájila výkupy po-
zemků.

SRPEN
V Okrouhlé se uskutečnila tradiční soutěž v pití • 
piva na čas. Účastníci šestnáctého ročníku zdolá-
vali půllitr, tuplák a máz. Přeborníkem se stal Míra 
Mazáč, který vyhrál dvě disciplíny.
Stačilo málo a na železničním přejezdu v Rájci-Jes-• 
třebí mohlo dojít k podobné tragédii jako nedávno 
ve Studénce. Řidič nákladního auta tam na červe-
nou vjel na koleje. Pod padajícími závorami se mu 
podařilo proklouznout až na poslední chvíli.
Ve funkci ředitelky Senior centra v Blansku skonči-• 
la Lenka Dražilová. Z funkce ji odvolali jihomorav-
ští krajští radní. Důvodem k jejímu odvolání bylo 
osobní auto, které ředitelka dostala jako sponzor-
ský dar. 
Počasí beze srážek udělalo radost speleologům v • 
Moravském krasu. Hladiny vody v podzemí výraz-
ně poklesly a jeskyňáři se tak mohli dostat do jinak 
nepřístupných prostor. 
Návštěvníkům Moravského krasu začal sloužit • 
nový Dům přírody. Ve vzdělávacím centru najdou 
expozici, která chráněné území popisuje, ale také 
3D kino nebo speciální programy pro školy i pro 
turisty.
Do betléma ve Vískách přibyla další trojice soch. • 
Skulptury vytvořili mladí umělci v rámci už šesté-
ho ročníku Sochařského atelieru. 
Boskovice chtějí v Doubravách vybudovat sport-• 
park pro cyklisty.
Na ulice Poříčí a Vodní v Blansku se vrátili dělníci. • 
Stavební irma začala vyměňovat část povrchu sil-
nice, který letos v květnu položila.

ZÁŘÍ
Jihomoravský kraj udělal krok k převzetí blanen-• 
ského a boskovického muzea. Radní schválili zří-
zení dvou nových příspěvkových organizací kraje 
- Muzea Blanenska a Muzea regionu Boskovicka.
První návštěvníky přivítalo nově otevřené Mu-• 
zeum včelařství Moravského krasu ve Veselici. 
Příchozím představuje včelařství z různých úhlů 
pohledu. 
Bývalý hotel Dukla v Blansku se nakonec nestříhal, • 
jak původně irma oznámila. Demolice panelového 
objektu se prováděla postupným rozebíráním. 
Turistům a zaměstnancům v Punkevních jeskyních • 
začala sloužit nová správní budova. Objekt se ote-
vřel po více než roce od zahájení stavebních prací. 
Boskovice koupí pozemky pro stavbu nové spor-• 
tovní haly v areálu Červené zahrady. Rozhodlo o 

tom tamní zastupitelstvo. Za parcely město zaplatí 
čtrnáct milionů korun. Podle opozičních zastupite-
lů je to ale zbytečně moc.
V Boskovicích začne od prvního ledna příštího • 
roku platit vyhláška, která zakazuje hazard na úze-
mí města. Z heren a restaurací by měly postupně 
zmizet všechny výherní automaty a videoloterijní 
terminály. 

ŘÍJEN
Archeologové ve Velkých Opatovicích zkouma-• 
li pohřebiště z doby bronzové. Nález se podařilo 
odkrýt náhodou při stavbě průmyslového areálu. 
Podle odborníků jde o unikátní objev zejména 
svým rozsahem.
Věž historické radnice v Boskovicích obepnulo le-• 
šení. Dělníci opravovali fasádu.
Cestovatelé Alena Žákovská a Milan Daněk mají za • 
sebou další dobrodružnou cestu. Tentokrát se vy-
dali do Thajska a Laosu po stopách lidu Mlabri. 
V Blansku se konal multižánrový festival Kolotoč.• 

Ani na druhý pokus se lidé v Suchém nedočkali • 
nového vedení obce. Na ustavujícím zasedání za-
stupitelstva totiž složili slib jen čtyři zastupitelé ze 
sedmi. Obyvatele Suchého tak čekají další volby.
Na tradiční výlov rybníka Olšovce v Jedovnicích • 
opět dorazily tisíce lidí.
Boskovičtí radní odvolali šéfa městské nemocnice • 
Dana Navrátila. Důvody, které k tomu vedly, odmít-
lo vedení radnice upřesnit. 
Krajský soud v Brně zahájil insolvenční řízení s • 
blanenskou společností Apos-Auto. Návrh podala 
z důvodu platební neschopnosti sama irma. 

LISTOPAD
Na Svitavskou ulici v Blansku se prvního listopadu • 
vrátila doprava. Auta mohla v celém úseku pro-
jíždět v obou směrech. Samotná rekonstrukce ale 
ještě neskončila.
Státní zámky v regionu mají za sebou dobrou sezo-• 
nu. Do prvního listopadu trojici památek navštívi-
lo přes šedesát tisíc turistů. Více než třetina z nich 
si přitom prohlédla zámek v Lysicích.

Nová sportovní hala v Boskovicích bude stát v are-• 
álu Červená zahrada. Radnice už zveřejnila čtyři ná-
vrhy, kam kryté sportoviště v této lokalitě umístit. 
Stovky lidí si nenechaly ujít tradiční průvod sva-• 
tého Martina v Blansku. Procesí vyšlo od kostela 
přesně v jedenáct hodin. Přes centrum města se 
pak vydalo do zámeckého parku. 
U Ludíkova havaroval linkový autobus. Vozidlo, ve • 
kterém sedělo několik cestujících, skončilo v pří-
kopu. 
Na místě, kde měla původně stát nová sportovní • 
hala v Boskovicích, vznikne Centrum polytechnic-
ké výchovy a vzdělávání. 
Alejí roku 2015 se po oznámení o iciálních vý-• 
sledků stala Budkovanská pohádková alej v Je-
dovnicích. Stromořadí v anketě zvítězilo o necelou 
čtyřicítku hlasů před Melkovskou alejí nedaleko 
Boskovic. 
Český svaz včelařů zareagoval na skandál s antibi-• 
otiky v medu pocházejícího z irmy Včelpo Obora. 
S okamžitou platností zakázal prodej všech výrob-
ků této společnosti.

PROSINEC
Po jednateli Danu Navrátilovi v městské Nemocni-• 
ci Boskovice skončil také někdejší ministr zdravot-
nictví v Topolánkově vládě Tomáš Julínek. O jeho 
odchodu rozhodli boskovičtí radní. Změnili kvůli 
tomu organizační řád nemocnice.
Blanenský Domov Olga otevřel novou Kafárnu. • 
Kávu a další nápoje tam návštěvníkům připravují 
klienti, kteří stacionář pro mentálně postižené na-
vštěvují.
Inspektoři na čas uzavřeli asijské bistro Dragon • 
v ulici 17. listopadu v Boskovicích. V provozovně 
rychlého občerstvení totiž našli myší trus a zjistili 
značný nepořádek.
Od neděle 13. prosince začaly platit nové jízdní • 
řády veřejné hromadné dopravy. Největší změny v 
rámci celého Jihomoravského kraje čekaly na ces-
tující na Boskovicku a Letovicku. 
Od prvního ledna příštího roku začne v Letovicích • 
platit nová vyhláška, která na celém území města 
zakáže provozování výherních hracích přístrojů a 
jiných podobných her.
Silničáři pokročili v přípravě stavby nové silnice • 
přes Rájec-Jestřebí. Před lety se tento úsek nového 
spojení mezi Blanskem a Boskovicemi zasekl na 
výkupu pozemků. Teď už vlastníci začali parcely 
prodávat.
Novým jednatelem městské Nemocnice Boskovice • 
se stal Miloš Janeček. Bývalého šéfa brněnské Úra-
zové nemocnice a někdejšího senátora jmenovali 
boskovičtí radní. 
Blanenští kriminalisté vyšetřují případ rozsáhlé-• 
ho zneužívání dětí přes sociální sítě. Pachatel se 
na nich seznamoval s chlapci i dívkami ve věku 
od osmi do čtrnácti let a chtěl od nich intimní fo-
togra ie a videa. Během několika let takto zneužil 
desítky dětí.
Policie zadržela čtyřiačtyřicetiletou ženu z Lysic, • 
která je zodpovědná za evakuaci úřadu, školy i re-
staurace. Pětkrát za sebou totiž pohrozila, že se v 
objektu nachází bomba.
Masarykovo náměstí patřilo na Štědrý den již • 
jednadvacátému ročníku akce Polévka pro chudé 
i bohaté. Pořadatelé z boskovické restaurace Mak-
kabi letos rozdávali cibulačku. 

 Zpracoval Michal Záboj



BLANSKO 

(moj)

ZPRAVODAJSTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Policisté dopadli ženu, 
která hrozila bombami

LYSICE

Michal Záboj

M sto vykoupilo další pozemky 
pro stavbu mostu na Staré Blansko

Nový most na Staré Blansko.  Vizualizace M sto Blansko

Kriminalisté v Rájci-Jest ebí našli p i domovní 
prohlídce k ži tygra, dv  želvy a varana

  (moj)

Nalezená k že tygra.  Foto IŽP

Stánek zlod ji 
odolal

JEDOVNICE

(moj)

Stavba i p išli
o naftu

JEDOVNICE - 

  (moj)

Ubytovnu
navštívil zlod j

LETOVICE - 

(moj)

P ipravují modernizaci 
istírny odpadních vod

RÁJEC-JEST EBÍ

Michal Záboj

Hasi i m li práci i na Silvestra, 
ho ela stodola v Opatovicích

VELKÉ OPATOVICE

(hrr)

Št pánské koupa ky v Ostrov  se 
zú astnilo osm otužilc

OSTROV U MACOCHY

Pavel Kucha

Výstava 
v knihovn

RÁJEC-JEST EBÍ

(ama)

Mladík p iznal
marihuanu

BLANSKO

(moj)

Zlod j bral
cigarety

BOSKOVICE

(moj)

Ke krádeži si
vyp j il traktor

LYSICE -

(moj)



ZPRAVODAJSTVÍ Z REDAK NÍ POŠTY

Vysíla e rušily televizní 
signál, zatím je vypnuli

BOSKOVICE

Radim Hruška

BOSKOVICE

(moj)

Boskovická nemocnice má nového jednatele

Lidé mohou 
žádat o dotace 
na po ízení 
nového kotle

REGION 

(moj)

KUNI KY

(ama)

Knihovna v Kuni kách dostala ocen ní

Strom spln ných p ání v Blansku
BLANSKO

V ra Stará

Svaz zdravotn  postižených 
z erné Hory a Bo itova  
zakon il rok 2015

ERNÁ HORA

(dh)

Koncert Kunštátské dechovky se vyda il
KUNŠTÁT

Miroslav Holík



INZERCE ZPRAVODAJSTVÍ

V Olešnici i Hodonín  se už lyžuje
OLEŠNICE, HODONÍN 

 Radim Hruška Lyža ský areál v Olešnici.  Foto Radim Hruška

ERSTVÉ ZPRÁVY NA 
www.zrcadlo.net

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

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

d íve d íve

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

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

RENOVACE dve í, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

    
     
     

 
  

    

  

      

Prodám ko ské, kožené, 

Optimista hledá vhodný prot j-
šek

Tel.: 731 265 762
Žák m ZŠ z Boskovic nabízíme 

 Tel.: 731 049 496



BLANSKO

Michal Záboj

ZPRAVODAJSTVÍ SERVIS, DOPISY

Technik údržby a správy majetku 
-  opravy a údržba výrobní techniky 
-   správa a údržba budov a majetku 
-   zabezpe ení zákonných revizí 
-   vyhláška 50 - §6 
 
Montér – mechanik 
-  dílenské a zákaznické montáže strojních za ízení 
-  hydraulické, pneumatické a potrubní systémy   
   (voda, plyn) 
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou 
-  možná ú ast na zahrani ních montážích 
 
Montér – izolatér 
-  instalace izola ních vestaveb do tepelných 
   za ízení (vata, desky, rohože, keramika) 
-  záme nické práce 
-  možná ú ast na zahrani ních montážích 
 
Montér – elektro 
-  elektroinstalace na vyráb ných za ízeních 
-  výroba a montáž sk í ových rozvad  
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou  
-  možná ú ast na zahrani ních montážích 
 
Záme ník 
-  výroba ocelových konstrukcí do hmotnosti 10 tun 
-  uhlíkové i nerezové oceli 
-  svá ecí oprávn ní výhodou 
 

 
 
 

Konstruktér 
-  konstrukce stroj  a za ízení  
-  standartní výpo tové práce z oboru mechaniky,  
   statiky a  termodynamiky  
-  práce ve 2D-CAD OSDD a 3D-CAD NX  
-  základní znalost NJ nebo AJ   
-  možnost jazykových kurz  
 
Obchodník – prodejce 
-  zahrani ní služební cesty  
-  ú ast na marketingu  
-  prodej za ízení a služeb  
-  požadována aktivní znalost NJ nebo AJ 
 
Brusi  – montér 
-  strojní a ru ní broušení odlitk  
-  vyu ení ve strojírenském oboru výhodou 
 
Lakýrník 
-  lakování mokrou cestou  
-  p íprava lakovaných ploch, realizace  
   nát rových systém  
-  obsluha lakovací kabiny 
-  2 sm ny 
-  vyu ení v oboru výhodou 

 
Pracovník lakovny 
-  p íprava lakovaných ploch 
-  obsluha lakovací kabiny 
 
 

e-mail: personal-1@otto-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz 
JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice 

H L E DÁ M E  N OV É  Z A M S T N A N C E  

Práce na Dukle: Došel beton

Plocha po hotelu Dukla.  Foto Michal Záboj

Lidé si letos sáhnou 
hloub ji do kapsy, 
podražila voda

REGION

(moj)

Manželé 
Václav a Božena Kavanovi 

oslavili 31. 12. 2015 
60. výro í svatby. 

Do dalších spole ných let p ejeme 
hodn  zdraví a št stí.

Rodina a p átelé

kalendá  akcí

LETOVICE

Borek

P edváno ní veselí

Jan Kux

Zem el vlastenec a partyzán - 
František KITTNER



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

 Foto Lubomír Slezák

V sobotu se b žel Ku imský kros
KU IM

Výsledky: Muži:

Ženy: 

Lubomír Slezák

Ocení Fotbalisty roku 2015
REGION

Po adí jedenácti nejlepších v 
mužské kategorii bude vybráno 

z t chto hrá : 

(les)

REGION

Celkové výsledky OBL 2015
Muži: 

Junio i:

Ženy:

(les)

V ned li bude vyhlášení Okresní b žecké ligy

Volejbal
REGION

TJ Sokol Letovice - TJ Lokomotiva 
- Ingstav Brno 1:3 (21, -27, -17, -23) 
a 0:3 (-14, -20, -22).

(les)

Žalobce navrhuje pro 
ú edníka až p t let v zení

BLANSKO

  Michal Záboj

BOSKOVICE

(hrr), foto Monika Šindelková

Oprava silnice ve 
Skalici skon í na ja e

SKALICE NAD SVITAVOU

(moj)

BLANSKO

  (moj)

Parkování v Blansku 
bude možná levn jší

Spreje i 
každoro n  
zp sobí škody 
za statisíce

BLANSKO

(moj)

Peníze šly na 
špatný u et

RÁJE KO

(moj)



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

ty icátník lákal od školák  na 
internetu intimní fotky

BLANSKO

Michal Záboj

Policie hledá sv dky prosincové 
smrtelné nehody u Boskovic

REGION 

(moj)

REGION

Tabulka produktivity:

Okresnímu hokeji vládne Blansko

 Lubomír Slezák

ŠIPKY
Extraliga, 13. kolo:

2. liga, sk. C:

3. liga, sk. C: 13. kolo:

 (les)

V V Letovicích vyhráli 
fotbalisté Boskovic

LETOVICE

Na fotogra ii 

(les)

 Foto Lubomír Slezák

BOSKOVICE

(hrr)

Boskovi tí rozd lí 
stovky tisíc korun

Násilník na 
tane ní zábav  
v Lysicích 
pobodal muže

LYSICE

(hrr)

E
Vážení tená i,

Radim Hruška, šéfredaktor



Práce na 
Dukle: Došel 
beton

BLANSKO

T TE NA STRAN  4

V Olešnici 
i Hodonín  se 
už lyžuje

OLEŠNICE, HODONÍN

 T TE NA STRAN  5

Vysíla e rušily 
televizní 
signál

BOSKOVICE

T TE NA STRAN  6

REGION

20. kolo:

Boskovice:

.  Boskovice  20 11 1 8 85:57 35

7.  Blansko  19 5 4 10 47:87 22

Další výsledky:

Lubomír Slezák Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 1     st eda 13. ledna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

Jako první se narodila 
Ani ka Hrouzová

BOSKOVICE

(hrr)
Marie Henková s dcerou Annou.

Foto Jaroslav Old ich

ZNEUŽÍVÁNÍ D TÍ
t te na str. 2

KORUPCE NA Ú AD
t te na str. 3

BOMBOVÁ HROZBA
t te na str. 7

SPORT

Derby Boskovice - Blansko bude 
tahákem p íštího kola

Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, bez povrchové 

úpravy, kování a zárubní

Eco plné     

1.490,-
prosklené    

1.890,-

Rámová zárubeň

1.050,-

od

1.490,-

m2

469,-

8 mm
stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let 
proti oděru

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm

bílé, akát 1.890,-    
bílý dub 1.990,-

plné, bílé  
898,-
plné, akát nebo bílý dub 

1.290,-
prosklené, bílé 

1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub 

2.190,-

Interiérové dveře 
s oblou hranou
šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi: 10 nebo 
15 cm, ořech

1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
foliované
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace 
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

10 mm
stupeň zatížení 32

7 mm
stupeň zatížení 31

m2

298,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi: 

9-11 cm nebo 15-17 cm 

1.990,-   

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let proti oděru

2/3 

plné

akát

bílé bílý dub

3D EFEKT

ořech

ETTA

L2

ETTA 5

ATLETIKA: 
BASKETBAL: 

HOKEJ: 

KOLOVÁ: 
KUŽELKY: 

ŠACHY: 

VOLEJBAL: 

K   




