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Letovice - Místo až pro sedm 
set nových obyvatel hodlá 
vytvořit vedení letovické radni-
ce v tamní Komenského ulici. 
Připravovaná studie tam počítá 
s výstavbou více než třiceti rodin-
ných domů a třiadvaceti bytovek. 
Letovičtí zastupitelé budou doku-
ment schvalovat pravděpodobně 
na svém květnovém zasedání.

Studie řeší prostor Komen-
ského ulice od Centra sociálních 
služeb směrem k polnímu letišti. 
Součástí plánů je nejen rozsáhlá 
bytová zástavba, ale také klidová 
zóna, řešení dopravy u letovic-
ké základní školy nebo výstavba 
nového kruhového objezdu na 
křížení ulic Komenského a Družs-
tevní, tedy u výjezdu z Letovic 
směrem na Podolí a Míchov.

„Radní vzali na vědomí stav 
rozpracovanosti studie Komen-
ského ulice. Vítězná varianta vze-
šla z několika alternativ. Měli by 
ji schvalovat zastupitelé koncem 
května, ale velké zásahy by se už 
dělat neměli,“ uvedl letovický sta-
rosta Vladimír Stejskal (ODS).

Podle něj je současná lokali-
ta určená pro zástavbu Třebě-

tín II už naplněná, a město proto 
musí hledat nové vhodné místo 
pro zájemce o bydlení. A právě 
v Komenského ulici jsou na to 
ideální podmínky.

„Očekávám, že výstavbu budou 
provádět developeři a soukromní-
ci. V poslední době už tam něk-
teré nové budovy vyrostly, takže 
jsme chtěli, aby měla výstavba 
takzvaně hlavu a patu. Chceme 
mít v ruce dokument, podle kte-
rého by se mělo postupovat, aby 
se tam jednotlivé domy nelepily 
jako vlaštovčí hnízda,“ vysvětlil 
starosta.

Celkem se v lokalitě počí-
tá s parcelami pro čtyřiadvacet 
rodinných domů, osm dvojdomků 
a třiadvacet bytových domů. To 
obnáší místo pro pět set šedesát 
až sedm set nových obyvatel.

„Jakmile studii schválí zastupi-
telé, tak bych se chtěl v první řadě 
zaměřit na budování nového kru-
hového objezdu a řešení doprav-
ní situace u základní školy. Ještě 
v tomto volebním období bychom 
také mohli stihnout vybudovat 
inženýrské sítě potřebné pro 
novou zástavbu,“ dodal Vladimír 
Stejskal.
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Josef Kaplan: Díky psovi jsem odložil bílou hůl
Adamov - O tom, že i nevido-

mí mohou prožívat plnohodnotný 
život, svědčí elán Josefa Kapla-
na z Adamova, který se v pátek 
24. dubna se svým pejskem 
zúčastnil soutěže vodicích psů 
v Blansku na Rožmitálově ulici. 
Umístil se na dvanáctém místě 
z dvaceti účastníků. 

Josef Kaplan téměř nevidí, od 
malička má jen zbytky zraku. 
Vidí na vzdálenost zhruba jed-
noho metru. I přes svůj hendikep 
má však řadu aktivit. Věnuje se 
speciálně upravenému tenisu 
pro nevidomé – showdownu. 
Je aktivním členem brněnské 

Letovice se rozrostou, 
nová čtvrť nabídne 

desítky domů a bytů

Finalistky Dívky ČR
Porota už 
vybrala osmičku 
inalistek soutěže 

Dívka ČR a šestici 
princezen.

Více na straně 2

Konec vleklého sporu
Kunštát a svazek 
vodovodů se 
dohodly na 
mimosoudním 
vypořádání.

Více na straně 4

Osvobození Boskovic
Sedmdesáté 
výročí konce 2. sv. 
války: Boskovice 
zažívaly ústup 
německých vojsk.

Více na straně 5

Závod. Klub Autocross-Drnovice uspořádal v neděli závod na tra   v Chrudichromské rokli. V kategorii do 
1200 ccm vyhrál Roman Staněk, v Leštěnkách Mar  n Štěpánek a v kategorii do 1400 ccm Daniel Vondál. 
Další závod připravují pořadatelé na neděli 31. května.  Foto Vladimír Friš
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Blansko - Skleníky u řeky 
Svitavy v Blansku nahradí nová 
obchodní zóna. Na jejich místě 
během příštích čtyř let vyroste 
několik menších prodejen, super-
market a také parkoviště.

Defi nitivní smlouvu s investo-
rem, kterým je společnost M. S. 
Blanenská, už schválili zastupite-
lé města. Podle ní má první část 
obchodního centra s dvanácti 
menšími obchody stát do tří let. 

„První etapa má být realizo-
vána do roku 2018 a druhá etapa 
do června 2019. Nyní investor 
řeší uzavírání nájemních smluv 
s budoucími nájemci, kteří 
by měli především doplňovat 

chybějící sortiment v nabíd-
ce spotřebního zboží ve městě. 
V poslední etapě by měl být zre-
alizován hypermarket Albert,“ 
upřesnil blanenský starosta Ivo 
Polák (ČSSD).

Obchodní centrum vznikne na 
ploše necelých třicet tisíc metrů 
čtverečních. Parcely město inves-
torovi nejprve pronajme za čtyři-
cet korun za metr. Po kolaudaci 
obchodů je fi rmě prodá za tisíc 
korun za metr čtvereční. Městská 
pokladna si tak přilepší o nejmé-
ně třicet milionů korun. 

„Napojení do tohoto nákup-
ního centra bude řešeno okružní 
křižovatkou v území nynější kři-

žovatky u odbočky ke Kaufl an-
du a čerpací stanice OMV. Celý 
záměr počítá s investicí asi dvě 
stě milionů korun a s nabídkou až 
stovky nových pracovních míst. 
Nyní musí investor splnit všechny 
podmínky, které budou součástí 
územního a stavebního řízení,“ 
dodal blanenský starosta.

Jednou z podmínek pro výstav-
bu nového obchodního centra bude 
také to, aby se fi rma vypořádala 
se současným nájemcem. Maji-
tel zahradnictví společnost Zera 
Rájec-Jestřebí vlastní v lokalitě 
několik staveb a investor je bude 
muset vykoupit. Lokalita navíc 
leží v záplavové zóně.  (moj)

Místo skleníků budou obchody

V Chrudichromské rokli začala 
letošní autocrossová sezóna

pobočky Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých. Rád 
podniká se svou rodinou výlety. 
Má práci – zabývá se ezoterikou 
a léčitelstvím. 

S příchodem vodicího psa se 
mu před šesti lety změnil život. 
„Především jsem odložil bílou hůl, 
protože se psem mi překážela,“ 
říká sedmatřicetiletý muž. Cesta 
se psem je podle něj bezpečnější, 
nemusí řešit kdejaký sloup nebo 
výkop, o vše se postará němec-
ký ovčák Carry. „Samozřejmě to 
nefunguje tak, že řeknete pejsko-
vi, že jdete tam a tam a on vás 
tam zavede. Vy musíte vědět, kam 
jdete,“ vysvětluje Kaplan. Pes pak 
slyší na pokyny jako vpravo, vle-
vo, sedni, zůstaň apod. „Ale na 
druhou stranu Carry už ví, že když 
si například beru batoh, jdeme na 
vlak, nebo když mám jen vodítko, 

jdeme na pivo,“ směje se majitel 
osmiletého psa. 

Vodicí pes dokáže vyhýbat 
i vysokým překážkám v úrov-
ni hlavy člověka. Když nemůže 
vyvést ze složité situace, čeká na 
pánův povel „Vyveď“ a snaží se 
co nejbezpečněji vyvést. Pozná 
dveře do budovy, tramvaje. Upo-
zorní na schody. Se psem může 
jít všude – na úřady, do vlaku i do 
restaurace. Asi dvakrát se mu stalo, 
že je nepustili do restaurace, pro-
tože povinnost pustit vodicího psa 
dovnitř není dána zákonem. Ale 
jinak problémy nemá. Jediná situa-
ce, kterou Josef Kaplan vnímá jako 
paradoxní, je to, že vodicí pes nes-
mí do vlakového vagonu určeného 
pro rodiny s dětmi. „Přitom sám 
mám čtyřletou dceru, s kterou bych 
tam jít mohl,“ krčí rameny nevido-
mý muž.  Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Boskovická 
Minerva byla 
loni v zisku

Boskovice - Výrobce průmyslo-
vých šicích strojů Minerva Bosko-
vice loni vykázal nejvyšší zisk za 
posledních dvacet let. Firma vydě-
lala přes čtyřicet sedm milionů 
korun, což je asi o dvacet milionů 
více než v roce 2013.

Minervě se minulý rok dařilo 
získávat zakázky na výrobu šicích 
strojů. Tento pozitivní trend pokra-
čuje také letos. Minerva Boskovice 
zaměstnává kolem sedmi stovek 
lidí. Ročně vyrobí asi sedmnác tisíc 
kusů průmyslových šicích strojů 
různých typů. Většinovým vlast-
níkem podniku je německá společ-
nost Dürkopp Adler. Od roku 2000 
Minerva prodává výrobky pod 
touto značkou. Mezi její největší 
odbytiště patří, Čína, USA, Indie 
a Holandsko.  (moj)

S výstavbou se počítá v Komenského ulici.  Foto Radim HruškaS výstavbou se počítá v Komenského ulici.  Foto Radim Hruška

Násilník v neděli napadl dvě 
sestry v Rájci-Jestřebí

Rájec-Jestřebí, Blansko - Devě-
tadvacetiletou ženu a její o pět let 
mladší sestru napadl v neděli nad 
ránem před jedním z barů v Rájci-
Jestřebí jednatřicetiletý muž. 

„Útočníkovy výpady se obešly 
bez zranění. Mladší z obětí však 
násilník povalil na zem a během 

incidentu jí roztrhl ozdobný řetí-
zek. Pachateli nyní hrozí až dvou-
leté vězení,“ uvedl blanenský poli-
cejní mluvčí Petr Nečesánek.

Krotit emoce museli o víkendu 
policisté i v Blansku. Jedenačtyři-
cetiletý host baru se tam rozhodl po 
svém řešit osobní zášť k o šestnáct 

let staršímu muži. Tohoto nejprve 
několikrát udeřil pěstí přímo do 
obličeje. Když napadený upadl, 
snažil se ho útočník ještě kopnout 
do hlavy. Výsledkem pak bylo zra-
nění na pravé straně obličeje oběti 
v podobě roztrženého obočí a růz-
ných pohmožděnin ve tváři.  (hrr)
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Porota vybrala osm inalistek, 
které se utkají o titul Dívka ČR

K
LETOVICE – Zloděj šel po trezorech. Zatím neznámý pachatel řádil 

o víkendu v Letovicích. Vloupal se do objektu pily, kde způsobil škodu 
minimálně šedesát tisíc korun. Aby se mohl pohybovat uvnitř administra-
tivního zázemí společnosti, musel překonat železné mříže i elektronické 
zabezpečení budovy. V kanceláři se pachatel vrhl na vestavěnou kasu, z 
které po rozřezání vydoloval jen podnikový alkoholtestr a čtrnáct tisíc 
korun v hotovosti. Poté našel klíče od druhého trezoru, který však ukrýval 
jen svítilnu a vrtačku v ceně zhruba tří tisíc korun. Muži nyní hrozí až pět 
let za mřížemi.

BOSKOVICE – Ženu povalilo auto. Lehkým zraněním skončila 
dopravní nehoda v Boskovicích. Couvající Škoda Octavia tam povalila na 
zem čtyřiašedesátiletou ženu. „O tři desítky let mladší šofér škodovky při 
jízdě vzad postavu přecházející vozovku nedisciplinovaně zešikma a zce-
la mimo vyznačený přechod patrně přehlédl. Podle zjištění přivolaných 
policistů však jeho auto nebylo plně technicky způsobilé pro provoz na 
pozemních komunikacích, neboť v této oblasti vykazovalo některé nedo-
statky a závady,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. 

Aby toho nebylo málo, zkouška odhalila alkohol v dechu poražené 
chodkyně, přesně osm desetin promile. Potlučená účastnice nehody byla 
zdravotníky převezena do místní nemocnice s tím, že pravou příčinu střetu 
odhalí až následné šetření.

BLANSKO – Řidič si vypil a pak boural. Pod vlivem alkoholu bou-
ral devětatřicetiletý řidič z Blanska. Na své cestě do Jedovnic narazil do 
posledního auta stojícího v koloně, která mu byla skrytá za horizontem. 
Dechová zkouška pak u šoféra ukázala šest desetin promile. Při nehodě 
vznikla škoda asi dvacet tisíc korun. Řidič je teď podezřelý z trestného 
činu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu až jeden rok za 
mřížemi.

SLOUP – Zloděj se vloupal do chat. Policisté vyšetřují dva případy 
vloupání do rekreačních chat ve Sloupu. V obou se pachatel dovnitř dostal 
pomocí páčidla. V první chatě, která patří sedmašedesátiletému majiteli z 
Boskovic, nebylo co vzít. Z druhé si pak zloděj odnesl několik lahví alko-
holu, tři elektrické svítilny, dva starožitné mosazné hmoždíře, jeden mecha-
nický budík, čtrnáct práškových nápojů a jednu kostku masového bujónu do 
polévky. Blanenskému majiteli chaty vznikla škoda asi šest tisíc korun.

BOSKOVICE – Hráč rozbil automat. Podezřelý z trestného činu 
poškození cizí věci je teď čtyřiatřicetiletý muž z Moravské Třebové, kte-
rý se vydal za hazardem do jednoho z boskovických barů. Když mu nad 
ránem došly peníze, vybil si svou frustraci a vztek na videoloterijním ter-
minálu. Do přístroje, se kterým předtím strávil několik hodin, silně udeřil 
pěstí. Rána terminál okamžitě vyřadila z provozu. Muž se následně přivo-
laným policistům přiznal a slíbil, že majiteli přístroje uhradí opravu. 

MACOCHA – Cizinky přišly o všechno. Na výlet do Moravského 
krasu zřejmě nebudou v dobrém vzpomínat dvě Američanky, které se staly 
obětí zloděje na parkovišti u Macochy. Pachatel u jejich auta rozbil zadní 
sklo a zevnitř ukradl elektroniku, peněženky a cestovní doklady. Cizinkám 
způsobil škodu za více než padesát tisíc korun. Teď zloději hrozí až dva 
roky vězení. 

BLANSKO - Nákladní auto skončilo mimo silnici. Nehoda kamionu 
uplynulou sobotu blokovala dopravu na silnici mezi Blanskem a Šebro-
vem. Nákladní auto s návěsem kolem půl osmé ráno skončilo ve srázu 
mimo vozovku. Řidič při havárii utrpěl zranění. Nehoda se stala pár set 
metrů od odbočky na Olomučany ve směru na Brno. Kamion prorazil 
v protisměru svodidla a zůstal viset ve stráni na řekou. Řidiče z defor-
mované kabiny, která se opřela o strom, asi hodinu v těžce přístupném 
terénu vyprošťovali hasiči. Společně se specializovanou fi rmou pak vrátili 
kamion po devíti hodinách od nehody zpět na silnici. Zásah hasiči na místě 
ukončili před devatenáctou hodinou.  (moj, hrr)
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Černá Hora - Šestý ročník 
soutěže Dívka České republiky 
už zná fi nalistky. O osmi postu-
pujících porota rozhodla v úterý 
v hotelu Sladovna v Černé Hoře. 
Vybrala také šestici děvčat pro 
fi nále Princezny České republiky.

V hlavní kategorii Dívka Čes-
ké republiky čekalo na šestnáct 
soutěžících představení se porotě, 
volná disciplína a na závěr pro-
menáda v plavkách. Vybrat osm 
fi nalistek prý tentokrát vůbec 
nebylo jednoduché.

„Mohu říct, že tak těžké rozho-
dování jsme ještě v historii sou-
těže neměli. Slečny byly nejen 
velmi krásné, ale také nesmírně 
šikovné,“ podotkl PR manažer 
soutěže Pavel Šmerda.

Do fi nále Dívky České repub-
liky, která letos nese podtitul 
Hledáme sympatickou sportující 
dívku, nakonec postoupily Niko-
la Kameníková ze Zlína (20 let), 
Leona Jírová z Jindřichova Hrad-
ce (18 let), Lucie Salabová z Cho-
mutova (16 let), Klára Melišíková 
z Brna (17 let), Petra Šimberová z 
Brna (20 let), Veronika Žaganová 
z Hranic (19 let), Klára Čadrová 
z Hranic (18 let) a Amálie Foltý-
nová z Uherského Hradiště (19 
let).

Napínavé a vyrovnané bylo 
semifi nále také v kategorii děvčat 
od sedmi do devíti let Princezna 
České republiky. „Dívky se nám 
představily, absolvovaly krátký 

Dívky ČR 2015. Foto archivDívky ČR 2015. Foto archiv

rozhovor s moderátorem Ondrou 
Urbanem a ukázaly nám svoji vol-
nou disciplínu,“ upřesnila ředitel-
ka soutěže Aneta Kuklínková.

Ve fi nále této kategorie se před-
staví Rozálie Drápalová z Popůvek 
(9 let), Nikol Ratajová z Ostravy 
(7 let), Simona Jacková z Blanska 
(8 let), Tereza Laryšová z Vřesiny 
(8 let), Julie Minářová ze Šebrova 
(9 let) a Leontýna Tomkovičová 
ze Silůvek (8 let).

Finalistky Dívky České repub-

liky se budou na závěrečné kolo 
připravovat v italském letovisku 
Gargano, v Hotelu Lidový dům v 
Lysicích a v Hotelu Sladovna Čer-
ná Hora.

„Mimo klasických soustředění, 
kde budou trénovat společné cho-
reografi e a volnou disciplínu, je 
čeká spousta akcí a zážitků. Těšit 
se mohou na natáčení videoklipu 
se zpěvákem Martinem Šafaříkem, 
natáčení osobních medailonků, 
focení, módní přehlídku a mnoho 

dalšího. Malé Princezny České 
republiky čeká focení a natáčení 
videoklipu se zpěvačkou Roma-
nou Staníčkovou v zábavném cen-
tru Wikyland v Brně či soustředění 
v hotelu Sladovna v Černé Hoře,“ 
vyjmenovala manažerka a koor-
dinátorka soutěže Denisa Bisku-
pová.

Finálový večer soutěže Dívka 
České republiky 2015 se uskuteč-
ní v sobotu 12. září 2015 v Dělnic-
kém domě v Blansku.

Na 27. schůzi 28. dubna 2015 bylo zařazeno projednávání Novely 
zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
kterou skupina poslanců předložila sněmovně. Návrh jednoduché 
právní normy si klade za cíl zakázat kouření tabákových výrobků v 
zařízeních společného stravování. Dopady na státní rozpočet předkla-
datelé nepředpokládají. Přijetí zákona by nás postavilo mezi země s 
nejpřísnější tabákovou politikou k restauračním zařízením v Evrop-
ské unii. 

Návrh byl projednán v obecné rozpravě na 19. schůzi s využitím § 90 
odst. 2, což v jazyku jednacího řádu poslanecké sněmovny znamená, že 
navrhovatel může navrhnout Sněmovně, aby s návrhem zákona vyslo-
vila souhlas již v prvém čtení.  Předseda poslaneckého klubu ĆSSD 
Roman Sklenák však jménem poslaneckých klubů Sociální demokra-
cie a KSČ nakonec projednávání podle § 90 vetoval z důvodu, že pro-
blematika je příliš složitá a vyžaduje hlubší diskuzi. Novela se tak bude 
projednávat standardní legislativní cestou.

Zástupce navrhovatele poslanec Radek Vondráček (ANO 2011) ve 
svém odůvodnění argumentoval tím, že jsme jediná země EU, která 
žádným adekvátním způsobem nemá tuto problematiku řešenu, ať už 
úplnou nebo alespoň částečnou restrikcí. Dále poukázal na to, že si 
podle výzkumu 78 procent občanů přeje nekuřácké restaurace a že 
u nás 18 000 lidí ročně umírá na nemoci způsobené kouřením. Poslanec 
také uvedl: „své sobecké důvody. .abych se jako nekuřák a návštěvník 
restaurací nemusel po každé návštěvě kompletně převlékat do jiného 
oblečení“. 

Odpůrci omezování kouření se rekrutují logicky zejména z řad 
kuřáků, majitelů restaurací, kteří se bojí úbytku hostů a samozřejmě 
představitelů tabákových fi rem, jež hájí své zájmy.  Podporu nacházejí 
především mezi poslanci a senátory pravicových stran, kteří se odvolá-
vají na svobodu vlastníků restaurací nakládat se svým majetkem podle 
svého uvážení a tudíž se dobrovolně rozhodnout, zda ve svém podniku 
povolí či zakáží kouřit. A je i na svobodném rozhodnutí zákazníka, zda 
bude danou restauraci navštěvovat. Navrhovaný zákon proto vnímají 
jako omezení svobody. 

Vypadá to, že na škodlivosti kouření se většina zákonodárců shod-
ne, ale například známý odpůrce regulace kouření, senátor Jaroslav 
Kubera (ODS) mezi ně rozhodně nepatří. Některé jeho výroky se staly 
legendárními: „Chutná mi to. Teď kvůli kašli sotva dýchám, a stejně 
kouřím. Kafe cévy roztahuje a cigarety stahujou - ty cévy jsou neustá-
le v pohybu a to jim dělá dobře. Akorát ten dehet. V zimě v člověku 
ztuhne a pak mám nepohyblivý ruce“ nebo „Víte, co je zvláštní? Že 
ať si sednete, jak si sednete, kouř jde vždycky na toho, komu to vadí, 
je to stejné jako u táboráku. Přesednete si, a vítr se otočí. Vědci by to 
měli vysvětlit.“

To, že je těžké přestat kouřit, vím z vlastní zkušenosti. Celosvětové-
mu trendu v tomto směru se však stejně pravděpodobně nevyhneme. 

Hodně štěstí a zdraví do nekuřáckých časů vám přeje 
Lubomír Toufar (ČSSD)

P  

Nová publikace představuje 
zbraně na lysickém zámku

Lysice - Na lysickém zám-
ku představili novou publika-
ci Zbrojnice na státním zámku 
Lysice autorů Vladimíra Koča-
na a Romana Gronského, kte-
rá mapuje nejzajímavější kusy 
z lysické zámecké zbrojnice. 
Publikace na více než 260 strán-
kách představuje nejhodnotnější 
exempláře sbírky. 

„Kniha není určená jen odbor-
níkům, ale zaujme i širokou 
veřejnost. Vybrané zbraně jsou 
v ní detailně popsané včetně mís-
ta a doby, kdy byly vyrobené. 
Čtenář se také dozví, pro jaký 
účel byly vyrobené, a kde se 
používaly,“ popsala lysická kas-
telánka Martina Rudolfová.

Lysická sbírka zahrnuje zbro-
je a přilby z třicetileté války 
i zbraně od gotiky přes renesan-

ci a baroko až po romantismus. 
Mezi řadou originálních zbraní 
je také velké množství replik, 
zejména chladných zbraní zho-
tovených v období romantismu 
koncem devatenáctého stole-
tí. Dřevcové zbraně jsou hojně 
zastoupeny halapartnami, píkami 
a spontony; chladné zbraně roz-
sáhlým souborem evropských a 
orientálních dýk, dále pak bodá-
ky, tesáky, meči, kordy, palaši i 
šavlemi. Zaujmou jak luxusní 
darovací šavle evropské, tak i 
palné zbraně zastoupené vojen-
skými a loveckými puškami.

„Publikace je v prodeji za 380 
korun a lze ji zakoupit u nás na 
zámku nebo v internetovém 
obchodu Národního památkové-
ho ústavu,“ doplnila lysická kas-
telánka.  Radim HruškaMar  na Rudolfová s novou publikací. Foto Radim HruškaMar  na Rudolfová s novou publikací. Foto Radim Hruška

Sloup přivítal skauty z celé diecéze
Sloup - V sobotu si skau-

ti z Brněnské diecéze vykonali 
pouť do Sloupu. Vyráželi pěšky 
po skupinkách během dopoledne 
z Nových Dvorů. Po cestě, která 
vedla přes zříceninu hradu Blan-

sek a kolem Koňských spádů, 
plnili různé úkoly. 

Putuje se každý rok, pokaždé 
jinam, vždy kolem svátku svaté-
ho Jiří, který je patronem skau-
tů. Proto jedním z úkolů na trase 

bylo přemožení draka. Dále byly 
pro děti připraveny lanové akti-
vity, lukostřelba, výroba vlastních 
placek, návštěva jeskyně Kůlna. 
Zájemci si také prohlédli věže 
sloupského kostela a zvony. 

Putovali dospělí i děti. V někte-
rých případech celé skautské rodi-
ny i s kočárky. „Měli jsme strach, 
že nás půjde málo, ale v posled-
ním týdnu se přihlásilo tři sta 
lidí,“ chválila hojnou účast jedna 
z organizátorek Soňa Kubíková. 
Nakonec tedy šly téměř čtyři stov-
ky skautů. 

Devítikilometrovou trasu zdo-
lali i ti nejmenší. A proč právě 
Sloup? „Myslím si, že severní část 
Moravského krasu je neprávem 
opomíjená, a tak jsme chtěli spojit 
putování s díky za pětadvacet roků 
svobody pro skauting,“ sdělil Jan 
Pořízek, vedoucí skautského stře-
diska z Blanska. Vyvrcholením 
skautské pouti byla děkovná mše 
svatá v chrámu Bolestné Panny 
Marie vysílaná přímým přenosem 
televizí Noe. Mši celebroval gene-
rální vikář Brněnské diecéze Jiří 
Mikulášek a hudební doprovod 
zajistila blanenská schola Martini 
Band.  Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Punkevní 
jeskyně jsou 

opět přístupné
Moravský kras - Po měsíční 

přestávce se v pátek prvního květ-
na turistům znovu otevírají Pun-
kevní jeskyně. Přerušení provozu 
si vyžádala stavba nové provozní 
budovy před vchodem do podzemí.

Návštěvníci Punkevních jeskyní 
se i nadále musejí smířit s provizor-
ními podmínkami, které v areálu 
v Pustém žlebu panují. Uzavřená 
je navíc pro pěší i pro cyklisty pří-
stupová cesta od Skalního mlýna. 
K Punkevním jeskyním se teď lze 
dostat jen ze strany od Sloupu.

„Mezi Skalním mlýnem a jeskyně-
mi probíhají výkopové práce a tento 
úsek zůstane uzavřen do 15. května. 
Přístup je možný jen lanovkou z Hor-
ního můstku Macochy anebo pěšky 
Pustým žlebem ve směru od Slou-
pu,“ uvedl vedoucí Správy jeskyní 
Moravského krasu Jiří Hebelka. 

Až do odvolání nejsou v Pun-
kevních jeskyních možné prohlídky 
pro vozíčkáře. Provizorní podmín-
ky skončí nejpozději se srpnem. 
Od září pak bude návštěvníkům 
sloužit vstupní areál s novou pro-
vozní budovou.  (moj)
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MISTR STROJNÍ DÍLNY
(      )

Místo výkonu práce: Velké Opatovice

Požadujeme: 
vzdělání - ÚSO strojní• 
praxe v oboru 5 let    • 
řidičský průkaz „B“• 
zkušenosti s vedením týmu vítány• 

Nabízíme:   
práce ve stabilní nadnárodní společnosti • 
profesní růst ve zkušeném kolektivu• 
mzda dle kvalifi kace 27 000 – 37 000 Kč/měs. s možností dalšího růstu• 

Předložte:
strukturovaný životopis• 
kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi• 

Nástup: co nejdříve po skončení výběrového řízení

Zájemci, hlaste se do 8. 5. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-
mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909,  krejcirova@mslz.cz

nebo nebo pí Dagmar Švancarové, personalistky tel.: 516 493 391, 
724 038 453, svancarova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

INVESTIČNÍ TECHNIK

Místo výkonu práce: Velké Opatovice (včetně odloučených závodů)

Požadujeme: 
vzdělání - ÚSO nebo VŠ stavební• 
řidičský průkaz „B“• 
praxe v oboru vítána    • 
znalost cizího jazyka vítána• 

Nabízíme:   
práce ve stabilní nadnárodní společnosti • 
profesní růst ve zkušeném kolektivu• 
mzda dle kvalifi kace 25 000 – 35 000 Kč/měs. s možností dalšího růstu• 

Předložte:
strukturovaný životopis• 
kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi• 

Nástup: co nejdříve po skončení výběrového řízení

Zájemci, hlaste se do 8. 5. 2015 u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-
mzdového oddělení tel.: 516 493 306, 725 777 909,  krejcirova@mslz.cz

nebo nebo pí Dagmar Švancarové, personalistky tel.: 516 493 391, 
724 038 453, svancarova@mslz.cz

vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici

Golf jako Brno!

Pouze v Porsche Brno

zv ho n n     

Golf

Volkswagen Golf 
Brno Edition

Autorizovaný prodejce ol s en Porsche Brno
ip k  a    Brno  tel     por c e rno cz  e ail  info rno por c e cz



Město Velké Opatovice vyhlašuje výběrové řízení na místo 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
VELKÉ OPATOVICE

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY
OBECNÉ PŘEDPOKLADY

fyzická osoba, která je státním občanem ČR• 
dosažení věku 21 let• 
tělesná a zdravotní způsobilost, dle vyhlášky MV ČR č. 444/2008 Sb., dle • 
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
bezúhonnost, dle ust. § 4a, zákona o obecní policii• 
spolehlivost, dle ust. § 4b, zákona o obecní policii • 
ovládání jednacího jazyka• 

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
úplné střední vzdělání, ukončené státní maturitní zkouškou• 

DALŠÍ POŽADAVKY:
praxe v oboru vítána• 

DALŠÍ POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI:
znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)• 
organizační a komunika  vní schopnos   • 
časová fl exibilita• 
řidičský průkaz skupiny B• 
znalost cizího jazyka• 

PLATOVÉ PODMÍNKY:
řídí se zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády • 
o platových poměrech zaměstnanců  ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, platová třída 7

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
jméno, příjmení,  tul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, • 
státní příslušnost, číslo OP, kontaktní telefon, datum, podpis
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání • 
strukturovaný profesní životopis • 
originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)• 
lékařský posudek o zdravotní způsobilos   dle vyhlášky 444/2008 Sb.• 
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely • 
tohoto výběrového řízení,  ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů

TERMÍN NÁSTUPU: 1. 9. 2015 - Pracovní poměr na dobu určitou. 
Po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilos   – doba neurčitá.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu nebo 
předejte na podatelně Městského úřadu Velké Opatovice nejpozději 
do 22. května 2015 v zalepené obálce, zřetelně označené: „MP – VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“. Městský úřad Velké Opatovice, Zámek 14, 
679 63 Velké Opatovice kontaktní pracovník – Bře  slav Strnad, tajem-
ník, 516 477 321.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez 
nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dal-
ších uchazečů o nabízené místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Po vyhodnocení podaných přihlášek 
budou vybraní uchazeči vyzvání k ústnímu pohovoru a doloží doporučující 
stanovisko psychologa k výkonu práce strážníka městské policie.
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Dohoda: Kunštát, Zbraslavec 
a Svazek si vyplatí miliony

Boskovice - Od 
letošního roku se změ-
nil způsob fi nancování 
služeb sociální preven-
ce v našem regionu. 
Po ukončení fi nanco-
vání velké části těchto 
služeb z evropských 
sociálních fondů musela řada z nich ome-
zit nebo ukončit svoji činnost. Kterým 
službám má být zajištěna další udržitel-
nost fi nancování, určil kraj ve spolupráci 
s okresem. Vytvořit minimální síť strate-
gicky důležitých služeb sociální prevence, 
které zůstanou zachovány, měl takzvaný 
multidisciplinární tým. Jeho členkou byla 
i ředitelka Městské správy sociálních 
služeb v Boskovicích Marie Sáňková, 
která v rozhovoru pro Zrcadlo přiblížila 
celou problematiku.

Jak vlastně vznikla potřeba redukce 
služeb sociální prevence v našem regi-
onu? 

Problematika fi nancování sociálních 
služeb je dlouhodobě problematická 
záležitost. Po změně společenských pod-
mínek v roce 1989 nastal v této oblasti 
poměrně dynamický rozvoj různých typů 
sociálních služeb. Zejména neziskové 
organizace rychle reagovali na změnu 
společenských poměrů a nové sociál-
ní problémy, které společnost přináší. 
Za totality u nás prakticky neexistovala 
problematika bezdomovectví, zdravotně 
postižení byli izolování od většinové spo-
lečnosti umisťováním do ústavů... Dnes 
jsou trendem stacionáře, terénní služby, 
aby tito lidé mohli být co nejvíce integro-
vaní do společnosti a žít v přirozených 
podmínkách. Společenské změny si zkrát-
ka vyžádaly i rozvoj nových sociálních 
služeb poplatných době. 

Od vzniku zákona o sociálních služ-
bách, který defi noval širokou škálu růz-
ných typů sociálních služeb, se hledaly 
i nové zdroje pro jejich rozvoj a fi nan-

cování. V roce 2008 se poskytovatelům 
sociálních služeb v jihomoravském kraji 
podařilo získat významné dotace na služ-
by sociální prevence, které umožnily na 
území Jmk vznik asi osmdesáti nových 
služeb sociální prevence. Ty byly ještě do 
roku 2014 a některé i po část roku 2015 
fi nancovány z evropských sociálních fon-
dů. V našem regionu k nim patří například 
azylové domy v Blansku, Boskovicích 
a Petrovicích, služby sociální rehabilita-
ce při stacionáři Betany, služby zaměřené 
na drogovou problematiku, nízkoprahová 
zařízení a centra pro osoby v krizi a bez 
přístřeší.

Po ukončení fi nancování těchto služeb 
z evropských prostředků vyvstala otáz-
ka, jakým způsobem zajistit jejich další 
udržitelnost. Prostředky, které jdou od stá-
tu, kraje a obcí jsou poměrně konstantní, 
nijak dramaticky se nezvyšují. Bylo nutné 
řešit, jak celý systém sociálních služeb 
dál fi nančně zajistit a stabilizovat. Proto 
Jihomoravský kraj ve spolupráci s obce-
mi s rozšířenou působností vytvořil týmy, 
jejichž úkolem je defi novat tzv. minimální 
síť sociálních služeb na území okresu, do 
které mají být zařazeny pro území nezbyt-
né sociální služby. Protože neomezený 
růst a rozvoj služeb je z fi nančního hle-
diska dlouhodobě neudržitelný a celý sys-
tém služeb by se tím mohl vážně ohrozit 
a destabilizovat, podmínil Jihomoravský 
kraj další fi nancování územně nezbytných 
služeb také požadavkem spolufi nancování 
ze strany obcí.

Jak tedy multitým postupoval?
Tým funguje od loňského roku a defi -

nování minimální sítě služeb probíhá ve 
třech fázích. První, která se řešila v loň-
ském roce, se zaměřila na služby sociál-
ní prevence. Cílem bylo vymezit jejich 
minimální síť a zajistit požadované dva-
ceti procentní spolufi nancování ze strany 
obcí. Spolufi nancování služeb sociální 
prevence je pro obce novou zátěží na 

jejich rozpočty, které nebyly v minulosti 
vystaveny. Navíc služby sociální prevence 
jsou zpravidla anonymní, jsou určeny vět-
šinou lidem, kteří žijí na okraji společnos-
ti, takže bylo dost složité představitelům 
obcí vysvětlit, proč jsou tolik potřebné.

Kolika služeb se to v našem okresu 
týkalo?

Co se týká území našeho okresu, tak zde 
bylo třiadvacet služeb sociální prevence. 
Kdyby se na všech měly obce podílet dva-
ceti procenty z jejich nákladovosti, zna-
menalo by to získat z obecních rozpočtů 
jenom na služby prevence asi 7,5 milio-
nů korun. To by bylo pro obce, vzhledem 
k jejich rozpočtům, nereálné. Proto multi-
tým ve spolupráci s krajem a poskytova-
teli sociálních služeb vymezil minimální 
síť, do které se na území okresu Blansko 
dostalo jedenáct služeb a dvacetiprocentní 
podíl obcí dělá asi milion a půl.

Jak to vypadá v praxi? 
Některé služby zanikly ukončením 

evropských projektů, jako například služ-
by sociální rehabilitace, které fungovaly 
v boskovickém stacionáři Betany. Nepo-
skytlo se také fi nancování některým akti-
vizačním službám. Jsou to služby, které 
jsou určitě potřebné, ale nejsou pro to úze-
mí prioritně nezbytné. Některé služby pro 
osoby v krizi a ohrožené bezdomovectvím 
byly optimalizovány nebo sloučeny. Do 
jedenácti podporovaných služeb se dosta-
ly ty nejdůležitější služby prevence, což 
byly azylové domy, noclehárna, protidro-
gová služba Podané ruce a nízkoprahové 
centrum pro osoby bez přístřeší a krizová 
pomoc a sociálně aktivizační terénní služ-
by pro rodiny s dětmi. 

Vymezily se ty strategicky nejdůležitěj-
ší služby, a těm se od letošního roku z obcí 
dostane dvacetiprocentní podpory, což 
bylo podmínkou, aby tyto služby dosáhly 
na optimální dotace z krajských a státních 
systémů. Tím se těmto službám podařilo 

zajistit další existenci po skončení evrop-
ské dotace.

A co ty nepodpořené?
Ty musely řešit svoji další existenci. To 

znamená, že buď začaly fungovat jen jako 
nějaká dobrovolnická činnost nebo muse-
ly zaniknout či se transformovat do jiných 
služeb a omezit rozsah. Služby, které 
nepodpořily obce, se buď do dalšího sys-
tému fi nancování vůbec nedostaly, nebo 
dosáhly jen na velmi omezené prostředky 
z krajského a státního rozpočtu. 

Nepoškodí to jejich klienty?
Určitě se směřuje k tomu, aby nebyl 

poškozen nikdo, kdo je na službách závis-
lý v plné míře. Nicméně určitě se může 
stát, že některé služby, které byly v rám-
ci prevence poskytovány zdarma a měly 
jakýsi integrační charakter, už nebudou 
klientům tak dostupné.

V našem okrese se do spolufi nanco-
vání zapojily téměř všechny obce až na 
několik výjimek. Lze to považovat za 
úspěch?

Nikde není závazně stanoveno, jaký 
podíl mají obce ze svého rozpočtu dávat 
na sociální služby. Zákon o sociálních 
službách říká, že podpora sociálních 
služeb je nenároková a měla by být zajiš-
těna vícezdrojově ze státního rozpočtu 
i územně správních celků. Nikde ale není 
zákonem stanoveno, že obce by musely 
určitá procenta ze svého rozpočtu směřo-
vat do oblasti sociálních služeb, spoléhá 
se na společenskou odpovědnost všech 
zainteresovaných celků. To způsobuje 
i rozdílné přístupy obcí k této problemati-
ce. Jsem ráda, že v našem okrese šly obce 
vůči občanům cestou odpovědné sociální 
politiky s vědomím společenské potřeb-
nosti existence sociálních služeb a podpo-
řily jejich požadované spolufi nancování. 
Bohužel u dvou obcí na Boskovicku se to 
nepodařilo, možná i proto, že měly pocit, 

že jejich spoluobčanů se tato problemati-
ka netýká nebo, že když se něco stane, tak 
si musí řešení jejich problematiky zajistit 
samy. 

Takže se teoreticky mohlo stát, že by 
nepřispěla třeba polovina obcí?

Mohl z toho být opravdu velký pro-
blém. Proto jsme se téměř celý podzim 
a jaro vydávali s vedením radnice do obcí, 
kde jsme potřebnost preventivních služeb 
vysvětlovali. Považuji za úspěch, že se do 
systému na Boskovicku zapojilo sedm-
desát z dvaasedmdesáti obcí. Blanensko 
dopadlo obdobně, i tam nový systém 
nepodpořily jen asi dvě obce. 

Bude optimalizace pokračovat i v dal-
ších oblastech sociální péče?

V letošním roce probíhají další dvě 
fáze, jejich cílem je vymezit minimální 
síť služeb poradenství a služeb sociální 
péče, jejichž vydefi nování bude mít vliv 
na fi nancování služeb od roku 2016. To 
jsou oblasti, kterými se zabýváme v prů-
běhu letošního roku. Jihomoravský kraj 
teprve dokončuje strategii celého fi nan-
cování a čekáme, až budou vydefi novány 
konkrétní podmínky procentní spoluúčasti 
obcí u těchto služeb. Na okresních týmech 
je pak opět vymezit jejich minimální 
nezbytnou kapacitní síť. 

Jedná se o služby sociální péče, tedy 
služby zaměřené zejména na podporu 
seniorů a osob se zdravotním či duševním 
postižením. Péčové služby, které pomáhají 
těmto lidem zajišťovat ty nejzákladnější lid-
ské potřeby. V této oblasti si nedovedu před-
stavit, že by mohlo dojít k nějaké výraznější 
redukci služeb, protože tam už by to sku-
tečno mohlo podstatným způsobem zkom-
plikovat či dokonce ohrozit život klientů. 
Předpokládáme, že služby, které v současné 
době v našem okrese fungují, by měly zůstat 
zachované. Do těchto služeb patří například 
pečovatelské služby, domovy pro seniory 
a stacionáře.  Radim Hruška

Optimalizace sítě sociální prevence v regionu: 
ze třiadvaceti služeb zůstalo jedenáct
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Kunštát - Spor Kunštátu 
a Zbraslavce s okresním svazkem 
vodovodů a kanalizací o majetek 
je u konce. Obě strany už se totiž 
dohodly na mimosoudním vypo-
řádání. Jeho součástí jsou obou-
stranné milionové náhrady.

Vyšší částku budou platit Kunš-
tát se Zbraslavcem. Ve vypořádání 
se zavazují Svazku uhradit částku 
asi 8,2 milionu korun, která vychá-
zí ze znaleckého posudku. Svazek 
naopak obcím pošle přibližně 2,6 

milionu korun, které měl inves-
tovat do oprav, údržby a obnovy 
sporného majetku.

„Určitě jsem rád, že došlo 
k dohodě, že se problém vyřeší 
a nebudeme se dál soudit. Obě 
strany musely přistoupit na kom-
promisy,“ zhodnotil dohodu kun-
štátský starosta Zdeněk Wetter 
(ČSSD).

Vyrovnání se rodilo poslední 
čtyři měsíce. Během nich se všech-
ny tři strany pravidelně setkávaly 
a jednaly.

„Představy byly zpočátku odliš-

né, ale dospěli jsme k dohodě. 
Chci poděkovat zástupcům Kun-
štátu a Zbraslavce, že byli velice 
vstřícní a udělali velké ústupky,“ 
podotkl předseda Svazku vodovo-
dů a kanalizací měst a obcí okresu 
Blansko Jiří Charvát.

Mimosoudní vypořádání v pon-
dělí schválila Valná hromada Svaz-
ku. Ve čtvrtek o něm budou jednat 
kunštátští zastupitelé. Majetek pak 
Svazek Kunštátu a Zbraslavci vydá 
do 30. června letošního roku.

Počátky sporu sahají do roku 
2008, kdy Kunštát a Zbraslavec 

vystoupily ze Svazku vodovodů 
a kanalizací města a obcí okresu 
Blansko. Svazek pak obcím odmí-
tl vydat část majetku. Kauzu začal 
projednávat také soud. V minulosti 
už měly strany sporu jednou blíz-
ko k mimosoudnímu vypořádání. 
Nakonec ale z něj sešlo.

Podobné jednání se Svazkem 
o majetek teď čekají Černou Horu. 
Městys ho na základě referenda 
opustí od ledna příštího roku. Spor 
se zřejmě povede o zdroje pit-
né vody, ale také třeba o čistírnu 
odpadních vod.

Nález chodby v Býčí skále je objevem roku
Sloup - Kočárová chodba v jes-

kyni Býčí skála se stala nejvý-
znamnějším objevem loňského 
roku. Rozhodlo o tom předsed-
nictvo České speleologické spo-
lečnosti. Ocenění jeskyňáři z Býčí 
skály převzali na sobotním Spele-
ofóru ve Sloupu. 

Asi stometrovou chodbu v Býčí 
skále členové stejnojmenné 
základní organizace odkryli loni 
na podzim. Už tehdy se mluvilo 
o mimořádném objevu. Teď jeho 
význam podtrhlo ocenění České 
speleologické společnosti.

„Objevování jeskyní je velká 

dřina a velké štěstí. Když se to dá 
dohromady, tak je z toho objev 
roku,“ reagoval na ocenění vedou-
cí speleologické skupiny Býčí 
skála Jiří Svozil.

Letos porota posuzovala pou-
ze nálezy, které se uskutečnily na 
území Moravského krasu. Ve hře 
byly také objevy v Drátenické jes-
kyni a v Matalově vymodlené. 

„Kritérií pro cenu Objev roku 
je celá řada. V první řada je to 
jeho hodnota. Kočárová chodba je 
fragment jeskynního patra v Býčí 
skále, velice pěkně vyzdobený. 
Navíc to nebyl jednoduchý objev. 

Byl spojen s obtížným lezením do 
komínů. A důležitá je také doku-
mentace objevu,“ vysvětlil před-
seda České speleologické společ-
nosti Zdeněk Motyčka.

Asi stometrová Kočárová chod-
ba se nachází v jednom z pater 
jeskyně Býčí skála. Objevené 
prostory mají na šířku asi metr 
a na výšku od dvou do pěti metrů. 
Chodbu zakončuje prostorný dóm 
o rozměrech asi sedm krát dvacet 
metrů.

„Místy se nachází bohatá sintro-
vá výzdoba. V celé délce chodby 
jsou dvě propasti a několik komí-

nů, kde je viditelné další volné 
pokračování,“ uvedli jeskyňáři na 
svých webových stránkách.

Býčí skála leží v Josefovském 
údolí nedaleko Adamova. Badatel 
Jindřich Wankel v ní objevil bron-
zovou sošku býčka a obětiště ze 
starší doby železné. Nálezy z Býčí 
skály vystavuje Přírodovědné 
muzeum ve Vídni.

Jeskyně je běžně nepřístupná. 
Turisté se do ní mohou podívat jen 
při dnech otevřených dveří. Letos 
se v Býčí skále uskuteční o víken-
dech 8.-10., 16.-17. a 23.-24. květ-
na.  (moj)

Výstava. Ve ves  bulu stálého kina ve Velkých Opatovicích začala výstava Nikdo a nic nesmí být zapomenuto, která představuje fotografi e a doku-
menty z II. světové války a osvobození. Otevřeno je každou neděli od 14 do 16 hodin až do 17. května.  Foto Jaroslav Oldřich



středa 29. dubnastředa 29. dubna

AKCEAKCE
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: 
Setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou 
Horáčkovou.
Blansko – Kryté lázně v 16 hod.: Zahájení 
kurzu plavání pro dě   od 3 do 6 let.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Jaroslav 
Hutka – koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Fenomenální klavírní virtuóz Igor Ardašev, 
koncert.
Olešnice – Kulturní dům v 15.30 hod.: 
Výstava dě   výtvarného oboru ZUŠ, ver-
nisáž.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. S tváří anděla.
Boskovice v 19.30 hod. Pořád jsem to já.

čtvrtek 30. dubnačtvrtek 30. dubna
AKCEAKCE

Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Palava v 15 hod.: Pálení čaro-
dějnic.
Boro  n – Koupaliště v 19 hod.: Pálení 
čarodějnic.
Boskovice – Evangelický kostel v 17 hod.: 
Jarní koncert.
Boskovice – Výle  ště Mazurie v 17 hod.: 
Pálení čarodějnic.
Boskovice – Westernové městečko - Velké 
pálení čarodějnic s kapelou Eminence.
Doubravice – Sokolské hřiště ve 20 hod.: 
Pálení čarodějnic.
Knínice – Za kulturním domem v 17 hod.: 
Pálení čarodějnic.
Letovice – Sál ZUŠ v 15 hod.: Taneční 
vystoupení žákyň třídy Moniky Ošlejškové.

Olešnice – Parkoviště u Ski-areálu v 19 
hod.: Městské čarodějnice.
Světlá – Výle  ště v 19 hod.: Pálení čaro-
dějnic.
Šebetov – Kiosek v parku v 15 hod.: 1. 
Dětské odpoledne s čarodějnicemi.
Šebetov – Koupaliště v 18 hod.: Pálení 
čarodějnic.
Uhřice – Hřiště v 17 hod.: Pálení čarodějnic.
Valchov – U Hlavinkových v 18 hod.: Sraz 
všech příznivců čarodějnic.
Velké Opatovice – Zámecký park v 15.30 
hod.: Pálení čarodějnic.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. S tváří anděla.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Avengers: 
Age of Ultron.

pátek 1. květnapátek 1. května
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 9.30 hod.: Osla-
vy 1. máje – KSČM.
Blansko – Palava ve 14 hod.: Oslavy 1. 
máje – ČSSD.
Blansko – Klub důchodců ve 14.30 hod.: 
Výstava kroužku vyšívání, vernisáž.
Boskovice – Zámek - Výstava kostýmů ze 
seriálu Arabela, zahájení.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 až 
19 hod.: 6. Boskovické běhy.
Boskovice – Prostranství před Betany ve 
14 hod.: Stavění máje.
Boskovice – Westernové městečko - Indi-
an Time 2015, II. sraz motocyklů.
Kunštát – Zámek v 17 hod.: Slavnostní 
zahájení sezóny – Mše svatá v zámecké 
kapli, v 18 hod.: Slavnostní koncert Ver-
num 2013 Ensemble.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: 
Vysočina v obrazech, vernisáž výstavy 
RNDr. Heleny Puchýřové a akad. malíře 

Bohumila Puchýře doplněné fi gurální 
keramikou Ladislavy Břečkové.
Moravský kras – Kateřinská jeskyně v 9 
hod.: Slet čarodějnic.
Světlá – Výle  ště v 10 hod.: Retro 
1.majový průvod obcí.
Velké Opatovice – Hřiště v zámeckém par-
ku ve 13 hod.: Májové posezení – KSČM.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Je prostě báječná.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Avengers: 
Age of Ultron.
Olešnice ve 20 hod. Běž, chlapče, běž.

sobota 2. květnasobota 2. května
AKCEAKCE

Boskovice – PS Boskovice – 9. května v 9 až 
11 hod.: Melkovská 16, turis  cký pochod.
Boskovice – Westernové městečko - Indi-
an Time 2015, II. sraz majitelů a milovníků 
motocyklů.
Boskovice – Fotbalový stadion v 9 až 16.30 
hod.: Mezinárodní kvalifi kační turnaj s 
účas   mužstev z partnerských měst Rawa 
Mazowiecka a Levice E.ON JUNIOR CUP.
Boskovice – Park pod letním kinem v 10 
hod.: Šifrovačka, týmová hra.
Boskovice – Kavárna Kafe za rohem v 10 
až 17 hod.: Otevřený ateliér Marie Brožo-
vé Pastelka v Boskovicích.
Cetkovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Pouťová taneční zábava, hraje Arcus.
Klepačov – Hasičská zbrojnice v 9 hod.: 
Den otevřených vrat SDH Klepačov.
Klepačov – Hřiště v 18 hod.: Noční pochod 
pohádkovým lesem.
Letovice – Keltský skanzen Isarno v 15 
hod.: Oslava keltského svátku Bel  ne.
Moravský kras – Kateřinská jeskyně v 9 
hod.: Slet čarodějnic.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého 
kina v 18 hod.: Zpívaná bohoslužba.

KINAKINA
Blansko v 17 hod. Rychle a zběsile 7.

Blansko ve 20 hod. Je prostě báječná.
Boskovice v 16 a 19.30 hod. Avengers: 
Age of Ultron. (3D)
Olešnice v 17 hod. Zvonilka a pirá  .

neděle 3. květnaneděle 3. května
AKCEAKCE

Blansko – ASK ve 13.30 hod.: 28. ročník 
soutěže v pohybových skladbách.
Boskovice – Westernové městečko - Indi-
an Time 2015, II. sraz majitelů a milovníků 
motocyklů.
Boskovice – Parkoviště u Zlaté růže v 10 
až 12 hod.: Jarní sraz velorexů.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří v 9.30 
hod.: Mše sv. Floriána, průvod vyjde od 
hasičské zbrojnice, mše v 10 hod.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Popelka.
Blansko v 17 hod. Rychle a zběsile 7.
Blansko ve 20 hod. Je prostě báječná.
Boskovice v 16 hod. Avengers: Age of 
Ultron. (3D)
Boskovice v 19 hod. Pestrobarvec petr-
klíčový.

pondělí 4. květnapondělí 4. května
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: 
S miminky do přírody.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého 
kina ve 20 hod.: Nekorektní skeče – Tros 
Boys, hrají L. Pavlásek, J. Polášek a J. Žá-
ček.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 7.

úterý 5. květnaúterý 5. května
AKCEAKCE

Blansko – Senior centrum v 9.30 hod.: 
Vystoupení Klubu Ratolest k Svátku matek.
Boskovice – Knihovna v 15 hod.: Klub 
seniorů, pravidelné setkání.
Boskovice – Napro   Rezidence v 16 hod.: 
Vzpomínkové setkání u příležitos   oslav 
70. výročí osvobození Boskovic.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Rychle a zběsile 7.
Boskovice v 19.30 hod. Rychle a zběsile 7.
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Zima na přelomu 1944/45 
dávala tušit brzký konec vál-
ky. Podél silnice do Hrádkova 
ukládali němečtí vojáci munici a 
do Pilského údolí navozili sudy 
s benzínem. Ve městě i za měs-
tem na silnici do Lhoty Rapotiny 
stavěli vojáci zvláštních oddílů 
obranné zátarasy. Jim museli 
pomáhat také obyvatelé města.

V únoru projížděli přes Bosko-
vice němečtí vystěhovalci ze Slez-
ska, původem rumunští Němci. 
Vozy měli plně naložené pytli s 
obilím, senem a snad i šatstvem.

Koncem března začali Něm-
ci odvážet dříve nahromaděnou 
munici. Polní nemocnice zřízená v 
budově gymnázia začala v březnu 
přijímat těžce raněné k převazům. 
Kdo z nich zemřel, byl pochován 
u nového hřbitova v Doubravách. 
Na Záložně bylo zřízeno vojenské 
velitelství a v dnešní střední peda-
gogické škole a v přilehlých budo-
vách si Němci zřídili zásobovací 
skladiště.

Od druhé poloviny března byly 
kolem Boskovic rozestaveny také 
protiletadlové hlídky s kulome-
ty. Postupně se na město množily 
nálety, na které i několikrát za den 
upozorňovaly sirény. Poplachová 
služba nastupovala několikrát za 
den, aby zaháněla chodce z ulic 
do krytů.

Dne 2. 4. kolem 14:00 poletova-
la nad Boskovicemi letadla. Oble-
těla město a zamířila nad Rovnou. 
Zazněly výstřely z kulometu, leta-
dla se vrátila, kroužila nad Oborou 
a nad zámkem a po chvíli zmizela 
za lesem. Z počátku se myslelo, 
že to bylo cvičení letců s protile-
teckou obranou. Po třetí hodině 
odpoledne došla zpráva ze Skalice 
nad Svitavou, že sovětští letci stří-

leli na lokomotivy, které stály na 
nádraží připraveny k odjezdu.

Dne 27. 4. po půlnoci ohlásila 
siréna další letecký nálet. Bomby 
dopadly na starý hřbitov a poško-
dily několik pomníků. Jiné bom-
by poškodily domy v Havlíčkově 
ulici. Dva dny nato shodila letadla 
pumy v okolí okresního úřadu, kde 
největší z nich vytvořila v nedale-
ké zahradě kráter 1,5 m hluboký a 
vyrvala dva stromy. Okna v budo-
vě okresního úřadu i v domech u 
evangelického kostela byla rozbi-
ta. K dalšímu náletu došlo 30. 4. 
před polednem, kdy se dvě pumy 
zaryly do zahrady v Komenské-
ho ulici, ale nevybuchly. Byl zde 
umístěn výstražný nápis a k zne-
škodnění bomb došlo až po válce.

Nejhorší nálet proběhl v sobotu 
5. 5. v 10:12, kdy sovětská letadla 
shodila pumy v uličce vedoucí 
z náměstí do ulice Sušilovy před 
rezidencí. Bylo tam plno lidí, pro-
tože ten den probíhal výprodej 
šatstva a lidé tudíž nereagovali 
na výzvy městského rozhlasu ani 
četníků. Nálet byl náhlý, neoče-
kávaný. Sirény již nehoukaly na 
poplach, lidé se nestačili schovat 
do domů a v okamžiku po výbu-
chu na dlažbě leželi mrtví a těžce 
ranění.

Dne 5. 5. po poledni oznámil 
pražský rozhlas, že v Praze vypuk-
lo povstání. V celém městě bylo 
asi jen tři až pět funkčních přijí-
mačů, ale zpráva se po městě vel-
mi rychle rozšířila. Druhého dne 
večer začal spěšný ústup maďar-
ského zásobovacího oddílu, který 
byl umístěn v panském dvoře.

Ústup německé armády přes 
Boskovice začal ráno 7. 5. 
Poražená německá armáda prcha-
la nejen po všech silnicích od 
východu k západu, ale celé hou-
fy německých vojáků utíkaly na 
vlastní pěst polními a lesními 
cestami i necestami. Ve vesnicích, 
kterými procházeli, vyhledávali 
vojáci jízdní kola, která jim měla 
pomoci co nejrychleji uniknout 
blížící se Rudé armádě.

Silnice kolem Boskovic se 
postupně zcela ucpaly vozidly nej-
různějšího druhu. Některá z nich 
neustálým předjížděním často 

zatarasila přecpanou silnici, takže 
zadním nezbývalo, než se pustit 
napříč přes pole, louky, zmoly a 
příkopy. V překotném spěchu však 
mnozí své povozy na nerovném 
terénu převrátili, mnohým vozy 
zapadly do rozmoklé půdy. Když 
jim nezbývala jiná možnost úniku, 
vypřáhli koně, na kterých ujížděli 
pryč. Jiní strachem neměli ani čas 
vypřáhnout koně, a tak na místě 
zůstalo mnoho povozů i s koň-
mi. Příkopy kolem silnic a vůbec 
prostory kolem cest byly přeplně-
ny všelijakými vozidly, různým 
vojenským materiálem, zbraněmi 
a střelivem. Některá vozidla pří-
slušníci německé armády záměrně 
zapalovali či ničili pomocí pan-
céřových pěstí, jen aby po sobě 
nezanechali nic k užitku.

Obyvatelstvo se poté vrhalo na 
opuštěné vozy, v nichž hledalo 
válečnou kořist. Bylo zde k nale-
zení vše možné: potraviny, kon-
zervy, obilí, cukr, koření, prádlo, 
oděvy, látky na šaty, obuv, různé 
nářadí a nástroje, psací stroje a 
jiné zařízení. Lidem vůbec neva-
dilo, že kolem leží plno granátů, 
pancéřových pěstí a dělostřelec-
kých nábojů. Někde to mělo za 
následek tragická neštěstí, jako 
např. v Letovicích, kde prchající 
příslušníci gestapa zanechali auto 
s nastraženou výbušninou, jejíž 
obětí se stal 21letý místní občan.

Ústup pokračoval také v úterý 
8. 5. Mnozí obyvatelé Boskovic 

si pro jistotu upravili sklepy na 
obydlí, u kterých zazdili okna, aby 
tam němečtí vojáci nevhodili ruční 
granáty. Při ústupu přes Boskovice 
se ukázalo, jak si Němci posloužili 
zátarasy, které dříve nechali vybu-
dovat v ulicích. U nich došlo k 
zácpám a k hádkám zastavených a 
netrpělivých oddílů, které musely 
čekat, až se cesta uvolní.

Dne 8. 5. 1945 vyslal ilegální 
revoluční národní výbor k němec-
kému posádkovému veliteli depu-
taci s výzvou, aby německé veli-
telství opustilo město a předalo 
veškerou moc zástupcům revoluč-
ního NV. Vedoucím delegace byl 
kpt. Ladislav Urban. Tuto delegaci 
však Němci odmítli a pohrozi-
li sankcemi v případě nepoko-
jů. Německé velitelství zmizelo 
z Boskovic druhého dne v dopo-
ledních hodinách.

Události dne 8. 5. nám přibližu-
je pasáž z kroniky národní školy 
Kochov, kterou psal Alois Hlou-
šek: „V úterý ráno jedeme s Vla-
divojem Chmelou do Boskovic, 
kdež byla na dopoledne svolána 
schůze okresního výboru pod-
zemního hnutí, jehož členem byl i 
kolega Vladivoj Chmela... V Bos-
kovicích nás čekalo překvapení: 
Mnohé domy jsou ozdobeny čes-
koslovenskými vlajkami, ale uli-
cemi stále ještě projíždějí němečtí 

vojáci a po červeno–modro–bílé 
barvě, která je vždy tolik dráždila, 
se dívají jen úkosem. Dovídáme 
se zde, že Německo kapituluje. 
Přijíždíme na náměstí. Je zde vel-
mi živo. Od Valchova k Mladkovu 
- a snad i jinými směry a silnice-
mi - stále projíždějí různé moto-
rizované a jiné jednotky prchající 
německé armády. Na náměstí je 
dosti zvědavců, mezi nimi i děti. 

Několik jich mává červeno–mod-
ro–bílými praporky a provoláva-
jí: „Nazdár!“. Asi osmiletý hoch 
mává archem papíru a volá: „Tady 
to mám potvrzeno. Hitler mně 
to podepsal.“ A má tam napsáno 
„Kapitulace“.

Podzemní revoluční výbor 
chtěl převzít řízení dalších věcí 
do svých rukou. Velitel města 
Boskovic je však dosud německý 
vojenský velitel a městem dosud 
projíždějí německá vojska, proto 
vojenský velitel nechce o předání 
moci ani slyšet. Proti vyvěšování 
československých vlajek zatím nic 
nemá.

Vyvěšené vlajky přece jenom 
dráždí Němce a když se vedle 
čs. vlajek objevují i vlajky rudé a 
když se lidé ozdobují trikolórami 
a nějakými rudými odznáčky, kte-
ré jim prodává obchodník Oldřich 
Hauser, tu přichází na náměstí 
z rozkazu vojenského velitele 
družstvo německých úderníků se 
samopaly a žádá okamžité vykli-
zení náměstí.

Občané, jichž bylo plné náměs-
tí, v několika vteřinách mizí 
v domech nebo v postraních ulič-
kách, vlajky ze střech i oken domů 
mizejí. Zkušenosti z jiných míst 
radily k těmto opatrnostem. Pozo-
ruji z ústraní od kostela počínání 
vojáků. Vešli do průjezdu obcho-

du Oldřicha Hausera, je slyšet 
i nějakou ránu ze samopalu, po 
chvíli vojáci vycházejí z domu a 
odcházejí z náměstí. Dodatečně 
se dovídám, že Oldřich Hauser, 
jehož snad tam hledali, utekl jim 
zadem. Střelné rány byly snad jen 
na postrašení. Sedám s kolegou 
Chmelou na kola a jedeme domů.“  
 Pokračování příště

 Mgr. Jiří Řezníček

Konec druhé světové války v Boskovicích

kalendář akcíkalendář akcí

Ustupující německá armáda.Ustupující německá armáda.

Prchající Němci způsobili obyvatelům Boskovic škody.Prchající Němci způsobili obyvatelům Boskovic škody.

Jednotky Rudé armády spolu s vojáky z 1. československého armád-Jednotky Rudé armády spolu s vojáky z 1. československého armád-
ního sboru a rumunskými vojáky.ního sboru a rumunskými vojáky.

Novinka. Boskovická nemocnice vybudovala nové Klientské centrum. Na snímku 
jednatel nemocnice Dan Navrá  l těsně před dokončením prací. Více informací při-
neseme v příš  m čísle Zrcadla.  Foto Jaroslav Oldřich
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Kontakt na 
inzerci: 

774 408 399

Peníze 

Nikdo a nic nesmí být 
zapomenuto

 

Kde:

Kdy: 

Okresní výbor a základní 
organizace KSČM 

Vás zvou na oslavy 1. máje
1. 5. 2015 od 9:30 - Blansko před Dělnickým domem • 

1. 5. 2015 od 14:00 - Letovice na Masarykově nám. před • 
kavárnou pana Kalibána 

1. 5. 2015 od 14:00 - Jedovnice před kulturním domem • 

1. 5. 2015 od 14:00 - Velké Opatovice v zámeckém parku• 

Dále vás zveme na vzpomínkové akty u příležitosti 
70. výročí osvobození Československa Rudou armádou

7. 5. 2015 od 18:00 - Blansko u pomníku rudoarmějce • 

8. 5. 2015 od 9:00 - Boskovice u památníku u pošty • 

8. 5. 2015 od 10:00 - Velké Opatovice u pomníku • 
rudoarmějce u autobus. nádr.

9. 5. 2015 od 15:30 - Adamov u pomníku rudoarmějce na • 
Smetanově nám.

výstava HISTORICKÉ VOJENSKÉ 
TECHNIKY ukázky VOJENSKÝCH AKCÍ

Kulturní program:

9.30 ZUŠ LETOVICE 13.15 TANCINI – taneční vystoupení

11.00 Ukázka akce VOJENSKÉ POLICIE 13.30 Ukázka akce VOJENSKÉ POLICIE

11.15 TANCINI – taneční vystoupení 14.30 PIETNÍ AKT – pomník u pošty

11.30 14.40 BOSKOVICKÁ KAPELA

MĚSTO BOSKOVICE  
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE  
MUZEUM BOSKOVICKA
VOJENSKÝ VETERÁN KLUB BOSKOVICKÝ SEDMIZUBEC   
KLUB PŘÁTEL BOSKOVIC

pořádají ve spolupráci s 
POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VOJENSKOU POLICIÍ 
22. ZÁKLADNOU VRTULNÍKOVÉHO LETECTVA 
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
102. PRŮZKUMNÝM PRAPOREM PROSTĚJOV
MATEŘSKÝM CENTREM A DDM BOSKOVICE

za podpory fi rem 
AUTOSPOL BOSKOVICE AUTOS KUNŠTÁT 

a za mediální podpory 
RÁDIA PETROV

8.
 k

vě
tn

a 
M

as
ar

yk
o

vo
 n

ám
ěs

tí

5. května S
leteckého útoku na Boskoviceul. Hradní/v 16.00

6. května V  LÖW-BEEROVY VILY
Bílkova 7/v 16.00

7. května V  LETCI RAF
Hradní 1/v 16.00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Klub českých turistů Boskovice a TJ SOKOL Boskovice

pořádají 

25. ročník Pochodu

pěší
   5 km za pamě  hodnostmi města 
 8 km Boskovice – Kamenice – Arboretum Šmelcovna – western – Boskovice 
 15 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – kaple sv. Otýlie – Boskovice
 21 km Blansko – Petrovice – Kuničky – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 29 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – Melkov – Vra  kov – přehrada – western – Boskovice
 53 km Boskovice – kaple sv. Otýlie – Bačov – Vísky – Andělka – Kladoruby – Kochov – Velké Opatovice – 
  u Úsobrna – Pohora – Pilka – Melkov – western – Boskovice
 63 km Boskovice – Hrádkov – Valchov – Němčice – Sloup – Macocha – Ostrov u Macochy – Holštejn – Niva 
  Skalky – Benešov – Kořenec – u Moje  na – Doubravy – western – Boskovice

cyklo
 20 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – Doubravy – western – Boskovice
 32 km Boskovice – Mladkov – Bačov – Sudický dvůr – Pilka – Melkov – Vra  kov – přehrada – western – Boskovice
 38 km Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice (pro startující registrace v cíli)
 58 km Boskovice – Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Suchý – Velenov – Boskovice
 83 km Boskovice –  Svitávka – Zboněk – Letovice – údolí Kře  nky – Bohuňov – Vítějeves – Brněnec – Rudná – 
  Křenov – Zadní Arnoštov – Jevíčko – Jaroměřice – Úsobrno – Pohora – western – Boskovice

Start:  Sokolovna Boskovice - pěší nad 50 km - 6 - 7 hod., ostatní pěší a cyklo 7 - 10 hod.

Cíl:   Sokolovna Boskovice, občerstvení zajištěno, diplom a medaile pro účastníky
Startovné: 30 Kč, ubytování možné v sokolovně ve vlastním spacáku.

Informace: RNDr. Jaroslav Oldřich tel.: 774 408 399,
více na www.kctboskovice.cz

v sobotu 16. května 2015

Na sobotu 5. září 2015 
připravujeme 6. ročník 
Pochodu po dálničním 
tělese R43.

NOVINKA
VÍCE NA

WWW. KCTBOSKOVICE.CZ
NAJDĚTE SI 

SVOU KEŠKU

Ř  

Za podpory Jihomoravského 
kraje a v rámci akce Den Země po-
řádalo koncem měsíce dubna Nové 
sdružení zdravotně postižených 
v Letovicích zájezd za zdravím. 
Byl nasměrován do východočeské-
ho kraje. 

První zastávkou za zdravím a po-
znáním, byla botanická zahrada při 
Farmaceutické fakultě botaniky a 
ekologie v Hradci Králové. Zahra-
da zabezpečuje pěstování léčivých 
rostlin a podmínky pro praktickou 
výuku. Druhou naší zastávkou bylo 
Muzeum perníků v obci Ráby pod 
Kunětickou horou. V původně Lo-
veckém zámečku z roku 1882 je 
Perníková chaloupka. Slouží jako 
výletní místo pro všechny, co dosud 
nepřestali věřit na pohádky.Výklad 
je veden zábavnou formou a vždy 
se přizpůsobuje složení konkrétní 
skupiny návštěvníků. Dospělé vět-
šinou zajímá historie perníkářského 
řemesla a pardubického perníku. 
Cesta za poznáváním zajímavostí 
v Pardubicích nás dále zavedla do 
unikátního leteckého muzea umís-
těného v budově bývalého hangáru 

s letuschopnými letouny od roku 
1903. Součástí sbírek muzea jsou 
jedinečné repliky letounů z dob po-
čátků aviatiky. Průvodce nás sezná-
mil se začátky létání v Čechách i ve 
světě. Součástí expozice je výstava 
o počátcích létání u nás a v Pardu-
bickém kraji. 

Poslední zajímavostí našeho 
putování byl zámek Pardubice, 
nazývaný perlou města perníku. 
Původní tvrz ze 13.století Perštej-
nové o století později přestavěli 
v gotický hrad. V zámku je umís-
těno Východočeské muzeum se 

stálou expozicí zbraní, pohlednic, 
hraček, numismatiky a rozsáhlá 
sbírka českého skla. Za prohlídku 
určitě stály raně renesanční sály 
s unikátními nástěnnými malba-
mi. Dodnes se dochovalo původní 
opevnění s dělovými rondely. Tato 
prohlídka ukončila naše putování 
po východočeských zajímavostech 
a za zdravím. Všem účastníkům zá-
jezd přinesl řadu pěkných zážitků 
v dobré náladě, stejně tak psychic-
kou pohodu za krásného jarního 
počasí plného slunce.

Za NSZdP Borek

Poznávací zájezd za zdravím

Prodám Opel Astra Kombi 1.8 benz., NOVÁ STK, EKO zapla-
ceno, tažné, stř. nosiče. Rok 1997. Naj. 189 tis. km. Centrál, digitální 
display, tempomat, motor ECOtec, el. okna, el. zrcátka. Cena: 20 tis. 
Kč. Tel.: 605 529 478.

Prodám sadbové brambory červené polorané, odrůda Rossela, 
1 kg za 5 Kč - Kunštátsko. Tel.: 606 920 940.

Nechám zavařovací sklenice za symbolickou cenu. Boskovice, 
tel.: 774 408 399.

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

Prodám menší rodinný dům v Boskovicích na ulici Ant. Navráti-
la. Oprava nutná. Cena dohodou. Tel.: 799 991 540.

Prodám selský dřevěný stůl + tři židle. Cena 3 000 Kč. Spěchá - 
stěhování. Tel.: 722 605 184.

Pronajmu byt 3+1 v osobním vlastnictví v Kotvrdovicích. Tel.: 
605 522 118.

Vdova 57 hledá podnájem 2+1 dům, byt, chatu do 7 000 Kč. Z ro-
dinných důvodů. Spěchá. Prosím nabídněte. Tel.: 722 605 184.

Prodám osobní automobil FIAT MAREA WEEKEND 1.6, 16 V. 
První registrace 1998, cena do 15 000 Kč dohodou. Tel.: 607 508 645.

Ahoj. Hledám lásku, přítele na trvalý vztah. Žena 42/180 vy-
soká, nekuřačka. Jsem z okr. Blansko. Jen vážné nabídky. Tel.: 
603 570 188.

Koupím dům v Boskovicích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 607 458 508.
Prodám 4ks letních pneu Firestone 185/60 R14 vzorek cca 5 mm a jedna 

pneu více sjetá o cca 2 mm. Cena 1 500 Kč za komplet. Tel.: 731 419 166.
Pronajmu v Blansku byt 2+1, nájem 6 800,- + inkaso. Více na 

737 622 786 nebo zašlu na email.
Koupím pšenici, ječmen, oves, kukuřici. Tel.: 723 830 686.
Koupím palivové dřevo. Tel.: 723 830 686.
Koupím dům v Boskovicích nebo poblíž Boskovic. Tel.: 

607 458 508.
Prodám nový, nepoužitý závěsný plynový nekondenzační kotel 

zn. Gepard Protherm, s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 8,5 - 
23,3 kW. Zn. nevhodný dar, sleva 4 000 Kč. Tel.. 724 256 819.

Pronajmu byt 2+1 s balkonem v Boskovicích Na Vyhlídce. Byt je 
po rekonstrukci. Nájemné 5 000 Kč + inkaso. Tel.: 733 325 984.

Žena 42/180 hledá sympatický protějšek s autem, pro rodinný 
život, lásku a oporu. Jen vážně. Tel.: 603 570 188.

Vdova 57 hleda dlouhodobý podnájem. Spěchá. Tel.: 728 676 480.
Prodám dveře ztrojené 85 x 200-2/3 sklo, za 980,- okno zdvojené š. 

150 v 120 za 1100,- vaničky do sprchy, prádelny apod. 75 x 90 hl. 18 cm 
a 75x124 hl.21 cm, za 220,- ,foto zašlu na email.  Tel.: 737 622 786.
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BLANSKO
Středa 29. 4., 6:00 - 7:45, 12:00 - 15:30, 16:00 - 18:00, 19:30 

- 22:00; Čtvrtek 30. 4., 6:00 - 8:30, 11:15 - 14:30, 20:00 - 22:00; 
Pátek 1. 5., 7:30 - 20:00; Sobota 2. 5., 7:30 - 10:00, 11:00 - 21:00; 
Neděle 3. 5., 7:30 - 17:00.

BOSKOVICE
Středa 29. 4., 6:30 - 8:00, 12:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 

30. 4., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 1. 5., 10:00 
- 20:00; Sobota 2. 5., 10:00 - 21:00; Neděle 3. 5., 9:00 - 20:00; Pon-
dělí 4. 5., 17:00 - 20:00; Úterý 5. 5., 10:30 - 14:30, 17:30 - 21:00; 
Středa 6. 5., 11:00 - 17:30, 18:30 - 21:00.

P   

Z České Třebové přivezli 
blanenští devět medailí

V  V

Česká Třebová - Silná kon-
kurence se o víkendu sešla na 
dvoudenním plaveckém podniku 
v České Třebové. Devětadvacáté-
ho ročníku Ceny Třebovské loko-
motivy se zúčastnili plavci všech 
kategorií z třiadvaceti plaveckých 
klubů Čech a Moravy, včetně bla-
nenského oddílu. 

Třináctičlenné družstvo, složené 
z mladšího a staršího žactva přive-
dl na start trenér a bývalý plavec 
Radek Sedlák. Ten si také připo-
mněl svou závodní činnost startem 
na padesátce kraul, kde v kate-
gorii masters změřil síly s trenéry 
z ostatních oddílů. Za velké pod-
pory svých svěřenců si doplaval 
v solidním čase pro bramborovou 
příčku. 

Medaile blanenskému družstvu 
vybojovali v kategorii mladší-
ho žactva sourozenci Kučerovi. 
Dvanáctiletý Milan, jak už bývá 
v poslední době zvykem, nasbíral 
bezkonkurenčně pět zlatých, z toho 
jedno vítězství mu patřilo ve fi ná-

Blanenš   plavci. Foto Věra VencelováBlanenš   plavci. Foto Věra Vencelová

le hlavního závodu, kterým byla 
znaková stovka. Jeho o dva roky 
mladší sestra zvítězila v kraulovém 
padesátimetrovém sprintu a dvě 
bronzové příčky přidala na stov-

ce polohově a v hlavní disciplíně 
stovce znak. Úspěšné vystoupení 
v České Třebové zakončili Blanen-
ští smíšenou štafetou, která bojova-
la o medaili na trati 4x50 m polo-

hově. Čtveřice ve složení Kateři-
na Demová, Barbora Sedláková, 
Milan Kučera a Milan Musil byla 
v cíli nakonec třetí za domácí štafe-
tou a štafetou z Komety Brno.

K   

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

1 B  – U  B , 1 0 2

2 K  – R , KP 1 0 2

3 H  – B , I.A 1 0 2

4 L  – Š , I.A 1 0 2

5 K  – R , I.A 1 0 2

6 B  – S  B , I.A 1 0 2

7 R -J  – S , I.B 1 0 2

8 Č  H  – L , I.B 1 0 2

9 S  – K , OP 1 0 2

10 O  – V , OP 1 0 2

11 R  – D , OP 1 0 2

12 O  - L , OP 1 0 2

13 Š  – L , OP 1 0 2

14 V  – J , OP 1 0 2

5. kolo

TIPOVAČKA

Vítězkou 4. kola Tipovačky se stala se ziskem 21 bodů Růžena 
Králíková z Blanska, která díky přesnému tipu na utkání z řádku 
14 porazila Vladimíra Galušku z Kotvrdovic (18), o další pořadí se 
podělili Blanenšťáci Josef Navrkal, Emil Zuzák a Jiří Růžička (15). 
V celkovém pořadí nadále vede Michal Nečas z Lipovce (45), Anto-
nín Šenk (Dolní Lhota) a Vladimír Galuška mají 42 bodů. 

 Více na www.zrcadlo.net

T

II. třída - OP dorost, 
skupina B

14.kolo: Letovice-Lysice/Kun-
štát 2:4 (1:2), Macének, Pokorný 
- Tenora 2, Pleska, Štarha, Vísky-
Svitávka 2:5 (1:2), Hladil, Kristlík - 
Knínice-Velké Opatovice 3:1 (0:0), 
Korčák, Kšica, Lajšner - Hrdý. 
  1.  Letovice  11  10  0  1  55:14  30
  2.  Knínice  11  8  0  3  39:27  24
  3.  Lysice/Kunštát  11  7  0  4  30:19  21
  4.  V. Opatovice  11  6  1  4  24:20  19
  5.  Svitávka  11  5  1  5  46:22  16
  6.  Vísky  12  2  0  10  22:61  6
  7.  Olešnice  11  0  0  11  22:75  0

Kanonýři: 14 - Svoboda Miroslav 
(Olešnice), 13 - Štark Michal (Vís-
ky), 12 - Blaha Miloslav (Svitávka).

Okresní přebor starší žáci 
7+1 skupina A

12.kolo - dohrávka: Kotvrdovice-
Lipovec/Adamov 2:5 (0:4), Šebela 
2 - Bavlnka 2, Zouhar 2, Cabal, 
Kuřim-Rudice/Jedovnice 2:6 
(1:3), Šťastný 2 - Kouřil 2, Buchta, 
Kučera, Matuška, Štěpánek. 
  1.  Rudice/Jedov.  10  9  1  0  89:11  28
  2.  Sloup/Vysoč.  10  7  1  2  50:24  22
  3.  Kuřim  10  6  0  4  54:27  18
  4.  Kotvrdovice  10  3  0  7  22:56  9
  5.  Lip./Adamov  10  2  0  8  19:62  6
  6.  Ráječko  10  2  0  8  12:66  6

Kanonýři: 30 - Kouřil Tomáš 
(Rudice/Jedovnice), 19 - Matuš-
ka Filip (Rudice/Jedovnice), 18 
- Crhonek Tomáš (Sloup/Vysoča-
ny), Šťastný Lukáš (Kuřim). 

Okresní přebor starší žáci 
7+1 skupina B

12.kolo - dohrávka: Velké Opa-
tovice-Dolní Loučky odloženo, 
Vísky-Drnovice/Žijeme hrou 
0:10 (0:7) - Žáček 5, Müller 2, 
Opluštil 2, Valenčík, Knínice-
Č.H./Bořitov odloženo. 
  1.  Knínice  11  10  0  1  71:11  30
  2.  Drnovice/Žij.  12  9  0  3  70:14  27
  3.  Svitávka  12  8  0  4  70:32  24
  4.  Dolní Loučky  11  5  0  6  40:43  15
  5.  Č.H./Bořitov  11  4  0  7  22:44  12
  6.  V. Opatovice  11  4  0  7  28:53  12
  7.  Vísky  12  0  0  12  4:108  0

Kanonýři: 37 - Pinkava Ště-
pán (Svitávka), 16 - Beneš Filip 
(Drnovice/Žijeme hrou), Fiala Jan 
(Drnovice/Žijeme hrou), Konečný 
Jan (Dolní Loučky), 15 - Mucha 
Vojtěch (Knínice).

OP mladší žáci 7+1
15.kolo: Letovice-Benešov/

Kořenec 1:0 (1:0), Horváth, Žije-
me hrou B-Knínice odloženo, 
Šošůvka-Jedovnice/Rudice 0:7 
(0:4) - Kučera 2, Pernica 2, Perni-
ca 2, Neužil, Olomučany-Cetko-
vice 3:5 (2:1), Fedra 3 - Karlík 3, 
Letfus, Najer. 
  1.  Boskovice B  12  11  1  0  103:10  34
  2.  Jedovnice/Rud.  12  8  1  3  61:24  25
  3.  Letovice  12  7  0  5  52:25  21
  4.  Cetkovice  11  7  0  4  48:27  21
  5.  Žijeme hrou B  11  7  0  4  54:35  21
  6.  Knínice  11  6  1  4  48:29  19
  7.  Olomučany  12  5  0  7  51:64  15
  8.  Sloup/Vysoča.  12  4  1  7  27:52  13
  9.  Ben./Kořenec  12  1  0  11  16:80  3
  10.  Šošůvka  11  0  0  11  6:120  0

Kanonýři: 28 - Fedra Vojtěch 
(Olomučany), 17 - Kučera David 
(Jedovnice/Rudice), 16 - Letfus 
David (Cetkovice). 

 
Starší přípravka 5+1

12.kolo: Lysice-Rájec-Jestřebí 
5:27 (1:11), Všianský 4, Kazda - 
Sehnal 13, Raibl 4, Švec 3, Buš 
2, Klepárník 2, Mokrý 2, Souček, 
Drnovice-Ráječko 5:7 (4:2), 
Valenčík 4, Setničková - Palacký 
4, Pavlík 2, Nejezchleb, Drno-
vice-Rájec-Jestřebí 7:4 (4:3), 
Valenčík 4, Španělová 2, Hou-
dek - Klepárník, Raibl, Sehnal, 
Švec, Lysice-Ráječko 6:17 (4:8), 
Všianský 4, Kazda 2 - Palacký 
4, Matal 2, Pavlík 2, Skoupý 2, 
Slezáček 2, Dračka, Kolář, Nejez-
chleb, Vejplacha, Ševčík, Svitáv-
ka-Lipovec 10:5 (7:4), Šebesta 5, 
Valoušek 3, Peňáz, Čermák - Jar-
galsaikhan 3, Pernica, Průchová, 
Letovice-Benešov/Kořenec 10:4 
(5:4), Jež 3, Pilát 3, Šamšula 2, 
Soyma, Tyralík - Dokoupil 2, 
Grepl 2, Letovice-Lipovec 6:5 
(3:1), Navrátil 3, Jež, Pilát, Sei-
dl - Jargalsaikhan 4, Průchová, 
Svitávka-Benešov/Kořenec 7:4 
(4:2), Šebesta 4, Bárta 2, Valoušek 
- Dokoupil, Kuda, Minx, Šmída, 
Boskovice A-Adamov/Rudice 9:8 
(7:3), Opluštil 4, Čejka 4, Svoboda 
- Zouhar 3, Konečný 2, Strouhal 2, 
Kos, Boskovice B-Jedovnice 7:5 

(3:2), Hrabec 3, Pernica, Sivera, 
Všianský, Šíp - Hloušek 2, Tetur 
2, Hrivík, Boskovice B-Adamov/
Rudice 5:12 (4:6), Šíp 2, Berous-
ková, Hrabec, Všianský - Kos 4, 
Skoumal 3, Polzer 2, Konečný, 
Unčík, Zouhar, Boskovice A-
Jedovnice 22:0 (13:0), Opluštil 
6, Marek 4, Čejka 4, Fojt 3, Svo-
boda 3, Petrů 2, Knínice-Blansko 
A 8:3 (4:1), Lexman 5, Přikryl 2, 
Dobeš - Dujka 2, Jakubec, Velké 
Opatovice-Blansko B 9:8 (5:2), 
Richtr 6, Cveček 2, Feder - Müller 
6, Geier, Kovář, Velké Opatovi-
ce-Blansko A 4:10 (0:7), Feder 
2, Richtr 2 - Jakubec 3, Rimp-
ler 3, Ostrý 2, Dujka, Šenkeřík, 
Knínice-Blansko B 19:6 (11:2), 
Lexman 10, Přikryl 5, Odehnal 2, 
David, Kaderka - Kovařík 2, Liška 
2, Müller 2. 
  1.  Boskovice A  22  22  0  0  388:63  66
  2.  Blansko A  23  20  1  2  296:42  61
  3.  Kunštát/Oleš.  22  18  1  3  279:70  55
  4.  Adam./Rudice  23  18  0  5  256:89  54
  5.  V. Opatovice  23  17  1  5  161:109  52
  6.  Rájec-Jestřebí  22  16  0  6  249:108  48
  7.  Knínice  23  12  1  10  197:135  37
  8.  Blansko B  23  12  0  11  201:182  36
  9.  Jedovnice  23  12  0  11  193:179  36
  10.  Letovice  21  11  0  10  149:112  33
  11.  Ráječko  20  9  1  10  138:128  28
  12.  Svitávka  21  9  1  11  141:166  28
  13.  Boskovice B  23  9  1  13  143:175  28
  14.  Lipůvka  21  8  3  10  137:142  27
  15.  Drnovice  23  7  1  15  118:188  22
  16.  Ben./Kořenec  23  5  1  17  128:202  16
  17.  Lipovec  23  5  1  17  80:211  16
  18.  Lysice  23  4  1  18  110:349  13
  19.  Kunšt./Oleš. B  21  1  0  20  61:404  3
  20.  Lažany  21  0  0  21  18:389  0

Mladší přípravka
11.kolo: Kunštát/Olešnice-

Svitávka 13:10 (7:4), Havelka 4, 
Doležal 3, Prudký 3, Měcháček 2, 
Vokurka - Peňáz 6, Bárta 4, Lysi-
ce-Letovice 0:28 (0:13) - Jokeš 
7, Lepka 4, Pelíšek 4, Majdl 3, 
Majdl 3, Sič 3, Ječný 2, Kobel-
ka, Němeček, Lysice-Svitávka 
5:15 (3:7), Kyttner 3, Stejskalová 
2 - Bárta 5, Peňáz 5, Vybíhalová 
3, Bílek 2, Kunštát/Olešnice-
Letovice 6:8 (3:0), Havelka 3, 
Doležal, Měcháček, Prudký - Maj-
dl 7, Lepka, Lipůvka-Ostrov A 
12:7 (7:4), Ševčík 6, Jurášek 3, 
Hury 2, Kovářová - Konečný 3, 
Rek 3, Burget, Lažany-Ostrov 
B 1:12 (0:7), Kolářová - Lavická 
3, Opatřil 3, Baudyš 2, Burget 2, 
Tanenberger 2, Lažany-Ostrov A 
0:27 (0:13) - Burget 5, Dubský 5, 
Kala 5, Konečný 5, Rek 5, Novot-
ný 2, Lipůvka-Ostrov B 13:2 
(7:1), Jurášek 6, Ševčík 5, Dvořák, 
Kovářová - Lavická 2, Adamov-
Jedovnice 6:9 (4:4), Polzer 3, 
Janoušek, Krátký, Malásek - Hégr 
2, Kosorin 2, Pavelka 2, Vágner 
2, Holub, Rájec-Jestřebí-Ada-
mov 18:2 (8:1), Hruška 7, Vrána 
5, Augustin 4, Bílek 2 - Bavlnka, 
Malásek, Rájec-Jestřebí-Jedov-
nice 9:3 (5:2), Dvorský 3, Hruš-
ka 2, Augustin, Bílek, Konečný, 
Skotal - Holub, Hégr, Pavelka, 
Blansko A-Knínice B 3:0 kont. 
hosté se nedostavili, Blansko A-
Knínice A 16:1 (5:0), Nejezchleb 
6, Souček 5, Nippert 4, Slabý – 
Veselý, Blansko B – Knínice A 
10:3 (4:2), Kala 5, Žák 2, Čer-
mák 2, Slanina - Chalupa, Dračka, 
Kaderka, Blansko B – Knínice B 
3:0 kont. hosté se nedostavili. 
  1.  Blansko A  19  19  0  0  274:46  57
  2.  Letovice  19  16  1  2  233:86  49
  3.  Lipůvka  19  15  2  2  215:81  47
  4.  Rájec-Jestřebí  19  15  1  3  197:68  46
  5.  Jedovnice  19  14  0  5  210:73  42 
  6.  Ostrov B  19  12  1  6  151:97  37
  7.  Ostrov A  19  10  2  7  175:91  32
  8.  Knínice A  19  8  1  10  165:140  25
  9.  Knínice B  19  8  0  11  165:101  24
  10.  Adamov  19  6  0  13  123:194  18
  11.  Boskovice  17  5  1  11  113:128  16  
  12.  Benešov/Koř. 17  5  1  11  80:158  16
  13.  Svitávka  19  5  1  13  109:220  16
  14.  Kunštát/Oleš.  17  2  2  13  78:227  8
  15.  Blansko B  4  2  0  2  20:22  6  
  16.  Lysice  17  1  1  15  72:278  4
  17.  Lažany  19  0  0  19  14:384  0

Okresní přebor - ženy
12.kolo: Ráječko-Mostkovice 

0:4 (0:2) - Solange 2, Domesová, 
Ošťádalová, Kostelec-Drnovice 
19:0 (10:0), Marková 4, Zahrad-
níčková 3, Hájková 2, Pitáková 2, 
Smičková 2, Urbanová 2, Vykopa-
lová 2, Adamová, Knápková. 
  1.  Kostelec  10  10  0  0  89:3  30
  2.  Mostkovice  10  5  1  4  10:16  16
  3.  Kohoutovice  9  4  2  3  24:15  14
  4.  Ráječko  10  3  1  6  10:35  10
  5.  Drnovice  9  0  0  9  4:68  0

O  

Lipovečtí šachisté 
zůstávají ve druhé lize

Region - V šachové druhé lize 
skupině E uzavřel prvě uplynu-
lý ročník celek Lipovce domácí 
remízou s celkem Dalešic. Získa-
ný bod rozhodl o tom, že lipovečtí 
skončili na sedmém místě.

ŠK Garde Lipovec - ŠK Cais-
sa Pivovar Dalešice 4:4.

David - Buchníček 0,5:0,5, 
Kratochvíl - Walek 0,5:0,5, Bělík 
- Tesař 0,5:0,5, Kopřiva - Bradáč 
0,5:0,5, Sekanina - Sládek 0,5:0,5, 
Handl - Svíženský 0,5:0,5, Chlá-

dek - Huňáček 0,5:0,5, Fojtík - 
Štork 0,5:0,5.  (les)
 1.  MS Brno 11  10 1 0 65.0 31
 2.  Lok. Brno B 11 10 1 0 61.5 31
 3.  St. Město B 11 8 1 2 50.5 25
 4.  Kroměříž B 11 4 4 3 45.0 16
 5.  Dalešice 11 4 3 4 44.0 15
 6.  Postoupky 11 5 0 6 40.5 15
 7.  Lipovec 11 3 4 4 44.5 13
 8.  Ořechov 11 4 1 6 39.5 13
 9.  Prušánky 11 3 3 5 42.5 12
 10.  Zlín B 11 3 0 8 35.0 9
 11.  Hustopeče 11 1 2 8 31.5 5
 12.  Vinohrady 11 1 0 10 28.5 3

Hraběnka Cup se letos změní
Region - K radikální změně 

přistoupila v letošním roce ředi-
telka oblíbené série Hraběnka 
Cup. 

Letos bude start prvního závo-
du (12. května) v Horní Lhotě 
(část Blanska mezi Ráječkem 

a Blanskem) u kapličky. Druhý 
závod (19. května) se startem 
na Skalním mlýně zůstává beze 
změny, třetí závod (26. května) 
startuje sice v Ráječku, ale niko-
li u firmy Tyco, ale u restaurace 
Nová v centru obce.  (les)

ATLETIKA
1. 5., 15:20 h Boskovické běhy, OBL.

KOPANÁ
2. 5., 9 h Boskovice, E.ON Junior Cup. 16:30 h Blansko - Uherský 

Brod. 3. 5., 16:30 h Lipovec - Šlapanice, Kunštát - RAFK, Bořitov - 
Slovan Brno. Rájec-Jestřebí - Svratka, Černá Hora - Letonice.

ŠACHY
3. 5., 9 h Sokolovna Boskovice, Černohorský soudek. 

TENIS
2. 5., 10 h Boskovice - Kuřim, Velké Opatovice - Rudice, Letovice 

- Čebín B.

VELOREXY
3. 5., 9:30 h Společná jízda na trase Suchý - Boskovice parkoviště 

u Zlaté růže.

Skvělý start. Václav Kolář, úřadující absolutní mistr světa v biketralu, 
zahájil stylově novou sezónu jednoznačným vítězstvím v prvním závo-
dě seriálu českého šampionátu v Brně Kníničkách. O zajímavých novin-
kách a jeho plánech si můžete přečíst za týden. (bh), foto archiv



L  S

Region - Právě odehrané zápa-
sy moravských fotbalových sou-
těží nabídly mimo jiné v I. A třídě 
šlágr kola mezi prvními Boskovi-
cemi a druhou Líšní B.

V divizi nejprve Blansko 
v dohrávaném utkání 20. kola 
rozstřílelo Mutěnice 4:1, v neděli 
ale nestačilo na tým Žďáru nad 
Sázavou. V tabulce tak zůstává 
na předposledním místě, naštěstí 
ztráta na dvanáctý Uherský Brod 
je jen jeden bod. A bude to právě 
tento tým, který se v sobotu před-
staví v Blansku.

Uherský Brod - Otrokovice 1:2, 
Hodonín - Vrchovina 1:1 Bys-
třice n.P. - Napajedla 5:3, Žďár 
n.Sázavou - Blansko 2:0 (1:0), 
Stará Říše - Rosice 3:1, Pelhřimov 
- Velké Meziříčí 1:2, Mutěnice 
- Havlíčkův Brod 1:2, Tasovice - 
Polná 3:3.
 1.  V. Meziříčí 22 17  4  1  53:13 55
 2.  Otrokovice  22  12  6  4  43:26  42
 3.  Havl. Brod 22  11  6  5  41:35  39
 4.  Bystřice  22  9  7  6  38:30  34
 5.  Vrchovina  21  10  4  7  30:22  34
 6.  Stará Říše  22  9  5  8  25:31  32
 7.  Hodonín  22  8  6  8  34:27  30
 8.  Rosice  22  6  10  6  30:25  28
 9.  Žďár n.S.  22  8  3  11  25:24  27
 10.  Mutěnice  22  8  2  12  30:45  26
 11.  Polná  22  5  9  8  42:41  24
 12.  Uh. Brod  22  5  8  9  26:34  23
 13.  Tasovice  22  6  5  11  22:36  23
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INZERCE

Blansko i Boskovice míří 
do krajského přeboru

O  
Okresní přebor muži

19.kolo: Jedovnice-Sloup 0:0, 
Lipůvka-Vilémovice 2:4 (1:3), 
Macko, Mitvalský - Duchovný 2, 
Eliáš, Pernica, Letovice-Šošůvka 
0:2 (0:1) - Krátký 2, Vavřinec-
Olomučany 4:1 (1:0), Přikryl 
Radim 3, Nečas - Gale, ČK: Fabiá-
nek Jiří (V), Doubravice-Kunštát 
B 7:2 (4:2), Schuch Ondřej 4, Žů-
rek 2, Odehnal - Zámek 2, Vysoča-
ny-Rudice 1:1 (0:1), Hejč Tomáš - 
Šenk, Kořenec-Olešnice 2:1 (1:1), 
Hanák, Hlubinka - Vrzal. 
  1.  Vilémovice  18  14  0  4  73:41  42
  2.  Lipůvka  18  11  3  4  55:26  36
  3.  Jedovnice  17  11  3  3  56:33  36
  4.  Vysočany  17  11  2  4  47:37  35
  5.  Olešnice  17  9  3  5  44:27  30
  6.  Rudice  17  7  5  5  54:42  26
  7.  Šošůvka  17  8  2  7  41:40  26
  8.  Olomučany  17  6  5  6  30:31  23
  9.  Doubravice  18  4  7  7  32:35  19
  10.  Kunštát B  17  5  3  9  31:51  18
  11.  Kořenec  17  3  5  9  34:44  14
  12.  Sloup  17  3  3  11  23:45  12
  13.  Vavřinec  17  4  0  13  26:51  12
  14.  Letovice  18  3  3  12  24:67  12

Kanonýři: 21 - Pernica Marek 
(Vilémovice), 19 - Sehnal Lukáš 
(Rudice), 14 - Borek Vít (Jedovni-
ce), Krátký Marek (Šošůvka). 

III.třída muži
19.kolo: Drnovice-Ostrov 3:0 

(1:0), Horák, Lizna, Španěl, ČK: 
Flek Pavel (O), Adamov-Vísky 
8:1 (3:0), Malásek 4, Brychta, 
Cupal, Hrazdíra, Tomášek - Při-
kryl, Lažany-Bořitov B 0:1 (0:1) 
- Majer, ČK: Ill Roman (L), ČK: 
Hochman Tomáš (L), Ráječko-
Svitávka 3:4 (1:2), Kopecký, 
Prokop, Sehnal Jan - Novák 2, 
David, Zoubek, Velké Opatovi-
ce-Vranová 4:3 (3:0), Ille Bohu-
slav, Klicpera, Sedláček, Svoboda 
- Fadrný, Krčil, Štarha, Knínice-
Kotvrdovice 6:1 (1:0), Korčák 
2, Kšica, Přikryl, Strachoň, Tesař 
- Sedlák, Boskovice B-Skalice 
n.Svitavou 5:3 (4:2) Fojt 2, Ode-
hnal 2, Přikryl - nehl. 
  1.  V. Opatovice  17  11  4  2  53:27  37
  2.  Adamov  17  11  2  4  59:25  35
  3.  Ráječko  17  11  2  4  51:35  35
  4.  Drnovice  17  11  1  5  48:27  34
  5.  Svitávka  17  11  1  5  48:32  34
  6.  Skalice  17  10  0  7  41:26  30
  7.  Boskovice B  18  9  2  7  47:48  29
  8.  Vísky  17  7  4  6  36:41  25
  9.  Knínice  17  7  3  7  45:38  24
  10.  Bořitov B  18  7  0  11  26:49  21
  11.  Ostrov  17  5  5  7  31:47  20
  12.  Vranová  17  4  2  11  32:58  14
  13.  Lažany  17  1  1  15  18:37  4
  14.  Kotvrdovice  17  1  1  15  18:63  4

Kanonýři: 25 - Malásek Tomáš 
(Adamov), 18 - Zoubek Petr (Svi-
távka), 17 - Prokop Vítek (Ráječ-
ko), Štafa Tomáš (Ráječko). 

IV.třída muži
16.kolo - dohrávka: Jedovni-

ce B-Svitávka B 2:0 (0:0), For-
mánek, Lehotský.

19.kolo: Lipůvka B-Cet-
kovice 6:8 (3:4), Hloušek 2, 
Brychta, Charvát, Sedláček, 
Skovajsa - Bárta 3, Lepka 3, 
Šmíd 2, Benešov-Vilémovice B 
7:1 (3:0), Osuch 4, Abrahám 2, 
Švancara - Krejčí, Doubravice 
B-Voděrady 4:3 (0:0), Alexa, 
Schuch Adam, Schuch Ondřej, 
Sáňka Josef st. - Boček, Homol-
ka, Opletal, Lomnice-Skalice 
n.Svitavou B 2:0 (2:0), Rochla, 
Řeřucha. 
  1.  Benešov  14  11  2  1  58:24  35
  2.  Lomnice  14  9  3  2  42:17  30
  3.  Jedovnice B  13  8  1  4  49:29  25
  4.  Doubravice B  13  7  1  5  39:33  22
  5.  Skalice B  14  6  2  6  30:32  20
  6.  Cetkovice  14  6  2  6  50:57  20
  7.  Lipůvka B  13  5  1  7  43:48  16
  8.  Lažánky  12  4  3  5  36:34  15
  9.  Svitávka B  14  3  3  8  23:43  12
  10.  Voděrady  13  2  2  9  24:50  8
  11.  Vilémovice B  14  2  2  10  20:47  8

Kanonýři: 26 - Osuch Lukáš 
(Benešov), 23 - Němec Marcel 
(Lomnice), 16 - Lehotský Juraj 
(Jedovnice B). 

II. třída - OP dorost, 
skupina A

14.kolo: Doubravice-Olomu-
čany 2:1 (2:1), Alexa 2 - Kroutil, 
Rájec-Jestřebí-Č.H./Bořitov/
Bosk. B 6:2 (4:2), Jarůšek 2, 
Dovrtěl, Dvořák, Perout, Zříd-
kaveselý – Bawi Van, Horváth, 
Kotvrdovice-SloupVavřinec 
4:2 (2:1), Málek 3, Vančura - 
Andrlík, Tůma, Lipůvka-Drno-
vice/Voděrady 4:2 (2:0), Kupsa, 
Meitner, Mitvalský, Tabery - Žá-
ček 2. 
  1.  Rájec-Jestřebí  13  12  0  1  68:14  36
  2.  Lipůvka  13  9  0  4  28:26  27
  3.  Č.H./Boř./Bosk. B  13  6  2  5  40:28  20
  4.  Olomučany  13  6  2  5  33:36  20
  5.  SloupVavřinec  13  5  1  7  35:40  16
  6.  Kotvrdovice  13  5  1  7  19:38  16
  7.  Doubravice  13  2  3  8  16:36  9
  8.  Drnovice/Vod.  13  2  1  10  15:36  7

Kanonýři: 23 - Dvořák Kamil 
(Rájec-Jestřebí), 21 - Bawi Van 
(Č.H./Bořitov/Bosk. B), 12 - 
Kohút Martin (Olomučany). 
 Více na str. 7

Boskovice - Líšeň B 4:2.  Foto Lubomír SlezákBoskovice - Líšeň B 4:2.  Foto Lubomír Slezák

 14.  Pelhřimov  22  6  5  11  23:38  23
 15.  Blansko  22  5  7  10  22:39  22
 16.  Napajedla  21  4  5  12  28:46  17

V krajském přeboru porazilo 
Ráječko Rousínov a drží poho-
dové šesté místo, ke změně došlo 
v čele tabulky.

Novosedly - IE Znojmo 8:1, 
Bzenec - Bosonohy 1:1, Jevišovice 
- Dubňany 1:1, Ivančice - Bohuni-
ce 2:3, Sparta Brno - Kuřim 3:0, 
Bystrc - M. Krumlov 0:1, Vojkovi-
ce - Moravská Slavia 4:1, Ráječ-
ko - Rousínov 2:1 (1:1).
 1.  Bohunice  21  15  4  2  53:16  49
 2.  Mor. Slavia  21  15  3  3  60:25  48
 3.  Bzenec  21  14  5  2  56:26  47
 4.  Sparta Brno  21  14  4  3  54:19  46
 5.  Bystrc  21  10  7  4  39:28  37

 6.  Ráječko  21  10  4  7  42:32  34
 7.  Ivančice  21  10  4  7  39:29  34
 8.  M. Krumlov  21  9  3  9  21:22  30
 9.  Rousínov  21  9  1  11  40:43  28
 10.  Novosedly  21  6  3  12  29:43  21
 11.  Vojkovice  21  5  4  12  27:46  19
 12.  Jevišovice  21  5  4  12  27:49  19
 13.  Bosonohy  21  3  7  11  32:50  16
 14.  Znojmo  21  4  4  13  22:50  16
 15.  Kuřim  21  4  3  14  27:56  15
 16.  Dubňany  21  4  2  15  19:53  14

I.A třída
FC Boskovice - SK Líšeň B 

4:2 (1:1), 7. a 90. Fadrný 1:0, 47. 
Kolář, 49. Minařík.

Boskovice: Čech - Martínek, 
Kolář, Vykoukal (Černý), Mül-
ler, Václavek, Horák, Živný 

(Fojt), Fadrný, Minařík (Preč), 
Janíček.

Do Boskovic přijela nepo-
ražená Líšeň bojovat o první místo 
v tabulce a od začátku ukazova-
la, že je vynikajícím technickým 
týmem. V 7. minutě si Fadrný 
naběhl za obranu a prostřelil ligo-
vého gólmana Zádrapu, ale soupeř 
ve 32. minutě vyrovnal. Do konce 
poločasu pak byli hosté na koni 
a Ovsepjan měl na kopačce vedou-
cí gól, ale netrefi l.

Nástup do druhého poločasu byl 
z domácí strany vynikající. Hned 
ve 47. minutě Kolář vrátil svému 
týmu vedení a o minutu později 
po centru Fadrného Minařík zvýšil 
na 3:1. Utkání vyvrcholilo v závě-
ru, v 88. minutě hosté Širokým 
snížili, jejich snahu o vyrovnání 
ale zastavil Fadrný, který vyhrál 
souboj s brankářem a poslal míč 
počtvrté za jeho záda.
 1.  Boskovice  18  11  5  2  46:24  38
 2.  Líšeň B  18  8  9  1  41:18  33
 3.  Slovan Brno  18  9  2  7  34:29  29
 4.  Slatina  18  9  2  7  34:30  29
 5.  Kunštát  17  8  3  6  33:27  27
 6.  Dobšice  18  8  3  7  36:34  27
 7.  Žebětín  18  7  5  6  28:31  26
 8.  Hrušovany  18  7  4  7  27:32  25
 9.  Šlapanice  17  5  8  4  35:23  23
 10.  Tasovice B  18  6  4  8  19:31  22
 11.  Miroslav  18  4  8  6  23:27  20
 12.  Bořitov  18  5  5  8  20:33  20
 13.  Lipovec  18  2  7  9  23:37  13
 14.  Rajhrad  18  2  3  13  27:50  9

1. května 2015

Běh za sedmizubým hřebenem (12,5 km)

Zámecký běh se ZPMVČR (2,5 km)

Bambasácký lidový běh (800 m)

Dětské běhy (různé délky)

www.boskovickebehy.com
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Akce se koná pod záštitou starostky města Boskovice Bc. Hany Nedomové.

 

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

Okresní běžecká liga nabírá na tempu
Skalice nad Svitavou - V nedě-

li 19. dubna pokračovala Okres-
ní běžecká liga třetím závodem, 
atleti všech věkových kategorií 
se sešli ve Skalici nad Svitavou. 
O necelý týden později, v pátek 
24. dubna se běžela Jarní pětka na 
dráze v Blansku.

Osmnáctý ročník Skalické desít-
ky přivítal na startu 131 běžců. 
Na trati s délkou 4 800 metrů byl 
nejrychlejší junior Petr Konečný 
(AC Okrouhlá), v hlavním závodě 
mužů s více než půlminutovým 
náskokem kraloval Jan Kohut 
(Relax Fit Team).

Muži: 1. Jan Kohut (relax Fit 
Team), 36:35, 2. Jakub Amb-
roz (AKEZ Kopřivnice), 37:10, 
3. Tomáš Večeřa (BCK Relax 
Olešnice), 38:23. Veteráni 1: 
1. Vacek Martin (Iscarex Česká 
Třebová), 38:40, 2. Jiří Dvořáček 
(Petrovice), 40:46, 3. Grün Gustav 
(AC Okrouhlá), 40:59. Veteráni 2: 
1. Novák Zdeněk (Horizont Kola 
Novák), 44:41. Veteráni 3: 1. Strá-
ník Aleš (Blansko), 51:32.

Ženy: 1. Zálešáková Eva (Ada-
mov), 23:02, 2. Procházková 
Monika (Pivovary Lobkowitz), 
23:32, 3. Kopecká Michaela 
(Boskovice), 23:38. Veteránky 1: 
1. Barešová Milada (Kunštát), 
21:16. Veteránky 2: 1. Žákovská 
Alena (Horizont Kola Novák), 
25:45.

V Blansku byl závod rozdě-
len do dvou přibližně stejně sil-
ných rozběhů, letos byla poprvé 
u tohoto závodu použita čipová 

technologie. Nejrychleji trať zvlá-
dl Tomáš Steiner (Vyškov), mezi 
ženami byla nejlepší Milada Bare-
šová (Kunštát).

Muži: 1. Tomáš Steiner (Vyš-
kov), 15:25, 2. Jan Kohut (relax 
Fit Team), 15:34, 3. Tomáš Veče-
řa (BCK Relax Olešnice), 17:00. 

Veteráni 1: 1. Jiří Dvořáček (Pet-
rovice), 17:32, 2. Gustav Grün 
(AC Okrouhlá), 18:09, 3. Tomáš 
Jančík (Boskovice), 18:37. Veterá-
ni 2: 1. Vítězslav Prudek (Moravec 
Team), 19:12. Veteráni 3: 1. Pavel 
Svoboda (TJ Sloup), 21:15. 

Ženy: 1. Magda Krejčová (Brno), 

20:09, 2. Lucie Nedomová (Lysice), 
20:33, 3. Eva Zálešáková (Adamov), 
21:07. Veteránky 1: Milada Barešo-
vá (Kunštát), 19:14. Veteránky 2: 1. 
Eva Zitová (Brno), 22:22.

V květnu čeká na atlety hned 
šest závodů, tím úvodním budou 
1. května Boskovické běhy.  (les)

Hrdlička s Loskotem vyhráli 
třetí extraligový turnaj

Zlín, Svitávka - V sobotu 25. 
dubna se ve Zlíně hrál třetí extrali-
gový turnaj v kolové.

Vůbec první porážku si na svůj 
účet připsala dvojice Favoritu Brno 

1 Petr Skoták/Pavel Šmíd, kte-
rá prohrála s párem Jiří Hrdlička 
s Pavlem Loskotem (SC Svitáv-
ka 1). A byla to právě dvojice ze 
Svitávky, která třetí turnaj vyhrála 

a snížila svoji ztrátu 
na vedoucí pár Favo-
ritu.

Výsledky: Favo-
rit Brno 1 - Favorit 
Brno 2 3:2, - Sokol 
Zlín-Prštné 2 4:2, - 
Prima Nezamyslice 
1 6:6, - Start Plzeň 
1 5:4, - SC Svitávka 
1 2:3, - Sokol Zlín-
Prštné 1 6:3. Svitáv-
ka 1 - Nezamyslice 1 

2:1, - Plzeň 1 5:2, - Favorit 2 6:5, 
- Zlín-Prštné 1 5:4, - Zlín-Prštné 
2 7:2. Zlín-Prštné 1 - Zlín-Prštné 
2 2:4, Nezamyslice 1 5:0,- Plzeň 
1 1:1, - Favorit 2 5:4. Plzeň 1 - 
Favorit 2 3:1, - Zlín-Prštné 2 1:1, 
- Nezamyslice 1 3:5. Nezamyslice 
1 - Zlín-Prštné 2 4:4, Favorit 2 3:5. 
Zlín Prštné 2 - Favorit 2 4:4.
 1.  Favorit 1  18  14  3  1 89:49  45
 2.  Svitávka 1  18  13 4  1 102:57  43
 3.  Zlín 1 18  9  2  7 67:52  29
 4.  Plzeň 1  18  6 3  9 54:68  21
 5.  Nezamyslice 18  5  4  9 62:75  19
 6.  Zlín 2  18  4  3  11 55:87  15
 7.  Favorit 2  18  1  3  14  44:85 6

Čtvrté extraligové kolo se hraje 
v sobotu 19. září ve Svitávce.  (les)

Okrouhlá - V neděli 26. dubna se na technické trati v Okrouhlé před-
stavilo 145 bikerů všech věkových kategorií. Mezi muži nad 19 let jasně 
dominoval Radim Kovář (Moravec team), kategorii žen vyhrála Kristina 
Koscová (Dema racing). (les), foto archiv Moravec

Pohár Drahanské vrchoviny 
odstartoval v Okrouhlé

 Foto archiv Foto archiv
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