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Region - Řidiči na Blanensku 
a Boskovicku stále častěji useda-
jí za volant pod vlivem alkoholu 
nebo drog. Policisté loni zazna-
menali přes pět set takových pří-
padů, což je o stovku více než 
v roce 2013. Za nárůst mohou 
přísnější a častější kontroly na 
silnicích.

Podle statistiky z minulého roku 
v okrese Blansko policisté odhalili 
alkohol nebo drogu u řidičů v pěti 
stech sedmnácti případech. 

„Samotný alkohol u řidičů jsme 
zaznamenali v 365 případech. 
Na každý den v roce tak připadá 
jeden řidič, který usedl za volant 
pod vlivem alkoholu,“ zdůraznil 
vedoucí blanenského územního 
odboru policie Zdeněk Grénar.
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Unikátní stříbrný poklad si mohou lidé 
prohlédnout v Muzeu Boskovicka

Boskovice - Muzeum Bosko-
vicka vystavuje část stříbrného 
pokladu, který se před lety našel 
nedaleko Boskovic. Mince z růz-
ných historických období budou 
k vidění až do 26. dubna.

Loni už kolekci stříbrných 
platidel vystavovalo Moravské 
zemské muzeum. Na výstavě 
se návštěvníci mohou seznámit 
s celou dochovanou částí tak-
zvaného Boskovického pokladu. 
V roce 2010 jej nalezl hledač 

Policisté odhalí 
každý den jednoho 

opilého řidiče

historických předmětů s detekto-
rem kovů na kopci Zlatník mezi 
Boskovicemi a Újezdem u Bos-
kovic.

„Poklad byl ukryt do země ve 
čtyřicátých letech sedmnáctého 
století v souvislosti s válečnými 
událostmi třicetileté války, kdy 
byla země drancována vojsky 
mnoha armád. Zřejmě ho ukryl 
bohatý měšťan, možná zámož-
ný židovský obchodník,“ dodala 
numismatička Moravského zem-
ského muzea Dagmar Grossman-
nová.

Část mincí nálezce rozpro-
dal. Policii se podařilo zajistit 
jen zlomek pokladu. Do numis-
matické sbírky Moravského 

zemského muzea se tak dostalo 
2 267 mincí.

„Dochovaná část pokladu je 
složena z různých typů stříbrných 
mincí velmi pestré provenience 
zahrnující množství evropských 
zemí,“ upřesnila numismatička.

Boskovický poklad obsahuje 
především drobné a střední min-
covní nominály od doby Karla 
IV. ve druhé polovině 14. století 
až po mince Ferdinanda III. ze 
čtyřicátých let 17. století.

„V největším počtu jsou 
v depotu dochovány min-
ce  salcburských arcibiskupů. 
Významnou část tvoří mince z 
českých zemí a z rakouských 
zemí. Pokračování na str. 2

Obce žily masopustem
Fotoreportáž 
z víkendového 
masopustního 
dění v našem 
regionu.

Více na straně 3

Kriminalita v regionu
Na Blanensku 
a Boskovicku 
minulý rok mírně 
přibylo trestných 
činů.

Více na straně 5

Příprava vrcholí
Okresní fotbalové 
derby Boskovice - 
Blansko dopadlo 
nakonec lépe pro 
hosty.

Více na straně 8

Pro dě  . Boskovický zimní stadion hos  l minulý týden karneval na ledě. Akci připravil boskovický dům dě   
a mládeže ve spolupráci s vychovatelkami ze školních družin Základní školy Boskovice.  Foto Vladimír Friš
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Boskovice - Obyvatelé Bosko-
vic mohou nyní jednoduše zjistit, 
jestli náhodou nedluží městskému 
úřadu. Na internetových stránkách 
města jim k tomu slouží takzvaný 
portál pohledávek.

„Prostřednictvím tohoto por-
tálu je přinášen ucelený přehled 
o poplatcích a pohledávkách, 
které jsou evidovány ve vztahu 
k občanům v evidenci města Bos-
kovice a tím je nabízena možnost 

mít vždy a za každé situace svoje 
pohledávky a poplatky pod kont-
rolou,“ uvedl tajmeník boskovické 
radnice David Škvařil.

Portál pohledávek lidé najdou 
na webových stránkách města 
www.boskovice.cz v sekci Občan 
– Městský úřad. Zájemci o tuto 
službu se ale musejí nejprve při-
hlásit a získat potřebné přístupové 
údaje.

Na základě osobní žádosti a po 

následném ověření totožnosti jim 
je předá příslušná pracovnice rad-
nice Marcela Horáková z fi nanční-
ho odboru.

„Ke zřízení tohoto portálu se 
město Boskovice rozhodlo kvů-
li  zefektivnění komunikace mezi 
městem a občanem a za účelem 
zpřístupnění kvalitních služeb 
úřadu každému občanovi, který 
o ně projeví zájem,“ dodal David 
Škvařil.  (moj)

Novinka: radnice zřídila na 
webu města portál pohledávek

Zábava: děti se pobavily při 
tradičním karnevalu na ledě

Více osob usedlo loni za volant 
také pod vlivem jiných návy-
kových látek. Policejní hlídky 
zastavily 133 zdrogovaných řidi-
čů, což je o skoro padesátku více 
než v roce 2013.

Za vyšší čísla zřejmě mohou 
častější kontroly na silnicích 
a také to, že se policisté cíleně 
zaměřují na zjišťování zakáza-
ných látek. „Policejní hlídky 
v terénu jsou také zkušenější 
a snadno dokážou rozpoznat, 
jestli je řidič pod vlivem dro-
gy,“ podotkl zástupce vedoucího 
blanenských policistů Jaroslav 
Hloušek.

Jeden z posledních případů 
minulého roku se stal o víkendu 
před Vánocemi. „Jednatřicetileté-
ho muže stavěla dopravní hlídka 
v noci na sobotu v Jedovnicích 

a dvaadvacetiletého ze soboty na 
neděli v Boskovicích. Za zmínku 
stojí, že speciální zkouška prová-
děná na místě kontroly ve slinách 
mladšího provinilce odhalila pří-
tomnost hned tří psychotropních 
látek,“ popsal blanenský policej-
ní mluvčí Petr Nečesánek s tím, 
že řidičům hrozí až jeden rok 
vězení.

 Minulý rok se také zvýšil 
počet nehod, u kterých byl viník 
pod vlivem alkoholu. Takových 
případů bylo dvaapadesát, v roce 
2013 o pět méně a v roce 2012 
o šestnáct méně. Dohromady 
policisté v minulém roce řešili v 
okrese 771 dopravních nehod. Pět 
lidí při nich zemřelo, třiadvacet 
bylo zraněno těžce a dvě stě čtyři-
cet osm lehce. Škoda se odhaduje 
na více než 23 milionů korun.

Chlapec ztratil klarinet, 
nálezci hrozí rok za mřížemi
Blansko - Až na dvanáct měsíců do vězení může jít muž, který se 

nedávno pokoušel prodat nalezený klarinet. Ke své smůle hudební 
nástroj nabídl otci školáka, který ho ztratil. Ten pak zalarmoval policii.

Dvanáctiletý chlapec na konci ledna klarinet zapomněl na autobuso-
vé zastávce v Rájci-Jestřebí. Když se na místo za několik minut vrátil, 
hudební nástroj v hodnotě dvanácti tisíc korun už tam nenašel. Klari-
net byl majetkem blanenské základní umělecké školy. Chlapcův otec se 
proto rozhodl, že koupí jiný. V inzerátech pak našel nabídku na prodej 
nástroje, který se popisem velmi podobal tomu ztracenému.

„Jako lichá se záhy ukázala nálezcova domněnka, že ztracenou věc 
může svévolně zpeněžit. V souvislosti s tímto případem je vhodné upo-
zornit, že obecně je nutno vždy učiněné nálezy ohlásit,“ podotkl blanen-
ský policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že v opačném případě lidem 
hrozí až jeden rok vězení.  (moj)

V Letovicích 
vyberou 

Osobnost 
roku 2014

Letovice - Až do pětadvacá-
tého února mohou lidé v Leto-
vicích zasílat návrhy na udělení 
ocenění Osobnost roku 2014. 
Anketu vyhlásili letovičtí rad-
ní s cílem vybrat člověka nebo 
kolektiv, který dosáhl v uplynu-
lém roce mimořádného úspěchu 
a přispěl tak k propagaci a pre-
zentaci města.

„Lidé mohou nominovat také 
osobnost, jejíž životní činnost 
má zřetelný časový přesah a úzký 
vztah k městu. Návrhy mohou 
podávat občané města i jeho míst-
ních částí a mohou být z oblasti 
kulturní, školské, sportovní, soci-
ální, zdravotní či životního pro-
středí,“ upřesnil letovický staros-
ta Vladimír Stejskal (ODS).

Samotný návrh musí obsahovat 
jméno a titul kandidáta, který je 
občanem Letovic, součástí kolek-
tivu, nebo je rodákem. Chybět 
nesmí jeho stručná charakteris-
tika a odůvodnění navrhovaného 
ocenění. 

„Nominace mohou lidé zasílat 
poštou na adresu městského úřadu, 
e-mailem na podatelna@letovice.
net nebo je vhazovat do schránky 
u vchodu radnice. Uzávěrka je 25. 
února,“ doplnil starosta. 

Vyhlášení proběhne v rám-
ci Hudebních slavností v květnu 
letošního roku, a to v kategorii 
Osobnost za celoživotní zásluhy a 
Osobnost, která v roce 2014 dosáh-
la mimořádného úspěchu.  (hrr)



 středa 18. února 2015 ZPRAVODAJSTVÍTýdeník Zrcadlo, strana 2

Blansko zažehnalo hrozbu
vracení milionové dotace

P ...
Alterna  vní medicína

Mohl bych být
tvým lékem
v tom úzkém
pruhu případů
mezi indikacemi
a kontraindikacemi

Možná by sis na mě
po čase vyrobila
pro  látky
možná bys mě odmítla

Ale musím to zkusit,
k tomu mě vyrobili
Zaveď si mě prosím
rovnou do srdce
a uvidíme, co to udělá.
 Alan Trhlík

Soukromá řádková 
inzerce je ZDARMA 
s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet 
opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@
zrcadlo.net.

Podnikatelská 
inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.
Více na 

www.zrcadlo.net
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Blansko - Blanenská radni-
ce nakonec nebude muset vra-
cet evropské peníze na stavbu 
kompostárny. Městu se totiž loni 
podařilo naplnit kapacitu zaříze-
ní a splnit tak jednu z podmínek 
dotace.

Blanenská kompostárna může 
ročně zpracovat bezmála dva tisí-
ce dvě stě tun biologického odpa-
du. Zařízení bylo otevřeno v roce 
2011 a zpočátku se k tomuto číslu 
blížilo jen zdálky.

„Rozjezd byl bolestivý. Bylo 
to složité, chybí legislativa, takže 
okolní obce moc nechtěly kvů-
li poplatkům biodpad ukládat,“ 
podotkl blanenský místostarosta 
Jiří Crha (ODS).

V roce 2013 už ale kompostár-
nou prošlo asi tisíc šest set tun. 
Loni to bylo ještě více. „V loň-
ském roce se uložilo na blanen-
skou kompostárnu dva tisíce sto 
sedmdesát dva tun, kapacita tak 
prakticky byla ze sta procent 
naplněna a tím pádem už nehrozí, 
že by se musela vracet dotace,“ 
upřesnil místostarosta.

Na stavbu kompostárny město 
získalo evropskou dotaci kolem 
šestnácti milionů. Podmínkou 
bylo, že během pěti let musí 
naplnit její kapacitu aspoň ze tří 
čtvrtin.

Polovina z loňského objemu 

Blanenská kompostárna.  Foto Michal ZábojBlanenská kompostárna.  Foto Michal Záboj

bioodpadu do zařízení pocháze-
la z města. Zbytek dodaly obce 
Vavřinec, Olomučany anebo obce 
z Tišnovska a Kuřimska. Obyva-
telé Blanska mohou zeleň a dal-
ší materiál ukládat zdarma. Za 

odpad navíc mohou získat zdar-
ma kompost.

Zpočátku zařízení provozovalo 
město samo. Nedařilo se mu ale 
získávat dostatek kompostovatel-
ného materiálu. Kvůli hrozbě vrá-

cení dotace radnice kompostárnu 
pronajala za dvanáct tisíc korun 
ročně třebíčské společnosti Viaal-
ta. Za ukládání bioodpadu město 
fi rmě ročně platí kolem čtyř set 
tisíc korun.

K
BLANSKO - Inzerentem byl podvodník. Výhodná nabídka pro-

deje mobilního telefonu na internetu připravila osmačtyřicetiletého 
muže z Blanska o devět tisíc korun. Za přístroj zaplatil převodem pro-
střednictvím elektronického bankovnictví prodávajícímu předem na 
počátku února. Když se kvůli neúměrně dlouhé dodací lhůtě chtěl na 
obchodníka obrátit s urgencí, zjistil, že jde s největší pravděpodobností 
o podvod. Stránky s inzerátem i kontakty na prodejce byly totiž smazá-
ny. Nešťastníkovi proto nezbylo, než se obrátit na policii. Podvodníko-
vi, který tímto způsobem jistě nepřipravil o peníze jenom jednu osobu, 
po dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

REGION - Řidiči vyjeli opilí. Uplynulou sobotu a v neděli policisté 
na blanenských silnicích znemožnili jízdu hned sedmi řidičům, kteří 
neměli za volantem co pohledávat. Pět šoférů neváhalo řídit, i když 
před tím pili. Dva zbývající neměli problém s alkoholem, ale s droga-
mi. Největším hříšníkem však byl šestatřicetiletý muž z Blanska, který 
v sobotu v noci při kontrole v Letovicích nadýchal 2,66 promile. Hlíd-
ka navíc zjistila, že opilec má řízení soudně již od roku 2013 zakázáno. 
Druhý riskující výtečník bez řidičského oprávnění v neděli ráno hava-
roval v Boskovicích. Jeho Honda Acord vyjela mimo vozovku, pora-
zila dopravní značku a přetočila se na střechu. Dvaačtyřicetiletý muž 
z Němčic z místa nehody ještě před příjezdem policie zmizel. Když ho 
hlídka o dvě hodiny později vypátrala, nadýchal 1,8 promile.

ADAMOV - Chytili zloděje kovů. Přímo při činu byli přistiženi 
dva zloději barevných kovů v jedné bývalé adamovské administrativní 
budově. Muži ve věku třicet a dvaačtyřicet let se pro svou kořist v hod-
notě přibližně osmi tisíc korun do Adamova vydali z Brna. Aby mohli 
řádit v sedmé etáži, museli si nejprve do technického objektu zjed-
nat přístup vysklením okna v druhém patře. Se smotanými měděnými 
kabely nachystanými k odnesení, je načapali zaměstnanci fi rmy, která 
v daných prostorách sídlí. Ti neváhali a o nezvané návštěvě informova-
li obratem policii. Oba výtečníci se teď budou zodpovídat z trestného 
činu krádeže s tím, že mladšímu z nich pro recidivu hrozí přísnější 
postih. Naše právní předpisy v obdobných případech hrozí dopadeným 
zlodějům až dvouletým vězením.

KŘTINY - S peněženkou zmizely i karty. Blanenští policis-
té  aktuálně řeší případ vykradené Dacie Duster, z níž zloděj ukradl 
peněženku i s platebními kartami. Auto bylo zaparkované nedaleko 
Křtin. Pachatel využil příležitosti, rozbil sklo pravých předních dve-
ří a kradl. Po dopadení hrozí strůjci krádeže spáchané vloupáním až 
dvouletý trest odnětí svobody. Navíc se v tomto případě krádeží karet 
vydaných příslušnými peněžními ústavy dopustil i neoprávněného 
opatření platebního prostředku. Celková škoda způsobená majiteli auta 
a peněženky dosahuje bezmála čtyř tisíc korun.

BLANSKO - Opilá žena utekla z nemocnice. Policisté minulý 
týden pátrali po jednapadesátileté značně podnapilé ženě, která bez 
svolení vyšetřujícího lékaře opustila blanenskou nemocnici. Pacient-
ka podle něj sice nebyla v přímém ohrožení života, nicméně obavy 
o její osud byly na místě. Míra ovlivnění alkoholem v jejím případě 
totiž dosahovala na ženu skoro neuvěřitelných tří promile. Navíc zdra-
votnické zařízení opustila vzhledem k ročnímu období nedostatečně 
oděná. V případě, že by při střízlivění někde venku usnula, mohla by 
i umrznout. Policisté se opilou padesátnici snažili nalézt jak u jejích 
přátel, tak v místě bydliště. Tam ji také naštěstí při opětovném místním 
šetření objevili. Akci pak završil úspěšný převoz a předání nešťastnice 
do péče lékařů. 

NĚMČICE - Ukradl věci i auto. Zatím neznámý zloděj navštívil 
garáž rodinného domu v Němčicích. K otevření vrat však neužil hru-
bého násilí, ale překonal je bez zjevného poškození. Během obhlídky 
prostoru, do kterého neoprávněně vnikl, se mu zalíbila elektrocentrála 
a tři jízdní kola. Zda do garáže šel již s úmyslem ukrást i auto, zůstává 
otázkou. Rozhodně mu v tomto směru nahrálo, že v zapalování zánov-
ní audiny byly klíčky. Lup tedy naložil do vozu, nastartoval a z místa 
činu odjel. Celkově tak troufalý zloděj napáchal okradenému jedna-
šedesátiletému majiteli nemovitosti a blanenské společnosti vlastnící 
přisvojené auto škodu přesahující pět set padesát tisíc korun. Zloději 
nyní hrozí až pětileté vězení.

BLANSKO - Kradl v drogérii. Bez placení nakupoval zloděj v jed-
né z blanenských drogérií. Z oddělení parfémů si odnesl toaletní vody 
v ceně pěti a půl tisíce korun. Policisté z místního obvodního odděle-
ní po zloději usilovně pátrají. S jeho dopadením by strážcům zákona 
měl pomoci i záznam pořízený bezpečnostními kamerami, které situaci 
v obchodě nepřetržitě snímají. Po odhalení strůjci krádeže, který si při-
svojil cizí věc hodnoty vyšší než pět tisíc korun, naše právní předpisy 
hrozí až dvouletým trestem odnětí svobody.

REGION - Metadon řidiči nesmějí. Hned dva řidiče pod vlivem 
omamných psychotropních látek během kontrol odhalili na blanen-
ských silnicích policisté z okresního dopravního inspektorátu. Pětatři-
cetiletého muže, který bez vytáček přiznal požití Metadonu, zastavila 
hlídka v Letovicích. Ukázalo se, že hazardér za volant Seatu Cordoba 
usedl i přes to, že měl od konce minulého roku řízení zakázáno. Tato 
skutečnost mu samozřejmě při posuzování jeho činu přitíží. Oblibu 
preparátu užívaného narkomany jako náhražky nelegálních opiátů 
dokládá i případ třiadvacetileté řidičky, kterou policejní stopka donuti-
la vypnout motor v Sebranicích o necelé tři hodiny později. Té byl sice 
řidičský průkaz v souvislosti s výsledky drogového testu zabaven popr-
vé, nicméně životy ostatních lidí jízdou autem riskovala stejně bezo-
hledně, jako její předchůdce. Oběma tak teď pro trestný čin ohrožení 
pod vlivem návykové látky hrozí až rok strávený za mřížemi. Muž se 
navíc mohl svým jednáním dopustit i maření výkonu úředního rozhod-
nutí. Tady jsou naše právní předpisy přísnější a navrhovaný trest bývá 
až o rok delší.  (hrr)

Pokračování ze str. 1
Pestrá je i směsice drobných 

a středních nominálů z němec-
kých zemí,“ dodala Grossmanová 
s tím, že nález obsahuje i min-
ce nizozemské, polské, uherské, 

švýcarské nebo papežské. Poklad 
byl v roce 2010 objeven pomocí 
detektoru kovů. Známý úspěš-
ného hledače pak většinu mincí 
rozprodal. Policie pak muže zatkla 
a poklad zabavila. Mince získal 

Jihomoravský kraj, který je prodal 
Moravskému zemskému muzeu v 
Brně. Za kolik zemské muzeum 
ani hejtmanství neuvedlo.

Mužům hrozilo až pět let 
vězení. Nakonec ale vyvázli bez 

trestu, protože věc se vyřešila 
takzvaným odklonem. K činu se 
totiž přiznali, litovali ho, uhra-
dili škody a finančně přispěli na 
oběti trestných činů. 

 Michal Záboj

Unikátní stříbrný poklad si mohou lidé...

Knínice - Hasiči minulý týden nedaleko Knínic likvidovali požár 
motorového vlaku. Nikdo z cestující nebyl zraněn. Na místě zasahova-
lo šest hasičských jednotek. 

Souprava začala hořet kolem třetí hodiny odpoledne. Jako první k 
požáru dorazili dobrovolní hasiči z Knínic, kteří zamezili šíření ohně 
hasicím přístrojem.

„Na dohašení a ochlazení pak hasiči nasadili dva vodní proudy. Vodu 
k vlakové soupravě dopravili hadicovým vedením v délce skoro dvě 
stě metrů od nedalekého železničního přejezdu, kde zůstala ustavena 
požární technika,“ popsal mluvčí David Jirouš. Příčina požáru ani ško-
da, kterou způsobil, zatím nebyla stanovena. Více napoví prohlídka 
poškozené soupravy v depu. (moj) Foto HZS JmK

Nedaleko Knínic hořela lokálka, 
cestující vyvázli bez zranění

Blansko - Až 
do 11. března 
bude v Galerii 
města Blan-
ska instalová-
na výstava s 
názvem ŠÍŘ-
KA VÝŠKA 
H L O U B K A , 
na níž se veřej-
nosti předsta-
ví výtvarník 
Tomáš Polcar. 

Autor patří do 
umělecké generace, která výrazně 
vystoupila v 90. letech minulého 
století. Je to generace, která ještě 
zažila předlistopadovou atmosféru, 
ale dozrávala a naplno vykročila do 
svobodné doby a v rámci českých 
dějin umění představuje občerstvu-
jící vlnu naší výtvarné sféry. Polcar 

prošel na Aka-
demii výtvar-
ných umění 
v Praze třemi 
osobitými ate-
liéry. U Huga 
Demartiniho si 
vypěstoval cit 
pro materiál a 
formu, u Aleše 
Veselého zaujetí 
obsahem, ener-
giemi a propor-
cemi a u Milana 

Knížáka zaostření na komunikaci, 
refl exi, a myšlenku. 

Tvorba Tomáše Polcara se vyví-
jí v tematických cyklech. Možnosti 
cyklu objevil poté, co se odstěho-
val z Prahy na venkov, do Slavětí-
na nad Ohří v Českém středohoří. 
Ocitl se blízko přírodě, na dotek 

cyklického času s opakujícími se 
ročními obdobími. Opustil měs-
to, opustil své úspěšné anonymní 
mediální kampaně, opustil svůdná 
nová média. 

Výstava v Blansku akcentuje 
z Polcarovy tvorby prostor a s ním 
spojenou představu krajiny.

Cyklus Hnití plodí žití (2008) je 
prvním cyklem, který se vztahuje 
ke krajině a jejímu plynutí ve věč-
ném koloběhu proměn. Vrcholem 
cyklu jsou velkoformátové mono-
chromní obrazy, zachycující pří-
chod bouře do kraje, její řádění a 
postupné odcházení do klidu. Cyk-
lus Sóma (2012 – 13) inspirovala 
buňka včelího plástu. Zaměřuje se 
na její tvar, jím tvořenou síť, vzta-
hy části a celku, vznik a rozpadá-
ní, plnost a prázdnotu. S otázkou 
plnosti a prázdnoty se po zdán-

livě konstruktivní vsuvce opět 
přibližuje ke krajině. Nejnovější 
obrazy Rezonance (2014) přímo 
navazují na Sómu. Tématem je 
šestiúhelník. Zprvu převažují geo-
metrické kompozice, ale v závěru 
cyklu se opět dostává do prostoru 
symbolické krajiny. 

Sochařskou tvorbu zastupuje 
monumentální kruhový objekt 
Kyklos (2013) z pohledového 
betonu a dosud nevystavené sochy, 
vycházející z cyklu Soma. 

Výstava je v Galerii města 
Blanska je přístupna veřejnosti od 
úterý do pátku v době od 10 do 12 
a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu a 
v neděli od 14 do 17 hodin. 

Galerii provozuje Kulturní stře-
disko města Blanska a výstava se 
koná za fi nanční podpory MK ČR. 
 Marta Antonínová

Výstava představuje dílo Tomáše Polcara
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Fotoreportáž z masopustního dění v regionu

ŠŠ BB

Ú   KÚ   K

LL

SS

BB VV

ŽŽ

VV SS

 Fotografi e dodali dopisovatelé Zrcadla, rozsáhlá galerie na www.zrcadlo.net.
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V Šebetově se pustí do 
úprav zámeckého parku

R  H

Šebetov - Dva 
miliony korun 
investují v Šebetově 
v letošním roce do 
regenerace tamního 
zámeckého parku. 
Práce budou cílit 
především na zlepše-
ní bezpečnosti, pro-
tože řada stromů je 
již ve velmi špatném 
stavu. Více o této 
investiční akci i dalších plánech 
prozradil starosta obce Zdeněk 
Čížek (BEZPP). 

Co všechno se v parku bude 
provádět?

Chystáme se realizovat úpravy 
v hodnotě zhruba dvou miliónů 
korun. Nejdražší budou výško-
vé práce. Dotace byla přidělena 
koncem loňského roku a práce 
začnou v únoru či březnu. Sna-
hou akce je provést zmlazení u 
stromů, u kterých to bude možné. 
V případě nebezpečných stromů, 
které už jsou v zoufalém stavu a 
praskají, se bude jednat o jejich 
odstraňování a nahrazování no-

vými dřevinami. Předpokládá se 
také terénní srovnání, zasazení 

nových keřů a výsev 
nových trávníků. 
Snahou je zlepšit 
bezpečnost veřejnos-
ti. Některé stromy už 
jsou hodně přerostlé 
a křehké a začínají 
usychat a rozlamo-
vat se. 

Stav stromů je 
velmi vážný. Proč 

se s regenerací nezačalo už dří-
ve?

V parku jsme neprováděli 
žádné udržovací práce, protože 
v minulosti podléhal velice přísné 
památkové péči, která nedovolo-
vala dělat prořezávky ani zmlazo-
vání a havarijní řezy. To se nyní 
změnilo. Park se nyní bere jako 
veřejná zeleň, která má nejen 
zkrášlovat, ale nesmí ani ohrožo-
vat. V minulosti byl park považo-
ván za součást významného kra-
jinného prvku v rámci zámecké-
ho areálu. Dokonce se uvažovalo 
o tom, že by se areál měl uzavřít a 
nechat bez přístupu veřejnosti žít 
vlastním životem.

Zámecký park je ale pro dění 
v obci důležitý...

Určitě. V parku se pohybuje 
veřejnost s dětmi, hraje se tam 
malá kopaná, v parku pořádáme 
veškeré kulturní a společenské 
události obce, taneční zábavy 
apod. Také proto jsme se pusti-
li do jeho obnovy. Za větrného 
počasí už tam totiž není bezpeč-
no. V minulosti už byly případy, 
že silný vítr poslal několik větví 
k zemi. Řešení je nutné, protože 
zeleň už v parku není na okrasu, 
ale spíš ohrožuje lidi.

V Šebetově plánujete také 
investice týkající se vodovodu. 
Co budou obnášet?

Jedna z částí Šebetova, 
Kapouňata, má problémy s dodáv-
kou pitné vody. Obec má svůj 
vlastní vodovodní přivaděč, řád 
i vodojem. Tento systém zabez-
pečuje Šebetov, ale Kapouňata, 
která jsou na kopci, mají vlastní 
systém. A ten už nestačí.

Jak se to bude řešit?
Rozhodli jsme se, že Kapouňa-

ta napojíme na vodovodní systém 
obce přes řízené tlakové pásmo, 

abychom tam dostali kvalitnější 
vodu a zabezpečili její stoprocent-
ní dostatek. V Kapouňatech navíc 
funguje i koupaliště a kiosek, takže 
voda je tam potřeba. Máme vypra-
covanou projektovou dokumentaci 
na provedení propoje. Mimo to se 
bude řešit i odvod balastních vod, 
aby nezatěžovaly čistírnu odpad-
ních vod. To znamená, že chceme 
balastní vody odvést mimo kana-
lizaci do zatrubněného potoka. 
Dokumentace na tento projekt se 
teprve dokončuje. 

Jak budete akci fi nancovat?
Samotný propoj má stát kolem 

milionu a čtvrt, řešení kanaliza-
ce pak zhruba dva a půl milio-
nu korun. Je proto jasné, že bez 
dotace to nebudeme schopni řešit. 
Chceme proto využít nějaké mož-
nosti dotací a skloubit obě akce 
dohromady. Na přípravách pra-
cujeme už druhým rokem, teď se 
otevírají nějaké dotační možnosti, 
takže jakmile to půjde, tak o ně 
zažádáme. Zajistit dostatek pit-
né vody a vyřešit balastní vody 
v Kapouňatech beru jako jed-
no z hlavních témat aktuálního 
volebního období.

Obec Újezd u Boskovic
nabízí pronájem nebytových prostor

(POHOSTINSTVÍ) v obci Újezd u Boskovic.

Možný pronájem od 1. 4. 2015. Kontakt na tel.: 
602 889 371, nebo na e-mail: odehnal.mir@seznam.cz.

INZERCE

P  
Platy soudců...

Hladinu veřejného mínění rozbouřilo rozhodnutí Nejvyššího soudu, 
podle kterého MPSV až dosud chybně stanovilo platovou základnu pro 
výpočet platů soudců. Pokud by justice nárokovala doplatek, šlo by pod-
le MF až o 5 miliard. Odmítavé vyjádření premiéra Sobotky vyvolalo 
vlnu žalob, v nichž soudci uplatnili své nároky a následně přimělo vládu 
k jednání se zástupci justice o kompromisu: soudci omezí své požadavky 
zhruba na čtvrtinu a stát je akceptuje.

Někteří politici, média a následně i veřejnost kritizují justici - řekně-
me za nenažranost, s níž se při svých vysoce nadprůměrných odměnách 
domáhá peněz, které svým objemem výrazně zatíží státní rozpočet. Je 
pravda, že platy soudců a státních zástupců nejsou malé. Na druhou stra-
nu vykonávají vysoce kvalifi kovanou a odpovědnou práci, která před-
pokládá vysokoškolské vzdělání, justiční praxi ukončenou náročnými 
zkouškami a celoživotní odbornou přípravu. Pokud by průběžně dostá-
vali mzdu, která jim podle rozhodnutí Nejvyššího soudu náleží, sotva by 
si toho někdo z nás všiml. Ale představa mnohatisícových doplatků? Je 
vůbec morální něco takového chtít?

Připomeňme, že to není poprvé, kdy se soudci brání krácení svých 
mezd a že ve svých sporech, které se již dostaly i k Ústavnímu soudu, 
bývají úspěšní. Je to opravdu tím, že o platech soudců rozhodují jejich 
kolegové? 

Osobně se domnívám, že pes je zakopaný jinde. Odměňování soud-
ců bylo upraveno zákonem č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitos-
tech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 
státních orgánů a soudců. Tedy stejným zákonem, na jehož základě jsou 
odměňováni poslanci a senátoři. Zákon byl opakovaně novelizován – 
obvykle když poslanci pocítili potřebu učinit populistické gesto a své 
platy si snížit nebo tzv. zmrazit. Nemyslím, že to samo o sobě stačilo ke 
zvýšení jejich popularity, ale to je jiný příběh. Se snížením poslaneckých 
platů bylo automaticky spojeno snížení odměňování justice. Dělo se to 
opakovaně, přestože už v minulosti i Ústavní soud zvedl varovně prst 
a upozornil, že příjmy v justici představují jednu ze záruk nezávislosti 
soudní moci. Ústava hovoří o tom, že státní moc vykonává moc zákono-
dárná, výkonná a moc soudní, kterou vykonávají nezávislé soudy. I když 
jde o nepopulární platy, je skutečností, že neochota exekutivy uspokojit 
oprávněné nároky soudců může být jako zásah do nezávislosti justice. Že 
je tomu tak, svědčí i dohoda, podle níž se soudci spokojí se symbolickým 
plněním, výrazně nižším, než na jaké mají nárok. 

 Zuzana Bebarová Rujbrová (KSČM)

A   : Las Vegas – Celý 
svět na jedné ulici

Neměl jsem tušení, že mně zážit-
ky z neděle 18. května vystačí na 
tři pokračování mého popisu cesty 
křížem krážem po Americe. Ráno 
jsem letěl nad jezerem Lake Powell, 
odpoledne se procházel národním 
parkem Zion a v podvečer dojíždí-
me do Las Vegas. Nejdříve ho celé 
míjíme jízdou po dálnici, ze které 
sjíždíme až na začátek nejznámější 
ulice v Las Vegas – The Strip. Zde 
se uprostřed mezi silnicemi nachá-
zí asi nejznámější městské přivítání 
„Welcome to Fabulous LAS VEGAS 
Nevada“. Smráká se a my stojíme 
frontu na fotografi i právě u této 
cedule. Zájem je veliký. Vpravo přes 
silnici je le  ště a parkoviště soukro-
mých letadel pro ty, co nepřijeli do 
Las Vegas autem, jako my. Srdcem 
Las Vegas je Las Vegas Boulevard, 
respek  ve jeho část nazývaná The 
Strip dlouhá 7,2 km. Právě tuto 
vzdálenost naměříme i my, když u 
vítací cedule vynulujeme počítač 
kilometrů a odečteme ji u našeho 
hotelu. Jmenuje se Stratosphere a 
dá se tedy říci, že stojí na konci Stri-
pu. Nejde ho ale přehlédnout, jeho 
součás   je to  ž nejvyšší věž v USA 
vysoká 350,22 metru (i s anténou). 
Ve výšce 266 m se nachází vyhlídka 
a ve výšce 254 metrů restaurace. Na 
vyhlídku vedou 4 výtahy.

Po příjezdu na hotel nás opět vítá 
kasino v celém přízemí, které se 
rozpros  rá na ploše 7 400 m². Na 
recepci dostáváme kartu od pokoje 
19119 (19. patro, číslo pokoje 119) a 
pokyny, kterými výtahy se máme do 
pokoje dopravit. V hotelu jsou to  ž 
výtahy na více místech, a pokud 
zvolíte jiný výchozí bod, nemusíte 

svůj pokoj vůbec najít. Nevím, jestli 
si to umíte představit, ale k původ-
nímu hotelu, který má 24 pater s 2 
427 pokoji po renovaci v roce 2001 
přibyla druhá budova s dalšími   1 
000 pokoji. Asi není náhodou, že se 
v Las Vegas nachází 18 z 25 největ-
ších hotelů na světě.

Pro nás je nepříjemná informace 
to, že wifi  na pokoji se musí pla  t. 
Po ubytování vyrážím hned do fron-
ty na jeden ze čtyř výtahů, kterými 
se dá vyjet na vyhlídku naší věže. 
Fronta není dlouhá, čekám asi jen 
deset minut a jako zde ubytovaný 
za výtah nepla  m. Turisté z jiných 
hotelů samozřejmě ano. Po vystou-
pení z výtahu ve 108 patře se oci-
tám v nádherné kruhové proskle-
né vyhlídce ve výšce 266 metrů. 
Nachází se zde i obchody a rychlé 
občerstvení. Neškudlím a kupuji si 
plněnou pečenou bramboru a colu, 
sedám si k jednomu ze stolků u skle-
něné stěny a kochám se výhledem 
na osvětlené Las Vegas. Vždyť koli-

krát za život se sem člověk dostane? 
Během procházení si všímám i pro-
sklené místnos  , ve které je naviják 
s lankem a na skle zajímavé ozná-
mení: „SKYJUMP je právě uzavřen. 
Prosíme vraťte se, až matka příroda 
bude v lepší náladě“. To jsem ještě 
netušil, oč běží. Dozvěděl jsem se to 
až druhý den.

Věž Stratosphere to  ž nabí-
zí všem zájemcům adrenalinové 
atrakce přímo na vrcholu věže. Ve 
výšce 329 metrů se nachází Big 
Shot (Velká střela), která je nejvýše 
položenou pouťovou atrakcí na svě-
tě. Sedíte upoutání v sedačkách a 
po konstrukci antény jste vystřelení 
160 stop s pře  žením více než 4G!

Insanity (Šílenství) se nachází ve 
výšce 270 metrů. Na první pohled 
neškodný kolotoč, do kterého 
nastoupíte na střeše věže. Než se 
ale roztočíte, otočí se rameno s 
kolotočem do volného prostoru 
mimo věž a vy se točíte 270 metrů 
nad zemí s pře  žením 3G.

O tři metry výše se nachází tře   
nejvyšší pouťová atrakce na světě 
- X-Scream. To je vozítko podobné 
trochu bobu, do kterého se usadí-
te, připoutáte a poté jste na lyžině 
vyvezeni opět do volného prostoru 
mimo střechu věže. Dvakrát vodo-
rovně a potře   se lyžina sklopí a vy 
sjíždíte jako by do propas  .

Nevyzkoušel jsem ani jedno, ale 
viděl jsem to na vlastní oči. Druhý 
den, kdy se umoudřila matka pří-
roda a přestalo foukat, jsem viděl 
naživo i poslední atrakci – Sky Jump. 
Jste připoutáni ke dvěma vodícím 
lankům vedoucím ze střechy věže 
na zem, na záda vám přichytnou 
brzdící lanko (to, co jsem viděl 
v místnos   na vyhlídce) a pak už vás 
spus   z věže dolů.

Než jsem navš  vil Las Vegas, mys-
lel jsem si, že nejbláznivější město 
na světě je New York. Po návštěvě 
Las Vegas si to už nemyslím.

Je pondělí 19. května a my máme 
k dispozici další volný den. Dopo-
ledne se přidávám ke skupině, kte-
rá odjíždí do outletového centra. 
V Orlandu jsem odolal, ale v Las 
Vegas již ne. Jedná se o obrovský 
obchodní komplex, kde jsou zastou-
peny snad všechny známé značky 
v oblas   odívání, kabelek, obuvi, 
šperků, hodinek, kosme  ky, … Sjed-
nocujícím činitelem všech obchodů 
je slovo SLEVA. Podařilo se mně 
nakoupit oblečení a kabelku, takže 
jsem už v klidu, co se týká dárků 
nejbližším. 

Odpoledne je věnováno pěší 
prohlídce Stripu. Při jeho délce to 
lze zvládnout ale jen jednosměrně, 
takže nás auta odváží na začátek a 
zpět se již vydává každý sám pěšky. 
Já však ne. Jsem jeden z pě   členů 

naší výpravy, kteří si zapla  li vodní 
show v hotelu Wynn. Při objedná-
vání jsem neměl vůbec představu, o 
co půjde, ale bylo to něco úžasné-
ho, neskutečného a těžko popsatel-
ného. Představení se jmenovalo „Le 
Rêve – The Dream“ (dá se to najít 
na Youtube). Pokuste si představit 
něco jako cirkusové šapitó s manéží. 
Kruhová manéž je ale chvíli hluboký 
bazén, který se pomocí tří kruho-
vých výsuvných portálů mění i na 
divadelní jeviště. Během hodino-
vého vystoupení účinkuje 85 akro-
batů z celého světa. Spouš   se po 
lanech nebo skáčí do vody z kupo-
le, která může být 15 – 20 metrů 
vysoko, předvádí akrobacii ve výšce 
i na „zemi“. Navíc vše v nádherných 
barvách a s nádhernou hudbou. 
V pravém slova smyslu zážitek na 
celý život. Je zde zákaz fi lmování 
a fotografování s bleskem. Stržen 
dějem opravdu nefi lmuji, zkouším 
něco vyfo  t, ale moc se mi to neda-
ří, raději se dívám.

Po představení, již za tmy, vyráží-
me i my na prohlídku Stripu. Část 
jsem si ho prohlédl již dopoledne 
po návratu z nákupů, kdy jsme si 
byli v hotelu Wynn vyzvednout 
vstupenky na představení a pak se 
pěšky vraceli na hotel. Ovšem pra-
vou atmosféru Las Vegas si vychut-
náte až večer.

Možná jste poznali, že se pořád 
nemám k popisu Las Vegas. Nevím 
to  ž, jak vám mám popsat to, co 
jsem viděl. Asi se to musí zažít. 
V každém případě vůbec nepozná-
te, že jste uprostřed pouště, kde by 
měl být nedostatek zejména vody. 
U hotelů převažují přírodní trávníky 
nad umělými, k vidění je i spousta 
fontán, jezírek a zeleně.

Pojďme tedy na Strip. Na této uli-
ci najdete celý svět. Hned na začát-
ku Stripu za uvítací cedulí se nachází 
Hotel Luxor – egyptská pyramida. 
Následuje New York se Sochou 
Svobody, Manha  anem, čás   Bro-
oklynského mostu. Hned vedle je 
hrad Excalibur. Představí se vám 
i Paříž s Eiff elovou věží, Vítězným 
obloukem a Operou. V komplexu 
Benátek můžete jet na gondole až 
k hotelové recepci. Asi nejrozsáhlej-
ší je komplex „Caesars Palace“. Kro-
mě Kolosea zde najdete Fontánu di 
Trevi, Forum Romanum (ale celé, ne 
jen trosky jako v Římě) a další palá-
ce. A jak se tak procházíte, tak kaž-
dou půlhodinu u hotelu The Mirage 
vybuchuje sopka (zvukové a pyro-
technické efekty), každou čtvrthodi-
nu hraje jinou skladbu vodní fontá-
na u hotelu Bellagio (my jsme o půl-
noci slyšeli známou píseň od Andrea 
Bocelliho). Jdeme i kolem Hotelu 
a kasina Flamingo, který jako první 
na Stripu otevřel 26. prosince 1946 
Benjamin Siegel. Ani nás nepřekva-
puje, že hotel Trump, vypadající 
ve dne jako ze zlata, má ve sklech 
opravdu příměs zlata, protože tak-
to upravené sklo méně propouš   
teplo. Všude na ulicích i v hernách 
je plno lidí, silnice jsou přeplněné 
dopravními prostředky, v Las Vegas 
možná jezdí nejvíce limuzín. Je to 
prostě bláznivý svět, kde každý věří, 
že může vyhrát a zbohatnout, nebo 
se jen náramně baví. Jsme rádi, když 
se kolem půl jedné v noci vracíme 
na hotel a jdeme spát. Zítra máme 
před sebou další cestu a zážitků za 
dnešek bylo tak na týden.

Rozsáhlou fotogalerii naleznete 
na www.zrcadlonet.

 Text a foto Jaroslav Parma

Region - Hasiči na Blanensku 
a Boskovicku měli loni více práce 
než v roce 2013. Zvýšil se celkový 
počet jejich zásahů a nárůst zazna-
menali u dopravních nehod a tech-
nických zásahů. Požárů a planých 
poplachů naopak ubylo.

Ze statistiky vyplývá, že 
hasiče v regionu minulý rok 
zaměstnalo dohromady 901 růz-
ných událostí, což je meziročně 
o šedesátku více. Nejvíce bylo 
technických zásahů 502 (2013 
– 446), dopravních nehod 209 
(196), požárů 109 (125), úni-
ků nebezpečných látek 59 (44) 
a planých poplachů 22 (27).

„Při požárech bylo zraněno 
šestnáct osob, z toho tři hasiči. 

Přímé škody způsobené požáry 
byly vyčísleny na skoro šest mili-
onů korun. Za rok 2013 byla ško-
da přes osm milionů,“ upřesnil 
Jan Kala z blanenského územního 
odboru HZS.

Nejvyšší škoda, asi dva milio-
ny korun minulý rok vznikla při 
požáru v areálu Zemědělského 
družstva v Sebranicích. V říjnu 
tam oheň zničil nebo poškodil 
dva traktory a několik dalších 
strojů. Mezi události s vysokou 
škodou se řadí také prosincový 
požár rodinného domku v Drvá-
lovicích, požár lisu na slámu a 
pole ve Vanovicích nebo požár 
traktoru v Rájci-Jestřebí.

V okrese Blansko jsou tři pro-

fesionální hasičské stanice, které 
čítají 84 příslušníků sboru a dva 
občanské zaměstnance. Na území 
regionu dále působí dvě jednotky 
JPO II (Jedovnice a Velké Opa-
tovice), 18 jednotek JPO III, 107 
jednotek JPO V a čtyři jednotky 
JPO VI (Synthon Blansko, MKZ 
Rájec-Jestřebí, Teluria Skrchov, 
Moravia Úsobrno).

Pro obce, které nemají vlastní 
hasičské jednotky, službu smluv-
ně vykonávají zpravidla sousední 
obce. Čtyři obce - Smržov, Stvo-
lová, Lhota u Lysic, Louka – usta-
vily požární hlídky. Hlídky půso-
bí také v místních částech Hrád-
kov, Novičí, Meziříčko a Lhota 
u Letovic.  (moj)

V regionu méně hořelo Svatební dny
Křtiny - Ve dnech 27. a 28. úno-

ra se bude na zámku ve Křtinách 
konat akce Svatební dny. Lidé si 
během ní budou moci prohléd-
nout prostory zámku nabízené 
svatebčanům pro jejich důležitý 
den. Návštěvníci uvidí místo pro 
svatební obřad, návrhy svatebních 
tabulí, prezentaci služeb kadeřni-
ce, vizážistky, fotografa, fl oristů, 
nebudou chybět ukázky svatebních 
a společenských oděvů a obuvi pro 
nevěsty i ženichy.

Příchozí si budou moci prohléd-
nout a možná i ochutnat vzorky 
svatebního cukroví, v restauraci 
pak ochutnat svatebního menu. 
Bude možné nechat se učesat či 
nalíčit. V pátek bude zámek zpří-
stupněn od 15 do 20 hodin, v sobo-
tu pak od 9 do 16 hodin.  (ama)
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Region - Na Blanensku a Bos-
kovicku minulý rok mírně přiby-
lo trestných činů. Nárůst zazna-
menala hospodářská kriminalita. 
Bezpečnostní situace v regionu se 
ale podle policistů nezhoršila.

Na území okresu bylo loni spá-
cháno 1570 trestných činů, a to je 
o třicítku více než v roce 2013. 
Policisté objasnili 899 činů, což 
představuje objasněnost přes 57 
procent.

„V porovnání let 2013 a 2014 
nedošlo na teritoriu okresu Blan-
sko ke zhoršení bezpečnostní situ-
ace, z celkového pohledu došlo 
k mírnému nárůstu spáchaných 
trestných činů, trestnou činnost 
se celkově dařilo lépe objasňovat. 
Došlo k poklesu počtu spácha-
ných trestných činů v nejsledo-
vanějších oblastech majetkové 
a násilné kriminality,“ uvedl 
vedoucí blanenského územního 
odboru Policie České republiky 
Zdeněk Grénar.

Nejpočetnější v celkové statis-
tice kriminality byla majetková 
trestná činnost (737). Jednalo se 
o krádeže, včetně vloupání do 
objektů a jiných uzavřených pro-
stor nebo poškozování cizí věci. 
„Na majetkové trestné činnosti 

tohoto charakteru má také stá-
le významný podíl nepozornost 
poškozených osob, třeba neza-
bezpečený majetek, viditelně 
odložené hodnotné věci ve vozi-
dlech, odložené tašky v nákup-
ních vozících a tak dále,“ upřesnil 
Grénar.

Nejčastěji policisté loni řešili 
trestní činy krádeže (639), zane-

dbání povinné výživy (152), 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky (140), poškození cizí věci 
(90) a maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání (70). Roz-
mohly se také trestní činy spada-
jící do hospodářské kriminality.

„Největší podíl nápadu hospo-
dářské trestné činnosti tvoří trest-
né činy kvalifi kované jako úvěro-
vý podvod (34). Obecně lze dále 
konstatovat, že se zvyšuje podíl 
trestné činnosti týkající se trest-
ného činu porušení autorského 
práva, práv souvisejících s prá-
vem autorským a práv k databá-
zi. Nemalou měrou se na nápadu 

této trestné činnosti podílí trestný 
čin zpronevěra,“ podotkl vedoucí 
blanenského územního odboru 
Policie České republiky Zdeněk 
Grénar.

Kriminalisté loni také řešili 
a objasnili korupční trestné činy. 
Dva případy trestného činu zne-
užití pravomoci úřední osoby, 
dva případy trestného činu pod-
plácení a jeden trestný čin přijetí 
úplatku.

Nejčastějšími pachateli trestní 
činnosti byli recidivisté (587). 
Cizinci na území okresu spácha-
li 47 trestných činů, mladiství 22 
a nezletilí 8.

Územní odbor Blansko Policie 
České republiky vznikl k 1. čer-
venci 2014 opětovným rozděle-
ním odboru Blansko-Vyškov. Na 
území odboru jsou tři obvodní 
oddělení – Blansko, Boskovice 
a Letovice, Dopravní inspekto-
rát a Služba kriminální policie 
a vyšetřování. V okrese je syste-
mizovaný počet 141 policista a 11 
občanských zaměstnanců.

Bezpečnostní situace 
v regionu se nezhoršila

Došlo k poklesu počtu spáchaných trest-
ných činů v nejsledovanějších oblas-
tech - majetkové a násilné kriminality.

 Zdeněk Grénar, vedoucí blanenského 
 územního odboru Policie České republiky

Velké Opatovice - Ještě nece-
lých čtrnáct dnů zbývá do kon-
ce hlasování v anketě Evropský 
strom roku. Za Českou republiku 
o titul bojuje Opatovická borovi-
ce, která se stala národním Stro-
mem roku 2014.

Aktuálně se borovice rostoucí 
v zámeckém parku ve Velkých 
Opatovicích drží v horní části 
tabulky. „Dostali jsme se na prů-
běžné čtvrté místo a tam je šance 
na třetí místo už velmi vysoká,“ 
podotkl Dalibor Badal, který 
borovici do ankety přihlásil.

Minulý týden do opatovického 
parku dorazil lovec stromů Ang-
ličan Rob McBride. Muž objíždí 
všechny fi nalisty evropské sou-
těže a fotí je. „Velké Opatovice 
jsou moje čtvrtá zastávka,“ uvedl 
McBride, kterého kromě pořada-
telů soutěže přivítaly i děti z míst-
ní základní školy.

Hlasování v anketě Evropský 
strom roku potrvá do konce úno-
ra. Svůj hlas mohou lidé dát onli-
ne na adrese www.treeoftheyear.
org. Z každé emailové adresy lze 
hlasovat jen jednou. Na podpo-
ru borovice Opatovičtí natočili 
video, které už na internetu zís-
kalo hodně příznivců. „Podařilo 
se natočit video místními ochot-
níky, hasiči a městkou policií, 
které propaguje město a strom. 
Vsázíme hlavně na internetovou 
reklamu a budeme ještě rozvíjet 
i mediální kampaň,“ dodal Badal.

Výsledky ankety budou na 
webových stránkách oznámeny 
už 1. března. Slavnostní vyhlášení 

Hlasování o Evropský strom roku se blíží 
ke konci, Opatovická borovice má šanci

Rob McBride a opatovické dě   před borovicí.  Foto Michal ZábojRob McBride a opatovické dě   před borovicí.  Foto Michal Záboj

pak proběhne 22. dubna v Evrop-
ském parlamentu v Bruselu.

V loňském kole evropské anke-
ty zvítězil tisíciletý jilm, který 
roste v bulharském městě Sliven. 
Lidé z celé země mu poslali kolem 
sedmasedmdesáti tisíc hlasů.

Opatovická borovice roste 
v zámeckém parku ve Velkých 
Opatovicích. Její stáří se odhadu-

je na asi dvě stě padesát let. Tato 
borovice černá rakouská je uni-
kátní především svým vzhledem. 
Připomíná sedmihlavého draka. 
Pověst mluví o tom, že se jedná o 
zakletého draka, se kterým bojo-
val svatý Jiří, jemuž je zasvěcený 
místní kostel. Podle pamětníků se 
borovici říkalo Julinka, protože 
pod ní na bílé lavičce sedávala 

hraběnka Julie Herbersteinová, 
poslední majitelka opatovického 
panství, pravnučka druhé manžel-
ky Napoleona Bonaparta.

V národním kole ankety Strom 
roku 2014 Opatovická borovice 
získala přes čtyřiadvacet tisíc hlasů 
a suverénně zvítězila. V roce 2012 
český titul získala lípa z Novodvor-
ské aleje u Blanska.  (moj)

Boskovice - Boskovice obhájily 
vítězství v krajském kole soutěže 
o Nejlepší městskou památkovou 
zónu. Město tak za jižní Moravu 
opět postoupilo do celostátní sou-
těže o titul Historické město roku.

Do soutěže, ve které se posu-
zuje, jak se města starají o své 
památkové zóny, se Boskovice 
hlásí pravidelně a už několikrát 
uspěly. Poslední vítězství ale bylo 
o poznání snadnější. V krajském 
kole byly Boskovice jediné.

Kromě odměny sto tisíc korun 
si Boskovičtí zajistili už podruhé 
za sebou postup do celonárodní 
soutěže o Historické město roku. 
„Loni jsme se dostali mezi tři nej-
lepší. Mezi třemi nejlepšími jsme 
byli i v roce 2004. Tak třeba to 
tentokrát vyjde a dostaneme se na 
první místo,“ podotkla boskovická 

Boskovice se za Jihomoravský kraj 
utkají o titul Historické město roku

místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL) s tím, že hodnotící 
porota do města dorazí v pondělí 
23. února. 

Městská památková zóna v Bos-
kovicích zahrnuje centrum města 
včetně zámku a hradu a čítá na 
čtyřicet nemovitých památek. Na 

jejich opravy radnice každoročně 
dostává peníze od ministerstva 
kultury, které mohou získat i sou-
kromí majitelé. Letos na tento účel 
město rozdělí jeden a půl milionu 
korun.

„V návrhu je oprava fasády 
a sklepa radniční věže a další 
výměna oken a úpravy sklepních 
prostor v budově Rezidence. Vyti-
povali jsme už také památky, kte-
ré mají jiné vlastníky než město,“ 
podotkla místostarostka Jaromíra 
Vítková.

Minulý rok peníze z Programu 
regenerace ministerstva kultury 
posloužily na další rekonstrukci 
v Rezidenci, na opravy schodiš-
tě u Masných krámů na náměstí 
U vážné studny a na úpravy domu 
U koupadel a Panského dvora 
v Hradní ulici.  Michal Záboj

Boskovické Masarykovo náměs  .  Foto Michal ZábojBoskovické Masarykovo náměs  .  Foto Michal Záboj

Společnost BBN, s. r. o., vydavatel týdeníku 
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka

hledá ženu nebo muže na pozici

I N Z E RT N Í I N Z E RT N Í 
P O R A D C EP O R A D C E

Požadujeme: Komunikativní a vyjednávací schopnosti 
* Příjemné vystupování * Vysoké pracovní nasazení * 
Samostatnost, lexibilitu * Znalost práce na PC * Řidičský 
průkaz sk. B

Nabízíme: Zázemí fungující společnosti
  Firemní výhody
  Provizní systém bez horního omezení

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
na e-mail hruska@zrcbce.cz.

INZERCE

Prvňáků bude v Blansku další 
čtyři roky ještě přibývat

Blansko - Do čtyř blanenských základních škol se letos zapsal větší 
počet dětí. Do lavic v září zasedne na dvě stě čtyřicet prvňáků. Tolik 
jich v Blansku bylo naposled na začátku devadesátých let.

Dohromady se do čtyř blanenských základních škol zapsalo 259 
dětí, ze kterých přes dvacet žádá o odklad. „Předpokládáme, že od září 
nastoupí do dvanácti tříd 237 nových žáků. Ve školách Dvorská, TGM 
a Erbenova bude po třech třídách, na Salmově dvě a v odloučeném 
pracovišti Dolní Lhota jedna,“ upřesnil blanenský místostarosta Jiří 
Crha.

Nejméně prvňáků se v Blansku zapsalo v roce 2007 – 145. Pak jejich 
počty rok od roku pozvolna rostly. Přibývat jich bude ještě další čtyři 
roky.

„Dá se to i určit ze statistik v mateřských školách. Potom by se měl 
počet prvňáků mírně snížit. Předpokládáme v dlouhodobém horizontu, 
že počet prvních tříd na školách klesne asi na dvě,“ dodal Crha.

Čtyři blanenské základních školy tento školní rok navštěvuje v 75 
třídách 1587 žáků. V příštím školním roce 2015/16 se počet žáků zvýší 
zhruba o stovku.  (moj)

Blanenská 250ka
Blansko - Téměř každý ví, jak 

významné pro Blansko jsou slov-
ní spojení voda, plavat, pomoci, 
zachránit. Méně se ale ví, že se 
v našem městě každý únor pořá-
dají závody vodních záchranářů 
zvané Blanenská dvěstěpadesát-
ka. 

Závod ve sdružené záchranář-
ské disciplíně je složen z nejrůz-
nějších plaveckých dovedností 
a technik, které by měl plavčík 
samozřejmě zvládnout v co nej-
kratším čase. Hod záchrannou 
pomůckou, plavání v mokrém 
oděvu, s ploutvemi, s břemenem 
– to vše v 250 metrech. Kromě 
poměření sil jednotlivců (není 
podmínkou být členem VZS, pro-
to máme také kategorii OPEN) 
jsou pro letošní, již 19. ročník, novinkou štafety. 

Pokud tedy vytrvale ,,brázdíte“ bazény na kondičním plavání a 
chcete zkusit něco nového, nebo se jen přijít podívat a povzbudit, jste 
28. 2. 2015 vítáni. Podrobnosti závodu na internetových stránkách 
www.vzs-blansko.cz.  Tereza Dostálová
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Název projektu: Moje první fi rma
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Název školy: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Projekt Moje první fi rma
Realizace projektu Moje první fi rma je přesně v polovině svého projektového času. 
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 je příjemcem dotace a realizu-
je projekt společně se svými partnery s fi nanční účastí. Zmiňovanými partnery jsou 
Základní škola a mateřská škola Adamov, Základní škola a Mateřská škola Ždírec 
nad Doubravou, Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, Základní škola 
a Mateřská škola Lipovec a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André 
Citroëna Boskovice.
Cílem projektu je přiblížit reálnou podobu založení fi rmy a její postupné budování a 
růst. K získání informací a poznatků o tom, jak založit fi rmu, co je k tomu nutné, budou 
sloužit prakticky zaměřené semináře a školení, které povedou odborníci z praxe. Žáci 
a studenti se takto seznámili s problematikou účetnictví, účetních systémů, daňového 
poradenství, lidských zdrojů, marketingu a právních záležitostí, to vše s ohledem na 
založení a vedení fi rmy.
Na každé ze jmenovaných škol vznikla fi ktivní fi rma, která pracuje pod vedením dvou 
pedagogů. Každá z fi rem si ustanovila vlastní management a organizační strukturu. 
Během měsíce února a března 2015 každá škola navštíví formou exkurze jednu sku-
tečnou fi rmu, kde se žáci a studenti seznámí s jejím provozem, výrobní náplní a orga-
nizační strukturou. Takto získané zkušenosti, poznatky a postřehy přenesou do činnosti 
své fi ktivní fi rmy. 
Realizační tým připravil pro žáky a pedagogy novinku, která je jistě mile překvapí. Nejen 
o ní příště. 

 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Pro mé spolužáky to byl oby-
čejný týden ve škole - jako každý 
jiný. Pro mě to ale byl výjimečný 
a skvělý týden, strávený s nový-
mi lidmi a v novém prostředí – 
v Německu.

Do Hannoveru jsme přijeli 
v neděli navečer a rodiny, u kte-
rých jsme měli být ubytováni, 
tam na nás už netrpělivě čeka-
ly. Večer jsme trávili již s nimi, 
většinou odpočíváním po cestě 
a také povídáním o rodině, škole, 
spolužácích.

Další den jsme šli poprvé do 
školy. Tam už jsme byli pohroma-
dě všichni – Češi, Němci, Fran-
couzi, Španělky, Finové a Italové. 
Každá skupina představila svou 
zemi, školu i sebe. My jsme prý 
byli nejlepší! A já tomu věřím, 
naše výuka angličtiny je velmi 
kvalitní, a nic jsme nenechali 
náhodě. Po obědě jsme navštívili 
nedaleké vyhlášené zahrady (ško-
da, že v zimě) a pak jsme šli brus-
lit na místní kluziště.

A tak to šlo den za dnem, pokaž-
dé bylo něco jiného a zajímavého, 

Týden na gymnáziu v Německu

třeba úterní cesta do vědeckého 
centra, středeční vytváření fi lmů, 
čtvrteční „trip to Berlin“ a páteční 
projížďka Hannoverem ve starých 
tramvajích. V sobotu byl volný 
program, který měli zařídit němečtí 
studenti pro své hosty. Někteří šli 

na bowling, jiní na laser games 
a tak podobně. A během neděle se 
už všichni vraceli domů. My jsme 
odlétali jako poslední.

Celý týden byl sice vyčerpá-
vající, ale myslím, že jsme si ho 
všichni užili. Kdyby byla další 

šance někam takhle vyjet, nevá-
hal bych! Je to prostě příležitost 
poznat zajímavé lidi z rozdílných 
zemí, odlišnou kulturu a život za 
hranicemi Česka. 

Dominik Navrátil, 3. ročník 
Gymnázia Rájec-Jestřebí

I letos v lednu se jako každo-
ročně vydaly první ročníky Gym-
názia Boskovice na lyžařský 
výcvik. Mohli jsme si vybrat buď-
to do Alp, do centra Zettersfeld, 
nebo do Olešnice. Drtivá většina 
se rozhodla pro Alpy, bylo nás asi 
60 žáků a čtyři učitelé.

Do Alp jsme vyjeli v neděli 
18. ledna kolem jedenácté hodi-
ny večer z Boskovic od budovy 
našeho gymnázia. Cestovali jsme 
dvěma autobusy, jeli jsme celou 
noc a ráno okolo deváté byli na 
místě, v Lienzu. Odtud nás naho-
ru vyvezla lanovka, díky které 
jsme nemuseli nosit naše zavaza-
dla na zádech, ale jen je „strčit“ 
do kabinky, pohodlně se usadit 
a kochat se pohledem na krajinu. 
Od lanovky nám skútry odvezly 
zavazadla k chatě, kde jsme byli 
ubytovaní.

V pokojích jsme byli ubytovaní 
po dvou až pěti studentech. Na jíd-
lo jsme chodili do chaty, která byla 
asi 50 metrů od našeho ubytování.

Po příjezdu a ubytování jsme se 
vydali ihned na svah. Rozděleni 
do skupin podle našich lyžařských 
dovedností jsme se vrhli prozkou-
mat okolí na lyžích.

V celém centru bylo hned něko-
lik lanovek a sjezdovek, každý si 

První ročníky na lyžařském výcviku

zde přišel na své. Některé skupin-
ky se už první den podívaly na nej-
vyšší vrchol, který měřil asi 2200 
m.n.m. Počasí nám přálo a skoro 
celý týden krásně svítilo slunce.

Náš denní program začínal 
v 8.30 snídaní a už v 9 hodin jsme 
vyráželi na svah. Tam jsme lyžo-
vali až do 12.30 a pak se šli nasytit 
obědem. Samozřejmě nechyběl 
ani odpolední klid a ve dvě hodiny 
odpoledne jsme znovu vyrazili na 
svah. Tentokrát jsme ale lyžovali 
do 16 hod., kdy už přestávaly jez-

dit lanovky. Po té byla chvilka na 
odpočinek, večeře a večerní pro-
gram.

Ve středu byla ale trochu změna 
v programu, místo odpoledního 
lyžování byla naplánovaná pro-
hlídka Lienzu. Opět jsme se pro-
jeli lanovkou, prošli po městě, kde 
na rozdíl od hor nebyl ani popra-
šek sněhu. Většina z nás nakoupila 
suvenýry domů a doplnila zásoby.

Náš pobyt se ve čtvrtek začal 
pomalu chýlit ke konci, z čehož 
mnozí z nás nebyli nadšení. Náš 

smutek se pokusili rozptýlit učite-
lé, když nás při lyžování natáčeli, 
abychom večer mohli naši jíz-
du rozebrat a příště se vyvarovat 
chyb.

V pátek jsme museli už před 
snídaní sbalená zavazadla nanosit 
na jednu hromadu. Tento den jsme 
lyžovali nejvíce hodin v kuse, od 
devíti do dvou, pouze s malou pře-
stávkou na jídlo.

Po obědě, ve dvě hodiny odpoled-
ne, už začalo nakládání zavazadel a 
lyží do lanovky a absolvovali jsme 
další cestu nám už známými kabin-
kami lanovky. Pak jsme nasedli 
do autobusů a vyrazili k místní-
mu obchodnímu centru, abychom 
nakoupili jídlo na zpáteční cestu. 
Zpáteční cesta proběhla opět v noci, 
v pořádku jsme dorazili do Bos-
kovic. Nikdo se nezranil, a ti co se 
omylem ztratili, byli nalezeni.

Byl to skvělý lyžařský kurz, 
chtěly bychom moc poděkovat 
všem profesorům, kteří měli ty ner-
vy to s námi vydržet. 

 Eliška Kánská, 
 Marie Knotková, 1. C

Studenti Masarykovy střední 
školy začali s pracemi na 

projektu Poznejte naše město
M a s a r y k o v a 

střední škola je 
nerozlučně spjata 
s městem Leto-
vice již několik 
desetiletí a není 
tedy divu, že stu-
denti se zajímají 
i o město, ve kte-
rém se tato škola 
nachází.

Spolu se svý-
mi vyučujícími si 
vymysleli projekt 
„Poznejte naše 
město“, do kte-
rého se s velkou 
chutí zapojily 
i Základní škola 
Letovice a Městský klub důchodců Letovice.

V rámci Týdne stavebnictví studenti Masarykovy střední školy začali 
s přípravnými pracemi na podkladech pro tento projekt a pod odborným 
vedením Ing. Mgr. Andrey Ježkové se seznámili s hlavními architek-
tonickými památkami města Letovice, jež se objeví na informačních 
tabulích. Cílem těchto informačních tabulí je připomenout historii města 
a upozornit na pěkná místa nejen letovickou veřejnost, ale i turisty, kteří 
do tohoto města zavítají.  Ing. Kateřina Chalupková

Děti obsadily sjezdovku 
v Hodoníně u Kunštátu

Žáci prvního stupně ze ZŠ Lipovec a ZŠ Ostrov u Macochy letos lyžo-
vali v Hodoníně u Kunštátu a moc se jim tam líbilo. Pořádali jsme již třetí 
ročník lyžařského kurzu, kterého se zúčastnilo celkem 60 dětí, z toho 30 
úplných začátečníků.

Letos jsme poprvé vyzkoušeli lyžařský areál v Hodoníně a byli jsme 
mile překvapeni – příjemní vlekaři, ochota v půjčovně – 15 našich dětí si 
půjčovalo kompletní vybavení, bohatá nabídka občerstvení a v neposlední 
řadě vždy perfektně upravený svah a pohodový majitel pan Josef Kšica, 
který všechna naše přání řešil rychle a s úsměvem a ještě nám připravil 
sladkou odměnu pro všechny zúčastněné. K příjemné atmosféře přispělo i 
počasí, které nám přálo – sluníčko a teploty těsně bod bodem mrazu.

Naše obrovské díky směřuje i k lidem, kteří se na výcviku podíleli. Paní 
Mgr. Hana Trávníčková se bravurně již třetím rokem ujímá úplných začá-
tečníků. Letos nám první dny i výrazně pomohli rodiče – zvláštní díky 
patří panu Lavickému a panu Koníčkovi (rodičům dětí ze ZŠ Ostrov), kteří 
ochotně a s plným nasazením aktivně přispěli k výuce začátečníků. Pan 
lékárník PharmDr. Stanislav Fránek se také již tradičně podílel na vedení 
kurzu, zpříjemňoval dětem cestu autobusem svým vyprávěním a sponzor-
sky věnoval všem účastníkům také sladkou odměnu. Perfektně se zhostili 
své úlohy i tři deváťáci ze ZŠ Lipovec – Eliška Pupíková, Natálie Marková 
a Daniel Tesař – podíleli se na výcviku nejlepšího družstva.

Z řad učitelů se do výcviku zapojili Mgr. Kateřina Veselá a Mgr. Eva 
Veselá ze ZŠ Lipovec a Mgr. Pavlína Héčová, Mgr. Iveta Kuchařová 
a Mgr. Marek Veselý ze ZŠ Ostrov.

Všichni účastníci kurzu byli schopni ve čtvrtek samostatně vyjet svah 
na pomě a koordinovaně lyžovat. Z dětí vyzařovalo nadšení. Velké uzná-
ní patří všem, kteří s lyžemi přišli poprvé do kontaktu. Žáci překonávali 
nejen strach, ale i ostych. A i přes počáteční slzičky našich prvňáčků se 
ani děti, ani instruktoři nevzdali. Zvláště prvňáčkům patří náš obdiv za 
jejich výdrž a houževnatost. Takže v Hodoníně na sjezdovce na shledanou!
 Mgr. Eva Veselá, ZŠ Lipovec
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středa 18. únorastředa 18. února

AKCEAKCE
Boskovice – Mateřské centrum v 15 
hod.: Klub dvojčat a vícerčat.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: První svě-
tová válka – uprchlíci na Moravě, beseda.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Open Mic vol. 9, setkání písničkářů.
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: 
Přednáška RNDr. Jiřího Matušky, pracov-
níka Chráněné krajinné oblasti Pálava na 
téma Krásy a zajímavosti této oblasti.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nezlomný.
Boskovice v 19.30 hod. Mortdecai: Gran-
diózní případ.

čtvrtek 19. únoračtvrtek 19. února
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.

Blansko – Zámecká sýpka v 19 hod.: Říze-
ná degustace | Sonberk, Popice.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 
hod.: Jako rys, zábavná soutěž, v 15.30 a 
18.30 hod.: O putovní pohár DDM Bos-
kovice, soutěž v šachu.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: 
Zachraňme rodinu, přednáška Patricie 
Anzari.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nezlomný.
Boskovice v 19.30 hod. Žena v černém: 
Anděl smr  .
Doubravice v 18 hod. Expendables 3 – 
Nepostradatelní.

pátek 20. únorapátek 20. února
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: To nej-
lepší z Mozarta (F. Gulda, A. Nětregko, 
M. Kožená a další), přednáška Miloše 
Štědroně.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 

hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band.
Boskovice – Dům dě   a mládeže ve 13 
hod.: Sázkovaná, zábavná soutěž pro 
dě  .
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Rybářský ples.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Jupiter vychází. 
(původní znění s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Velká šestka.
Boskovice v 19.30 hod. Vetřelec.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Stole   
Miroslava Zikmunda.

sobota 21. únorasobota 21. února
AKCEAKCE

Blansko – Zámecký park v 9 hod.: Zabijač-
kové hody.
Blansko – Dělnický dům ve 20 hod.: Ples 
dobrovolných hasičů okrsku Blansko, 
hraje Medium.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: Simeon Soul Charger (USA), kon-
cert.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: Hasič-
ský Mazurácký ples.

Obora – Kulturní dům ve 20 hod.: Ples 
SDH Lhota Rapo  na.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jupiter vychází. 
(původní znění s  tulky)
Blansko ve 20 hod. Jupiter vychází. (3D, 
původní znění s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Velká šestka.
Boskovice v 19.30 hod. Kobry a užovky.

neděle 22. únoraneděle 22. února
AKCEAKCE

Boskovice – Zámecký skleník ve 14 hod.: 
Vernisáž výstavy Libuše Baďurové a Pepy 
Budiše.
Letovice – Kulturní dům ve 14 hod.: 
Skau   všem.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. SpongeBob ve fi lmu: 
Houba na suchu.
Blansko v 17.30 hod. Kingsman: Tajná 
služba.
Blansko ve 20 hod. Jupiter vychází. (3D, 
původní znění s  tulky)
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Dvanáct 
měsíčků.

Boskovice v 17 hod. Velká šestka. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Kobry a užovky.
Jedovnice v 17 hod. Ledové království.

pondělí 23. únorapondělí 23. února
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. SpongeBob ve fi l-
mu: Houba na suchu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Kingsman: Tajná služ-
ba.
Boskovice v 17 hod. Kingsman: Tajná 
služba.

úterý 24. únoraúterý 24. února
AKCEAKCE

Boskovice – Knihovna v 15 hod.: Klub 
seniorů, pravidelné setkání.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Dva 
na kanapi, komedie.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. SpongeBob ve fi l-
mu: Houba na suchu. (3D)
Blansko ve 20 hod. Filmový klub: Vetře-
lec – režisérský sestřih.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Kingsman: 
Tajná služba.

kalendář akcíkalendář akcí

BLANSKO
Středa 18. 2., 6:00 - 8:30, 

12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 
20:00 - 22:00. 

Čtvrtek 19. 2., 6:00 - 10:00, 
12:45 - 14:30, 21:00 - 22:00. 

Pátek 20. 2., 6:00 - 12:00, 
14:00 - 16:30. 

Sobota 21. 2., 15:30 - 21:00. 
Neděle 22. 2., 7:30 - 9:00, 

16:00 - 17:00.
BOSKOVICE

Středa 18. 2., 6:30 - 8:30, 
12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00.

Čtvrtek 19. 2., 6:30 - 
7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 
21:00.

Pátek 20. 2., 6:30 - 7:50, 13:30- 
16:00, 18:30 - 21:00.

Sobota 21. 2., 11:00 - 14:00, 
16:00 - 21:00.

Neděle 22. 2., 9:00 - 20:00.
Pondělí 23. 2., 12:00 - 16:00, 

18:00 - 20:00.
Úterý 24. 2., 10:30 - 17:30, 

18:30 - 21:00.
Středa 25. 2., 10:00 - 16:30, 

18:30 - 21:00.

P   

K   

P  
Prodám palivové dřevo tel.: 

608 065 337.
Koupím les, paseku, pozemek 

v okolí Blanska, Boskovic tel.: 
776 578 209.

Prodám maso z divočáka tel.: 
608 065 337.

Koupím dřevo na topení, na 
pořez, i v lese na stojato. Nabíd-
něte. Tel.: 776 578 209.

Ř  
Koupím Škodu Fabii, nebo 

Škodu Octavii, tel.: 604 470 
816.

Kdo daruje za poštovné vlnu 
a vlněné svetry na vypárání? Tel.: 
732 577 019, předem díky.

Hledám dlouhodobý pro-
nájem bytu Blansko-Sever, 
2+1,2kk s možností přihláše-
ní k trvalému pobytu,max do 
8 000 Kč včetně. Nabídky na 
mail rybackovalenka@email.cz 
Pokud možno bez RK.

Prodám za 1 000 Kč., půl 
roku používanou postel dělanou 
na zakázku ve firmě Xyla. Je 
bílé barvy, š. 80, včetně poloho-
vacího roštu a kvalitní matrace. 
Důvodem je prodej bytu. Mobil: 
737 452 965.

Koupím garáž v Blansku na 
Severu. Vážný zájem. Mobil: 
737 452 965.

Hledám hodnotnou sbírku 
zápalkových nálepek, sezových 
etiket, pohlednice a známky 
Japonska tel.: 515 546 163 - 
večer 19 - 20 hod. Dík za nabíd-
ky.

Prodám chatu se zahrádkou 
v Blansku- Žlíbek.Kontakt: cha-
talenka@email.cz.

Hledám lektora pro výuku 
angličtiny - konverzace. Nemu-
sí být „učitel“, podmínkou je 
absolvovaný pobyt v zahraničí. 
2 x týdně, 1 - 2 hodiny. Lokali-
ta Boskovicko. Mobilní telefon: 
603 718 483.

Koupím knihu pro děti, ,,Bir-
libán“, vydanou v roce 1959, za 
cenou, kterou si řeknete. Mobil: 
737 452 965. 

Koupím sklenici (ne pivní 
lahev) s logem pivovaru Bos-
kovice, který fungoval v letech 
1993-1996. Cena 5 000 Kč. Kon-
takt: podsednicekv@seznam.cz, 
737 882 588.

Prodám manželskou dřevěnou 
postel - borovice, součástí noční 
stolky, pevný, pružný ortopedic-
ký rošt, lůžko šířka 180 x 200 cen-
timetrů. Velice pěkná, zachovalá. 
Cena komplet 5 000 Kč. Tel.: 
725 719 917.

Koupím dům v Boskovicích 
nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Pronajmu byt 1+1, 55 m2 
k pronájmu, lokalita Blan-
sko Písečná, volný ihned, 
8.200,- Kč/m vč.inkasa, tel: 
724 791 204.

HOKEJ
21. 2., 17 h Boskovice - Uher-

ské Hradiště, 18 h Blansko - 
Kroměříž.

KUŽELKY
21. 2., 10 h KK Blansko - KC 

Zlín, 1. liga žen. 12:45 h KK 
Blansko - TJ Sokol Přemyslovi-
ce, 2. liga mužů.

STOLNÍ TENIS
21. 2., 10 h Blansko C - Kuřim, 

KS 2, 13:30 h Blansko - Hodo-
nín, 1. liga žen, 16 h Blansko 
- Vracov, 2. liga mužů, 17:30 

h Zbraslavec - Holásky, KS I, 
Žďárná - Boskovice, KS II.

ŠACHY
22. 2., 9:30 h Blansko - Rudi-

ce, KP 2. 10 h Lipovec - Kromě-
říž B, 2. liga. Lipovec C - Lok. 
Brno D, Boskovice - Vyškov B, 
KP 2. Adamov C - Lipovec F, 
Rovečné B - Boskovice C, Vano-
vice - Kunštát, Knínice - Lipo-
vec E. 

VOLEJBAL
21. 2., 10 + 13 h Boskovice - 

Olomouc, liga kadetek. 

Boskovice - Velice důležité 
body vybojovali volejbalisté 
Letovic ve víkendovém dvojkole.

KP muži: TJ Sokol Letovice - 
TJ Holubice B 3:1 (-19, 15, 24, 
11) a 3:0 (12, 9, 14).

První set sobotního dvojutká-
ní vzbudil u domácích fanoušků 
obavy, neboť ho celkem v pohodě 
vyhráli hosté. To ale byla jejich 
jediná radost. V dalších setech 
Letovičtí nedali svému soupeři 
šanci a připsali si cenné body.
1.  Šlapanice 28 23 5 0 0 84:19 79
2.  Žabovřesky 28 21 1 1 5 73:28 66
3.  Ingstav 28 15 6 3 4 71:44 60
4.  Znojmo 28 17 1 2 8 62:42 55
5.  Vyškov 28 13 2 4 9 58:45 47
6.  Brno - jih 28 8 4 3 13 50:58 35
7.  Letovice 28 6 3 3 16 40:65 27
8.  Tišnov 28 5 2 4 17 36:70 23
9.  Holubice B 28 3 2 5 18 32:75 18
10.  Šlapanice B 28 1 2 3 22 20:80 10

Další dvě utkání sehrají volej-
balisté Letovic 7. března. Přivítají 
ve své hale tým Brno - jih.

Ligové kadetky Minervy Bos-
kovice hrály v Brně a po dvou 
výhrách drží druhé místo v prů-
běžném pořadí.

Junior Brno - Minerva Bosko-
vice 0:3 (-18, -14, -16) a 2:3 (23, 
23, -24, -23, -7).
1.  Vysočina 16 15 1 0 0 48:5 47
2.  Boskovice 16 9 1 1 5 34:23 30
3.  Lanškroun 16 8 0 0 8 26:26 24
4.  Junior Brno 16 5 3 1 7 29:32 22
5.  Nový Jičín 16 3 2 0 11 16:38 13
6.  Olomouc 16 1 0 5 10 16:45 8

V sobotu hostí kadetky celek 
Olomouce.

Nečekaně moc práce měly 
boskovické juniorky v Újezdu u 
Brna, odkud dovezly body až po 
dvou pětisetových bitvách.

Sokol Újezd u Brna - TJ Miner-
va Boskovice 2:3 (23, -18, -21, 23, 
-11) a 2:3 (-13, 20, 18, -16, -12).
1.  Boskovice 26 21 3 1 1 75:13 70
2.  Předklášteří 26 17 5 2 2 72:28 63
3.  Bzenec 26 12 2 4 8 52:47 44
4.  Vyškov B 22 8 6 2 6 48:39 38
5.  Újezd 26 9 4 3 10 51:50 38
6.  Břeclav 21 9 0 4 8 40:39 31
7.  Jehnice 22 9 1 0 12 35:43 29
8.  Kuřim 24 7 1 3 13 33:53 26
9.  Husovice 25 3 1 3 18 22:67 14
10.  DDM Brno 24 3 0 1 20 17:66 8

Sedmého března hostí juniorky 
ve šlágru kola Předklášteří.  (les)

Volejbalové týmy měly 
úspěšný víkend

Z Letovického zápasu.  Foto Lubomír SlezákZ Letovického zápasu.  Foto Lubomír Slezák

Region - Basketbalisté Soko-
la Boskovice v domácích zápa-
sech nestačili na svoje soupeře 
a v tabulce klesli na šesté místo.

Muži, OS I: Sokol Boskovice 
- BK Žďár n/Sáz. B 57:64 (14:14, 
28:30, 48:46), Sokol Boskovice 
- BC Vysočina B 66:74 (22:21 
30:32 50:47). 
1.  Husovice A  18  16  2  1294:1095  34
2.  Zlín B  18  11  7  1447:1293  29
3.  Žďár n.S. B  18  11  7  1253:1141  29
4.  Třebíč  18  10  8  1319:1242  28
5.  Černá Pole 18  10  8  1182:1187  28
6.  Boskovice  18  9  9  1369:1263  27
7.  Vysočina B  18  9  9  1130:1142  27
8.  Tesla Brno  18  9  9  1153:1182  27
9.  Žabovřesky B  18  7  11  1145:1208  25
10.  Husovice B  18  6  12  1313:1343  24
11.  Kyjov A  18  5  13  1093:1228  23
12.  Znojmo  18  5  13  975:1349  23 

Vysoká vítězství přivezli nej-
mladší žáci blanenského klubu. 
Ve dvou zápasech proti Šlapa-
nicím si hráči s chutí zastříleli 
a v neúplné tabulce jim patří třetí 
místo.

Nejmladší minižáci U 11: 
Sokol Šlapanice - BK Blansko 
15:72 (2:27, 5:20, 8:13, 0:12) a 
32:65 (13:15, 4:14, 9:12, 6:24). 
 (les)
1.  Podolí 26  24  2  2154:919 50
2.  Kyjov  28  19  9  1741:1077  47
3.  Blansko  24  22  2  1953:781  46
4.  SAM Brno  24  13  11  1387:934  37
5.  Vysočina  24  10  14  1149:1386  34
6.  Žďár n.S. 26  8  18  902:1643  34
7.  JBC Brno  24  9  15  949:1185  33
8.  Šlapanice  24  5  19  791:1615  29
9.  Kohouti  20  0  20  251:1737  20

Basketbalistům Boskovic 
se doma nedařilo

Region - V sedmém kole dru-
hé ligy šachových družstev jel 
tým Lipovce k důležitému utká-
ní do Prušánek. V tomto zápase 
šlo o přímý souboj o záchranu a 
 Lipovci se podařilo odvézt z Pru-
šánek velice cenný bod.

TJ Podlužan Prušánky - ŠK 
Garde Lipovec 4:4. Gaša - David 
0,5:0,5, Uřičář - Kratochvíl 
0,5:0,5, Balšínek - Bělík 0:1, 
Mayer - Kopřiva 0,5:0,5, Marek 
- Sekanina 0,5:0,5, Hájek - Han-
dl 0,5:0,5, Předínský - Fojtík 1:0, 
Cupal - Holušová 0,5:0,5.
1.  MS Brno 7 6 1 0 41.0 19
2.  Lok. Brno B 7 6 1 0 38.0 19
3.  S. Město B 7 5 1 1 30.5 16
4.  Postoupky 7 4 0 3 27.0 12
5.  Dalešice 7 3 1 3 28.0 10
6.  Kroměříž B 7 3 1 3 27.5 10
7.  Ořechov 7 3 1 3 27.5 10
8.  Zlín B 7 3 0 4 25.0 9
9.  Lipovec 7 2 2 3 28.5 8
10.  Prušánky 7 1 3 3 26.5 6
11.  Hustopeče 7 0 1 6 18.5 1
12.  Vinohrady 7 0 0 7 18.0 0

Do konce soutěže zbývají čtyři 
kola, z ligy sestoupí poslední tři 
týmy.

Základní soutěž 
Blansko

Vedoucí celek Sokola Rovečné 
B přivezl výhru i ze Sloupu a před 
posledním kolem o jeho prvenství 
nemůže být pochyb.

Garde Lipovec F - Sokol Kní-
nice 3,5:1,5. Šíbl Jan - Probošt 
Jaroslav 0,5:0,5, Šíbl Jan - Růžič-
ka 0,5:0,5, Rimpler - Probošt 
Jakub 0,5:0,5, Petržela - Proboš-
tová 1:0, Sedlák - Kunc 1:0.

Garde Lipovec E - Sokol Vano-
vice 1:3. Krejčí - Turzo 1:0, Kra-
tochvíl - Hrabal 0:1, Zouharová 
Klára - Audy 0:1, Zouharová 
Karolína - Čejka 0:1.

Kunštát - TJ Sokol Rovečné 
B 1,5:3,5. Libiš - Daniel 0,5:0,5, 
Blažek - Neudert 0,5:0,5, Votřel 

Šachisté Lipovce přivezli 
bod z Prušánek

- Čermák 0,5:0,5, Mikulčický - 
Šutera 0:1, Chloupek - Dvořák 
0:1.

Makkabi Boskovice C - Spartak 
Adamov C 2:2. Havel - Masáková 
0:1, Beňovský - Mikuš 1:0, Brda - 
Uhlíř 1:0, Sereda 0:1 w. o.  (les)

1.  Rovečné B 6 6 0 0 21.5 18
2.  Vanovice 6 4 1 1 17.5 13
3.  Kunštát 6 4 0 2 18.5 12
4.  Lipovec F 6 2 1 3 14.0 7
5.  Boskovice C 6 1 3 2 13.5 6
6.  Adamov C 6 1 2 3 13.0 5
7.  Lipovec E 6 1 1 4 11.0 4
8.  Knínice  6  1 0 5 9.0 3

Extraliga - 14. kolo: Blind 
Dogs Budišov - Hurricane Adamov 
8:10, Hornets Adamov - Mustang 
Bar Brno 9:10, Bulldogs Hodonín 
- Titáni Hodonín 12:6, Babylon 
Němčice - Kolečko Extra 10:9, 
Blansko pivovar Č.H. - Šenkýři 
Brno 16:2.
1.  Hornets 13  12  0  0  1  0  0  167:68  37
2.  Mustang 13  10  1  0  1  1  0  157:79 33
3.  Blansko 13  10  0  0  0  3  0  148:86  30
4.  Bulldogs 13  7  2  0  0  4  0  121:115  25
5.  Hurricane 13  7  0  0  1  5  0  114:121  22
6.  Letovice  12  6  1  0  1  4  0  120:98  21
7.  Kolečko  13  6  0  0  2  5  0  126:110  20
8.  Němčice 13  6  1  0  0  6  0  108:127  20
9.  Šenkýři 13  4  1  0  0  8  0  105:130  14
10.  Kyjov  12  3  0  0  1  8  0  85:132  10
11.  Ivančice 12  2  1  0  0  9  0  91:126  8
12.  Titáni 13  2  0  0  0  11  0  88:146  6
13.  Budišov  13  1  0  0  0  12  0  71:163  3

2. liga C - 14. kolo: Nealko Dešt-
ná - Nadoraz Jevíčko 11:7, Popelka 
Team - Marná snaha Bystřice n. P. 
4:14, Expres Sokolovna Boskovice 
- Zenit Deštná 8:10, Aligators Hor-
ní Štěpánov - ALK Brumov 8:10, 
Mário Boskovice - Babylon Něm-
čice B 13:5, Babylon Němčice C - 
Terasa VO Tečku Knínice 12:6.
1.  Bystřice 13  11  0  0  1  1  0  161:74  34
2.  Němčice C  13  10  0  0  1  2  0  142:93  31
3.  Zenit  13  9  0  0  1  3  0  139:96  28

4.  Brumov  13  8  2  0  0  3  0  128:108  28
5.  Sokolovna 13  7  2  0  0  4  0  126:110  25
6.  Mário 13  6  2  0  2  3  0  127:111  24
7.  Nadoraz 13  6  0  0  0  7  0  114:120  18
8.  Knínice  13  5  1  0  0  7  0  114:121  17
9.  Nealko  13  4  1  0  1  7  0  107:129  15
10.  Aligators 13  4  0  0  1  8  0  112:123  13
11.  Na Středy  12  3  0  0  1  8  0  91:126  10
12.  Němčice B  13  2  0  0  1  10  0  89:146  7
13.  Popelka 13  0  1  0  0  12  0  71:164  2

3. liga C - 16. kolo: Stará fabrika - 
Vandals Těchov 7:5, Bistro Stvolová 
B - Lakeři Lysice 9:3, Bulldog Svrat-
ka - Haluzáři Cetkovice 7:5, Rošťáci 
Horní Štěpánov - Peklo Sloup 9:3, 
Triple X Letovice - Poškoláci Val-
chov 7:6, Šipkaři Stvolovská Rych-
ta - Zenit Deštná B 7:6, Surikaty 
Těchov - Hoteliéři Usobrno 3:9.
1.  Vandals 15  13  1  0  0  1  0  128:53  41
2.  Úsobrno  15  12  2  0  0  1  0  129:53  40
3.  Stará fabrika  15  11  1  0  0  3  0  114:67  35
4.  Stvolová B  15  10  2  0  0  3  0  109:73  34
5.  Bulldog  15  8  0  0  2  5  0  102:80  26
6.  S. Rychta  15  6  2  0  1  6  0  100:83  23
7.  Surikaty 15  5  3  0  2  5  0  88:97  23
8.  Valchov  15  5  1  0  2  7  0  83:100  19
9.  Triple X 15  5  1  0  1  8  0  83:99  18
10.  Deštná B  15  5  0  0  2  8  0  82:100  17
11.  Lysice  15  5  0  0  2  8  0  74:108  17
12.  Cetkovice  15  3  2  0  2  8  0  80:104  15
13.  Sloup  15  2  2  0  1  10  0  68:115  11
14.  Úsobrno B  14  3  0  0  1  10  0  60:109  10
15.  Rošťáci  15  2  0  0  1  12  0  61:120  7

Š
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“Víme, co se u nás děje”



Lubomír Slezák

Boskovice - Už za měsíc 
vyběhnou fotbalisté na trávníky 
do jarní části fotbalových soutěží, 
příprava mužstev je tak v plném 
proudu. V sobotu se v Boskovi-
cích utkal tým domácích s Blan-
skem a z vítězství se nakonec 
radovali hosté.

Boskovice - Blansko 2:3 (2:1), 
Václavek, Stara - Doležel, Šíp, 
Chloupek.

Boskovice: Čech - Černý, Vác-
lavek, Přikryl, Müller, Minařík, 
Martínek, Živný, Stara, Fadrný, 
Fojt (Horák, Janíček, Preč).

Blansko: Juran (33. Švancara) 
- Bubeníček, Šplíchal, Fousek, 
Šíp, Jarůšek, Nečas, T. Zouhar, 
Doležel, Pospíšil, Trtílek (Grom-
ský, Hepp, Kratochvíl, Chloupek, 
Buchta).

Boskovice měly skvělý vstup 
do utkání a už ve třetí minutě šly 
do vedení. Ve 3. minutě fauloval 
Šíp a penaltu proměnil Václavek. 
Ve 20. minutě domácí využili 
přečíslení dva na jednoho a Stara 
přidal druhou branku. 

Blansko ale do přestávky 
snížilo, když ve 34. minutě 
Doležel přehodil domácího gól-
mana Čecha. Za další čtyři minu-

ty zachránilo po střele Trtílka 
domácí celek břevno.

Po přestávce bylo Blansko 
aktivnější a dokázalo si vypra-
covat několik šancí. Hned ve 
46. minutě střílel Doležel těs-
ně vedle, v 52. minutě vychytal 
brankář Čech Bubeníčka a za 
další minutu po rohovém kopu 

hlavou těsně minul Šplíchal. Tlak 
hostí korunoval v 55. minutě, 
kdy se prosadil hlavičkující Šíp. 
V 65. minutě si pas Šplíchala 
zpracoval Doležel a po jeho při-
hrávce střílel těsně vedle Hepp, 
v 75. minutě Kratochvíl našel 
Chloupka, který se trefil přesně 
k levé tyči.

Utkání neslo všechno znaky 
přípravy, cestu na něj ale našla 
necelá osmdesátka diváků.

Další přípravné utkání hraje 
Blansko v sobotu 21. února od 
14 h na umělé trávě ZŠ Janouško-
va v Brně s Ivančicemi, tým Bos-
kovic hraje ve stejném termínu ve 
Svitavách.
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V přípravném derby byli 
lepší fotbalisté Blanska

 Foto Lubomír Slezák

INZERCE
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Polo Start. 

Brno - V sobotu 24. ledna se 
v Brně uskutečnil první letošní 
turnaj nejvyšší kategorie ČP 36 
ve šprtci. 

Představilo se na něm 108 
hráčů a hráček z různých koutů 
republiky a ve vyrovnaném star-
tovním poli se o vítězství hrálo až 
do posledního kola. Po něm až do 
poslední vteřiny sahal Miloslav 

Mach, pak však přišla penalta 
a Mach se musel spokojit s koneč-
ným šestým místem. Nejcennější 
pohár zůstal zásluhou Marti-
na Kučery v Brně, druhé místo 
obsadil Martin Vrána (THE Orel 
Bohunice), třetí skončil Lukáš 
Tkáč z Prahy. Za vítězným Kuče-
rou se seřadilo hned sedm hráčů 
se stejným počtem bodů, o pořadí 

tak rozhodla pomocná kritéria. 
Na turnaji samozřejmě nemohli 
chybět ani hráči z Boskovic, kte-
rých nakonec odcestovala pětice. 
Boskovičtí hráči do elitní desítky 
nepronikli, ve druhé byli však 
dva – Jakub David obsadil 15. 
místo, Bohumil Feruga skončil 
17. Solidní body si připsal Domi-
nik Fiala (33. místo).

Nejlepšího výsledku z bos-
kovických hráčů dosáhl Mojmír 
Stloukal, který byl druhý mezi 
staršími žáky (celkově 44.). Josef 
Procházka skončil na 57. příčce.

Boskovický klub čekají 8. břez-
na první druholigové zápasy. 
A - tým jede do Bohunic, béčko 
má před sebou cestu do Ostravy. 
 (les)

Boskovický šprtec má první body

 Foto archiv

Region - Další dvě utkání ode-
hráli stolní tenisté Zbraslavce 
v krajské soutěži I. třídy. Tento-
krát přivítali v domácím prostředí 
poslední dva celky tabulky.

Obě utkání skončily podle oče-
kávání přesvědčivou výhrou domá-
cích, a to i díky tomu, že oba sou-
peři přijeli v oslabených sestavách.

Zbraslavec - Slatina Brno 
C 10:1, Bezděk 3,5, Křepela R. 
2,5, Kutil 2,5, Krása ml. 1,5. Zbra-
slavec - Moravské Prusy 10:1, Bez-
děk 3,5, Křepela R. 2,5, Kutil 2,5, 
Těžký 1, Křepela L. 0,5.
 1.  Holásky 16 14 2 0 0 158:65  60
 2.  Zbraslavec 17 10 2 5 0 153:108 49
 3.  Vranovice 17 9 2 6 0 139:136 46
 4.  Únanov 17 8 4 5 0 149:135 45
 5.  Slatina B 17 8 3 6 0 136:119 44
 6.  Bystrc 17 6 6 5 0 140:137 41
 7.  Hodonín 17 7 3 7 0 130:136 41
 8.  Lanžhot B 17 7 2 7 1 125:140 39
 9.  Vracov B 16 7 1 8 0 122:125 38
 10.  Ivančice 17 6 3 8 0 128:131 38
 11.  Slatina C 17 1 5 11 0 98:162 25
 12.  M. Prusy 17 1 1 15 0 83:167 21

Do konce soutěže zbývá odehrát 
ještě pět kol a Zbraslavci v nich 
půjde o hodně. Jeho hráči se budou 
snažit udržet druhou příčku, kam se 

posunuli díky zaváhání Vranovic 
v tomto odehraném kole. S tímto 
celkem se Zbraslavečtí utkají v pří-
mém souboji o měsíc později, a pů-
jde o naději na postup do divize, 
kterou může za jistých okolností 
znamenat i druhé místo. Naopak 
povětšinou o záchranu bojují týmy 
z našeho okresu v KS II.

16. kolo: Zbraslavec B - Otnice 
B 10:5, Boskovice - Drnovice 4:10, 
Ždárná - Hlubočany B 10:7, Mokrá 
- Blansko C 10:7.

17. kolo: Zbraslavec B - Komo-
řany 6:10, Ždárná - Drnovice 10:8, 
Boskovice - Hlubočany B 9:9, 
Židenice - Blansko C 10:8.
1. Komořany 17 13 1 3 0 155:89 57
2. Kuřim 17 12 3 2 0 161:108 56
3. Mokrá 17 10 4 3 0 152:119 51
4. Zbraslavec B 17 9 4 4 0 149:125 48
5. Drnovice 17 9 1 7 0 146:128 45
6. Židenice 17 8 2 7 0 136:130 43
7. Hlubočany B 17 7 2 8 0 135:135 40
8. Blansko C 17 6 3 8 0 137:145 38
9. Boskovice 17 4 4 8 1 116:148 32
10. Ždárná 17 5 0 12 0 110:154 32
11. Otnice B 17 4 1 12 0 103:157 30
12. M. Knínice 17 2 1 13 1 101:163 23

V sobotu mimo jiné zápasy hostí 
v derby Žďárná Boskovice.  (les)

Zbraslavec bojuje o postup

 Foto Lubomír Slezák
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