
M  Z

Boskovice - Opoziční strany 
v boskovickém zastupitelstvu 
trvají na tom, aby stavba nové 
sportovní haly pokračovala ve 
Slovákově ulici. Sdružení Spor-
tovci pro Boskovice, TOP 09 
a ODS to uvádějí ve společném 
prohlášení, které přichází necelý 
měsíc před rozhodnutím zastupi-
telstva, zda projekt stopnout nebo 
zachovat. 

Konečné rozhodnutí o budouc-
nosti staveniště nové sportovní 
haly ve Slovákově ulici padne na 
červnovém zastupitelstvu. Trojice 
opozičních subjektů se teď shod-
la, že stavba musí pokračovat.

„Pevně věříme, že účelové 
blokování projektu ze strany 
některých občanů či občanských 
sdružení dostavbu posledního 
chybějícího střípku společenské 
vybavenosti Boskovic nezastaví. 
Stejně tak věříme, že zastupitelé 
města nezruší stále platné usnesení 
o výstavbě haly na ulici Slováko-
va. Tím dokáží, že mají na zřeteli 
především budoucí rozvoj našeho 

města, zlepšování kvality života,“ 
uvádí se v dokumentu podepsa-
ném lídry Sdružení Sportovci pro 
Boskovice, TOP 09 a ODS v bos-
kovickém zastupitelstvu.

V prohlášení také uvádějí důvo-
dy, proč má nová sportovní hala 
stát v areálu Základní školy ve 
Slovákově ulici. Poukazují napří-
klad na to, že o umístění stavby se 
rozhodlo už v roce 2005 za účasti 
ČSSD a KDU-ČSL, které tehdy 
byly součástí radniční koalice. 

Trojice opozičních subjektů 
v boskovickém zastupitelstvu 
také připomíná, že problémy 
s podložím na staveništi jsou 
řešitelné. Neobstojí podle nich 
ani námitky, že stavba negativně 
ovlivní okolní domy.

„Zastavení stavby napomohlo 
jaksi mimo plán vyvrátit obavy 
obyvatel okolních nemovitostí. Pře-
stože je v zemi hluboká díra a sta-
veniště je necelé dva roky neza-
jištěno, nedochází ani k narušení 
statiky budov ani k úbytku vody 
ve studních,“ uvádějí Radek Mazáč 
(Sportovci), Jaroslav Dohnálek 
(ODS) a Pavel Vlach (TOP 09).

V prohlášení se poukazuje i na 
to, že zastavení stavby bude zna-
menat fi nanční ztráty. Vniveč by 
podle opozice přišly peníze, kte-
ré už budování haly stálo. Sanaci 
staveniště pak odhadují na sedm 
milionů korun, ke kterým by bylo 
potřeba přičíst ještě penále pro 
stavební fi rmu za odstoupení od 
smlouvy.

„Nikoliv na závěr a nikoliv 
okrajově je nutno zmínit, že 
pokračování výstavby sportovní 
haly nezatíží dluhem městský roz-
počet, neboť stavba bude hrazena 
z již alokovaných fi nančních pro-
středků,“ dodávají lídři Sdružení 
Sportovci pro Boskovice, TOP 09 
a ODS v boskovickém zastupitel-
stvu.

O osudu stavby sportovní haly 
ve Slovákově ulici budou ještě 
před zasedáním zastupitelstva 
jednat boskovičtí radní. V rozho-
dování jim má pomoci audit, na 
který město vyčlenilo 350 tisíc 
korun, a také důkladná analýza, 
kterou vedení radnice zadalo 
úředníkům.

 Více na str. 2
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Za vítězství v anketě Strom roku 2014 pořídili 
Opatovičtí do města nové keře a stromy

Velké Opatovice - Centrum 
Velkých Opatovic zdobí čtyřicít-
ka keřů a nové stromy. Dřeviny 
se podařilo vysázet díky vítězství 
Opatovické borovice v národním 
kole ankety Strom roku. 

Za přesvědčivé prvenství 
v soutěži Opatovičtí získali od 
Nadace Partnerství skoro pětase-
dmdesát tisíc korun. 

Peníze se rozhodli použít na 
výsadbu nové zeleně ve městě. 

Opozice v Boskovicích 
chce, aby sportovní 

hala stála ve Slovákově

Převod muzeí
Jihomoravský 
kraj od příštího 
roku převezme 
muzea v Blansku 
a v Boskovicích.

Více na straně 2

Bourání Dukly
O demolici hotelu 
Dukla v Blansku 
se ve výběrovém 
řízení uchází 
devět irem.

Více na straně 4

Technologické centrum
Zchátralý dům ve 
středu Olešnice 
se proměnil na 
technologické 
centrum.

Více na straně 5

Japonsko. Výstava bonsají, tematické besedy, ukázky bojových umění i japonská čajovna. To všechno 
bylo o víkendu k vidění v boskovickém Zámeckém skleníku. Probíhaly tam totiž dny japonské kultury. 
Na místě vyrostla i japonská čajovna, kde probíhaly ukázky čajových obřadů. 
Více na www.zrcadlo.net.  Foto Ivo Legner
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ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Sloup - Do Sloupu se v sobo-
tu sjedou příznivci jedné stopy. 
Policie tam v areálu u jeskyní pro 
motorkáře připravila další ročník 
preventivní akce Nežij vteřinou.

Program před vchodem do pod-
zemí začíná ve 13 hodin. Na účast-
níky čeká jako každoročně řada 
zajímavých a poučných informací. 
Akce si klade za cíl snižovat počty 
dopravních nehod motorek, případ-
ně mírnit jejich následky.

„Nejen motorkáři budou mít 
znovu možnost zúčastnit se ucele-
ného programu, jehož hlavní téma 
upozorní na nepovolené doplňky 
a úpravy motocyklů. Dále nebu-
dou chybět interaktivní ukázky 
Motoškoly Masarykova okruhu 
nebo policejní záběry z dopravních 
nehod rozšířené o rozbor vybraných 
kolizí,“ popsal blanenský policejní 
mluvčí Petr Nečesánek. 

Na akci se představí také mototý-

my hradní stráže, dopravní a vojen-
ské policie, nebo jezdec Moto GP 
Karel Abrahám. Účastníci se dozví 
také více o bezpečnostních moto-
svodidlech, o technice, výstroji a 
vybavení jednotlivých složek IZS.

„Nebude chybět ani osvěžení 
zásad první pomoci a postupů v 
případě dopravní nehody, technic-
ké poradenství a nebo soutěže,“ 
přidal Nečesánek.

Preventivní akce Nežij vteřinou 

se letos koná už po osmé. Minulý 
rok do areálu před Sloupsko-šo-
šůvskými jeskyněmi na ni dorazilo 
více než tisíc majitelů motorek. 

„Snad i díky každoročnímu při-
spění akce Nežij vteřinou, v posled-
ních třech letech naštěstí k tragic-
kým kolizím nedochází. Naproti 
tomu čísla ve statistikách úrazů 
vzniklých při dopravních nehodách 
motorkářů mají stoupající tenden-
ci,“ dodal policejní mluvčí.  (moj)

Ve Sloupu se o víkendu koná akce pro 
motorkáře Nežij vteřinou

Japonská zastavení nabídla výstavu 
bonsají i ukázky bojových umění

Podmínkou ale bylo zapojení 
dobrovolníků. 

„Pod vedením opatovických 
zahradníků tak mohli občané 
přispět k okrášlení centra města. 
Dospělí i děti sázeli bobkovišně, 
hortenzie a třezalky. Vysázena 
byla i jedna lípa navazující na stro-
mořadí u potoka a jeden liliovník 
tulipánokvětý v areálu základní 
školy,“ upřesnil Dalibor Badal, 
který Opatovickou borovici loni 
do soutěže Strom roku přihlásil. 
Kromě fi nanční odměny bylo 
vítězství spojeno i s poukazem na 
odborné ošetření stromu. Místo 
borovici se je Opatovičtí rozhod-
li věnovat vzácní pětisetleté lípě, 

která roste v zámeckém parku. 
Na dendrologický zásah na tomto 
stromě se mohou přijít lidé podí-
vat osobně v sobotu 13. června od 
15 hodin.

„V zámeckém parku budou pro 
veřejnost navíc probíhat ukázky 
arboristických technik a stomo-
lezení na vysokých stromech. 
Opatovická borovice dostane pre-
ventivní vazbu mezi všech sedm 
kmenů. Na návštěvníky čeká 
paní hraběnka a pan hrabě a dal-
ší doprovodný program,“ dodal 
Dalibor Badal.

V národním kole ankety Strom 
roku 2014 Opatovická borovice 
získala přes čtyřiadvacet tisíc hla-

sů a suverénně zvítězila. V celo-
evropské soutěži dostala polovi-
nu hlasů a mezi čtrnácti fi nalisty 
obsadila páté místo. 

Stáří Opatovické borovice, kte-
rá roste v zámeckém parku, se 
odhaduje na asi dvě stě padesát 
let. Tato borovice černá rakous-
ká je unikátní především svým 
vzhledem. Připomíná sedmihla-
vého draka. 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.

 Michal ZábojVýsadba ve Velkých Opatovicích. Foto Jindřiška PátečkováVýsadba ve Velkých Opatovicích. Foto Jindřiška Pátečková

Geocachingová hra: hledá 
se tajenka a šnek Krasík

Moravský kras - Po loňském velkém zájmu spustilo Pohádkové krá-
lovství šneka Krasíka také letos oblíbenou geocachingovou hru. Úkolem 
je najít deset dílů tajenky. Úspěšní hledači se mohou těšit na ceny.

Na území Moravského krasu je ukryto deset schránek, jejichž souřadni-
ce a další nápovědy pro nalezení jsou umístěny na stránkách krasik.cz. Na 
rozdíl od běžného geocachingu je hra rozšířena o možnost výhry – každá 
ze schránek obsahuje jednu desetinu tajenky. Úspěšní hledači, kteří tajen-
ku zkompletují a zašlou, budou v říjnu, po ukončení hry, zařazení do sloso-
vání o ceny. Součástí hry je letos také akce Hledá se Krasík. Mezi schrán-
kami Krasu putuje obdoba „trackable“ předmětu známého z geocachingu, 
malá fi gurka šneka Krasíka. Úkolem hráčů je pak pomoci Krasíkovi dostat 
se co nejrychleji do další schránky. Pořadatelé tak chtějí motivovat k zapo-
jení do hry hlavně rodiny s menšími dětmi.  (hrr)
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Muzea přejdou pod kraj 
nejspíš už příští rok

K
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Blansko, Boskovice - Blansko 
a Boskovice pokročily v jednání 
o převodu svých muzeí na Jiho-
moravský kraj. Hejtmanství by 
mělo provoz obou institucí pře-
vzít od roku 2016. Záměr ale ješ-
tě musí potvrdit zastupitelé měst 
i kraje. 

Zástupci obou měst a kraje se 
už shodli na základních obrysech 
dohod, které budou převod muzeí 
provázet. Další krok ke změně 
teď musí udělat zastupitelé.

„Harmonogram je takový, že 
záměr o převodu zřizovatelských 
pravomocí a následném zřízení 
příspěvkové organizace krajem 
budou předložena k projednání 
a schválení v červnovém zastu-

pitelstvu města a kraje,“ upřes-
nil blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD).

Samotné schvalování přísluš-
ných smluv a dohod by pak mělo 
přijít na řadu v září. A opět je 
musejí potvrdit zastupitelstva 
obou měst i Jihomoravského 
kraje.

„Pokud to zastupitelstva 
schválí, ke změně by pak moh-
lo dojít od prvního ledna příští-
ho roku,“ doplnila boskovická 
místostarostka Jaromíra Vítková 
(KDU-ČSL).

Než se tak ale stane, čekají obě 
města i hejtmanství další jednání 
o podmínkách, za kterých muzea 
změní zřizovatele. Řeč bude o 
převodu zaměstnanců, o výpůjč-
ce nemovitostí, ve kterých insti-

tuce sídlí, nebo o předání depo-
zitářů.

„Některé předměty, jako je 
mobiliář na veřejných prostran-
stvích, zůstanou i nadále v majet-
ku města. Některé by mohly být 
v budoucnu použity k dotvoření 
zamýšlené relaxační zóny na 
náměstí Republiky po hotelu 
Dukla, to ale bude ještě předmě-
tem dalších jednání,“ podotkl bla-
nenský starosta.

Převodem muzeí pod Jihomo-
ravský kraj by obě města ušetřila 
miliony korun ročně. V případě 
Boskovic jsou to asi tři miliony. 
Blansko stojí muzeum ještě o dva 
a půl milionu více. Změna zřizo-
vatele by ale prospěla i samotným 
institucím.

„Částky, kterými kraj může 

přispět na muzeum, jsou několi-
kanásobně vyšší, než může měs-
to. Svým způsobem by tak město 
mohlo rozvoj muzea omezovat. 
Peníze jako kraj do něj město 
nikdy nedá,“ dodala boskovická 
místostarostka.

Blansko i Boskovice muzea 
získala z bývalého okresního úřa-
du na začátku devadesátých let 
minulého století. Blanensko je tak 
jediným regionem na jižní Mora-
vě, kde někdejší okresní muzea 
fi nancují města. Jinde spadají pod 
Jihomoravský kraj. Iniciativa k 
převodu muzeí pod hejtmanství 
vzešla před časem od starosty 
Blanska Ivo Poláka. Zatím Jiho-
moravský kraj přispívá na provoz 
obou zařízení částkou několik set 
tisíc korun ročně.

Program letošní Noci kostelů 
potěšil malé i dospělé

Blanensko a Boskovicko - Už 
před jedenácti lety vznikla ve Víd-
ni myšlenka Noci kostelů, která se 
během čtyř let rozšířila do celého 
Rakouska, o rok později překro-
čila hranice do České republiky, 
později také do dalších zemí. Mezi 
první kostely, které se u nás k akci 
připojily, patřil chrám sv. Barbo-
ry v Adamově, a tak není divu, 
že letos se zde v pátek 29. května 
konala už sedmým rokem.

Na každý ročník připravuje sku-
pina lidí kolem kostela zajímavý 
program. Letos si účastníci mimo 
jiné připomenuli, že uplynulo už 
pět let od chvíle, kdy byl zdejší 
oltář, zvaný Světelský, prohlášen 
národní kulturní památkou. A tak 
nechyběl videoprogram a prohlíd-
ka oltáře, během celého večera se 

pozorní posluchači opět dozvědě-
li mnoho nového. Děti upoutalo 
zejména loutkové divadlo rodiny 
Novotných, dospělým byla urče-
na prezentace výtvarného zpraco-
vání historické události Legenda 
o založení kláštera ve Zwettlu, 
chrámový sbor kostela sv. Barbo-
ry přispěl k programu přehledem 
hudby z celého liturgického roku.
Také v Blansku se prostranství před 
kostelem svatého Martina začalo 
plnit dětmi už odpoledne. Tamní 
program měl motto Cestou svaté-
ho Martina aneb Via Sancti Mar-
tini na pět způsobů, se zaměřením 
na stránku duchovní, kulturní, his-
torickou, turistickou i kulinářskou. 
Program byl opět v režii Střední 
školy gastronomické ve spoluprá-
ci s Farností Blansko. Studenti při-

pravili výstavu ze života svatého 
Martina, těm nejmenším se líbily 
scénky z jeho života. „Ty nastudo-
vali studenti oboru Cestovní ruch 
a čerpali z legend o tomto svatém. 
Podařilo se jim do děje vtáhnout i 
ty nejmenší. Jedna z legend říká, 
že Martin byl tak skromný, že se 
před volbou biskupem skrýval v 
husníku, ale husy ho svým štěbe-
táním prozradily. Děti si ve farské 
zahradě zahrály právě na husy z 
tohoto hejna. Dostaly rekvizity v 
podobě husích zobáčků a štěbe-
taly tak dlouho, až se Martin pře-
stal schovávat,“ přiblížil scénku 
zástupce pořadatele Martin Jaglář 
ze Střední školy gastronomické.

Všechny generace upoutala část 
programu s názvem Chutě a vůně 
Viua sancti Martini s ochutnávkou 

pokrmů národních kuchyní zemí, 
které spojuje kulturní stezka sv. 
Martina. A tak byly připraveny 
zákusky z Chorvatska, francouz-
ské brambory, Slovensko repre-
zentovaly brynzové halušky, pře-
hlídku doplnila slovinská houbová 
polévka a maďarské langoše.

Chvilku ztišení a čas k zamyš-
lení přinesla tradiční páteční mše 
svatá pro děti. Hudební stránku 
obstaraly bloky Martinské tóny 
v podání souboru Martini Band. 
Zájemci měli během odpoledne 
a večera možnost v doprovodu 
studentů absolvovat některou z 
prohlídkových tras po chrámu. 
Celý program zakončila půlhodina 
klidu, meditační hudby a rozjímá-
ní v kostele ozářeném jen plamín-
ky svíček. Marta Antonínová

SLOUP – Z lesa zmizela závora a nápis. Policisté vyšetřují krádež 
železné závory, kterou někdo ukradl z cesty do lesa nedaleko Slou-
pu. Odcizením pětimetrové zábrany vznikla majiteli škoda asi deset 
tisíc korun. U Křtin zase neznámý pachatel poškodil nápis Bůh žehnej 
tomuto kraji, který zdobí tamní vzdělávací areál. Z věty někdo vytrhl 
druhé a třetí písmeno a způsobil tak škodu asi tisíc korun. 

VELKÉ OPATOVICE - Opilý řidič měl smůlu. Notně opilého 
řidiče odhalila policejní hlídka ve Velkých Opatovicích. Devětatřice-
tiletý muž nadýchal přes dvě a půl promile. Navíc usedl za volant bez 
dokladů. Jeho auto policisté zastavili minulou středu před jedenadva-
cátou hodinou. Hned jim bylo jasné, že řidič před jízdou popil. Typické 
znaky opilosti se nedaly přehlédnout.

„Displej testeru při dechové zkoušce zobrazil hodnotu 2,65 promile 
alkoholu. Navíc se ukázalo, že muž pod vlivem u sebe nemá doklad 
opravňující jej řídit. Následoval samozřejmě okamžitý zákaz další jíz-
dy,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že muži 
teď u soudu hrozí až roční vězení.

Odhalení opilého řidiče ve Velkých Opatovicích přišlo krátce po vel-
ké dopravně bezpečnostní akci policie v regionu. Hlídky během ní ve 
středu zastavily devadesátku vozidel.

„Policisté se během kontrol snažili na řidiče působit spíše ve smyslu 
prevence. Přibližně třetina z devadesátky zastavených šoférů si však ve 
spojitosti se svými prohřešky za volantem vysloužila pokutu,“ dodal 
policejní mluvčí.

Minulý rok policisté na Blanensku a Boskovicku zaznamenali 365 
případů, kdy řidiči vyjeli s alkoholem v krvi. U 133 řidičů testy odha-
lily přítomnost drog.  (moj)

S  Z
Pokračování ze str. 1
„Problematika není jednodu-

chá. Je potřeba připravit materi-
ály tak, aby mohlo zastupitelstvo 
kvalifi kovaně rozhodnout, co a jak 
dál v rámci této investiční akce,“ 
uvedla před časem boskovická sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD).

Stavbu sportovní haly ve Slo-
vákově ulici město přerušilo loni 
v únoru kvůli problémům s pod-
ložím a spodní vodou. Následné 
změny v projektu i navýšení ceny 
už zastupitelé schválili. 

Hala by měla dostat pevnější 
podlahu, jiný systém drenáže a 

jiný vstupní trakt. To vše by stav-
bu prodražilo asi o šest miliónu 
korun. Náklady se přitom původ-
ně měly pohybovat kolem pade-
sáti miliónů korun.

Krajský úřad na začátku letoš-
ního roku zrušil stavební povole-
ní na změny v projektu. Věc tak 

znovu začal posuzovat boskovic-
ký stavební úřad. Kvůli stavbě 
se ve městě uskutečnilo předloni 
referendum, které vyvolali odpůr-
ci stavby ve Slovákově ulici. 
K hlasovacím urnám ale dorazi-
lo málo voličů a plebiscit tak byl 
neplatný.

Svatební show. Zámecká zahrada Státního zámku Lysice patřila v neděli pátému ročníku Svatební show. Akce nabídla módní přehlídku, ukázky 
svatebních účesů a líčení, show na koni v podání skupiny Štvanci a další zajímavý program. Jako VIP host se jí zúčastnila i česká Miss World 
2013 Lucie Kovandová. Foto Jaroslav Oldřich

Opozice v Boskovicích chce, aby sportovní 
hala stála ve Slovákově ulici

Adamovské dě   v kostele svaté Barbory se zájmem sledovaly Adamovské dě   v kostele svaté Barbory se zájmem sledovaly 
loutkové divadlo. Foto Marta Antonínováloutkové divadlo. Foto Marta Antonínová

K zamyšlení přispěla tradiční páteční mše svatá pro dě   z Blanska K zamyšlení přispěla tradiční páteční mše svatá pro dě   z Blanska 
a okolí v kostele sv. Mar  na.. Foto Marta Antonínováa okolí v kostele sv. Mar  na.. Foto Marta Antonínová

K   
Tak jak je pro rybáře svátečním dnem 16. duben, kdy se zahajuje lov 

pstruhů na pstruhových vodách, tak pro myslivce je tímto dnem 16. 
květen, kdy se začíná lovit u nás nejrozšířenější spárkatá zvěř a to zvěř 
srnčí. Od tohoto data mohou myslivci podle předem sestavených plánů 
lovit v honitbách srnce. Dále se v tomto období loví zvěř černá, a to 
sele a lončák a liška obecná. 

Samozřejmě, že i v tomto období nezapomínají myslivci na péči o 
zvěř. Je potřeba vyčistit a vydezinfi kovat krmná zařízení po skončené 
zimě, do krajiny pomalu umístit napáječky pro zvěř a osít zvěřní políč-
ka. Květen je měsíc, kdy začínají srny klást srnčata, hnízdí bažanti a 
zajíci mají druhé vrhy. Lidé, kteří v tomto čase vyráží do přírody se 
svými čtyřnohými mazlíčky, by proto měli velice dbát toho, aby se jim 
volně nepotulovali po honitbě a nerušili zvěř. 

V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení pícnin. Často 
dochází k posečení právě narozených srnčat, bažantích hnízd, mladých 
zajíců, ale mnohde i k vážnému poranění dospělé zvěře, převážně srn, 
která se snaží instinktivně bránit svá mláďata. Myslivci proto nabízejí 
před sečením pomoc zemědělským podnikům, aby se předešlo těmto 
ztrátám na zvěři a minimalizovali se škody. K tomu používají různě 
plašiče zvěře, nebo prochází pozemky, které se budou sekat se psy, aby 
se pokusili z těchto kultur vyhnat zvěř dřív, než začne samotná sklizeň. 
 Jaroslav Zelený, jednatel OMS Blansko

Studenti blanenského 
gymnázia uspořádali 

oslavy Dne Evropy
Blansko - V rámci výuky cizích jazyků se na Gymnáziu Blansko 

pořádaly oslavy Dne Evropy. Cizí jazyky zde bylo možné vidět, sly-
šet i... ochutnat?

Výuka druhého cizího jazyka začíná pro studenty blanenského 
gymnázia v sekundě, tedy v sedmé třídě. Na výběr mají malí gymna-
zisté hned ze čtyř cizích jazyků - ruštinu, němčinu, španělštinu a fran-
couzštinu. Aby byla pro studenty tato životní volba snazší, připravují 
vyučující a studenti jednotlivých jazyků krátké prezentace nejen o 
jazyce samotném, ale prezentují je v souvislostech zeměpisných, his-
torických, a dokonce i kulinářských.

Oslavy započaly krátkou prezentací o Evropské unii, jejím vzni-
ku a historii obecně. Po krátké ukázce z hymny Evropské unie, ódy 
Na radost Ludwiga van Beethovena, žáci zábavnou formou hry sami 
odprezentovali stručné informace o jednotlivých členských státech 
EU a ty nejšikovnější z nich čekala odměna.

„Proč se učit cizí jazyk? Pro lepší budoucnost, to není klišé či frá-
ze. Naučit se cizí jazyk je investice, která se záhy vrátí. Je tu spousta 
nových možností, můžete se ucházet o lepší práci nebo vyšší pozici, 
na dovolené nebudete muset gestikulovat… 

Angličtinu zpravidla naordinují potomkům již v dětství rodiče, do 
dalších jazyků si však teenageři už moc mluvit nenechají. Blanenské 
gymnázium nabízí svým studentům široký výběr cizích jazyků, které 
vyučují zkušení učitelé, “ říká učitelka němčiny a koordinátorka škol-
ního projektu Mgr. Jana Žilková.

Aktivit bylo mnoho. Po krátké přestávce konečně přišly na řadu 
samotné prezentace cizích jazyků. Začali jsme zemí, která dala světu 
mimo jiné schwarzwaldskou šunku, linecké cukroví nebo štrůdl. Ano, 
řeč je o Německu a německy mluvících zemích. Studenti za dopro-
vodu Karla Gotta bravurně představili německou kulturu a historii, 
potom měli možnost ochutnat různá jídla, kromě výše zmíněného ješ-
tě vídeňské párky, či bavorské vdolky.

Na řadu přišla španělština. Studenti ve slušivých kostýmcích tore-
adorů či jeptišek nabízeli tortilly, nachos, proslulou šunku Serrano, či 
různé druhy ovoce. Nikdo nevěděl, zda má dříve jíst, nebo se věnovat 
soutěžím.

Po další krátké přestávce nás přivítali statní bohatýři v huňatých 
kožiších a krásné baletky. Jako bychom se opravdu ocitli v Rusku, 
když pominete sibiřskou zimu. Na studenty zde čekaly tradiční ruské 
pirohy, bliny nebo ruské šampaňské.

Naše putování napříč Evropou jsme zakončili ve Francii, zemi 
sýrů, vína a umění. Úvodem studenti zazpívali francouzskou hymnu, 
slavnou píseň Frere Jacques a krátkou vtipnou písničkou nás naučili 
jak postavit most přes řeku Seinu. 

Zatímco jsme všichni ochutnávali palačinky, sýry a jiné speciality 
pro nás připravené, vzali nás studenti na virtuální prohlídku nejvý-
znamnějších památek Francie.

Z toho, co jsem viděl, slyšel, ochutnal a zažil, mohu sám za sebe 
spolehlivě říci, že pokud by se mě teď někdo zeptal, jaký jazyk bych 
si vybral pro budoucí studium, musel bych si vybrat všechny.

 Josef Padělek, septima A
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Peníze NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Kotlový gril  
Montana
na dřevěné uhlí, grilovací 
plocha cca  46 cm,  
smaltovaný povrch,  
rozměry: 48 x 55 x 85 cm

1.150,-

Kotlový gril  
Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací 
plocha cca  47 cm,  
víko smaltováno,  
teploměr v poklopu, 
rozměry:  
59 x 53 x 91,5 cm

1 x stůl                   8.490,-/ ks

6x židle  2.290,-/ ks

2x poloh. křeslo  3.590,-/ ks

 29.410,-

9-dílný set 27.410,-

ušetříte 2.000,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově lakováno 
v antracitové barvě, eukalyptové dřevo s certifikátem FSC, 
roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm, stohovatelná židle, 
polohovací křeslo

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného  
proti korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood 5.490,-
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan 895,- Modulový rošt

3.390,-

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky, práškově lakovaný povrch, hlavní 
grilovací plocha: 60 x 45 cm, rozměr: 127 x 60 x 112 cm

6.990,-

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 Brno, Strážní 7 www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO

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

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

dříve dříve

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

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

RENOVACE dveří, zárubní a stropní podhledy

NOVINKA!

Pnuté stro
pní

podhledy

V Ráječku otevřou novou 
bylinkovou zahradu

R  H

Ráječko - Před Starou školou 
v Ráječku vyrostla během posled-
ních dvou let bylinková zahrada. 
Dílo Karla Klímy z Ráječka nyní 
čeká slavnostní otevření, které 
proběhne v sobotu 13. června. 
Na zahradě jsou k vidění záhony 
s nejznámějšími bylinkami, včelí 
úly, samorosty nebo stará země-
dělská technika.

Karel Klíma začal s budováním 
zahrady na popud starosty obce, 
který chtěl nějakým způsobem 
upravit prostor před Starou ško-
lou. „Je na čase projevit dík matce 
přírodě. Proto jsem se dal do díla 
malého, ale naučného. Cílem bylo 
vybudovat naučnou bylinkovou 
zahradu. Navázal jsem na tradi-
ci našich předků, kteří měli úctu 
k práci a všemu, co nám příroda 
dává. U školních zahrad za našich 
mladých let a po staletí se děti uči-
ly o přírodě názorně. Je nutné pro 
další generaci, aby se naše vnou-
čata a pravnoučata naučila, jak se 
dříve pracovalo, obdělávala půda 
a aby děti poznaly vůni květů jab-
loní, lip a mateřídoušky,“ popisuje 
Karel Klíma.

Jak říká, celou zahradu budoval 
ve svém volném čase a zadarmo. 
Padesát let sbírá samorosty, které 
na zahradu umístil a návštěvníci 
na ní uvidí kromě celé řady byli-
nek také staré zemědělské stroje, 
a tabule vysvětlující mimo jiné 
úlohu včel a hmyzu v přírodě. Ve 

vzdáleném konci pak na příchozí 
čeká zajímavý hotel pro hmyz, 
hady a ještěrky.

Slavnostní otevření zahrady se 
odehraje v sobotu 13. června od 
devíti hodin, kdy na místě začne 

hrát dechová hudba z Blanska. 
V deset hodin pak přijde na řadu 
samotné otevření spojené s kultur-
ním vystoupením, projevy hostů a 
požehnáním.

„Následovat bude prohlídka za-

hrady a přednáška v podání bylin-
kářky Jany Bochníčkové. Na místě 
se budou prodávat bylinky, nářadí 
pro zahrádkáře a včelí produkty. 
Občerstvení zajistí místní dobro-
volní hasiči,“ doplnil Karel Klíma.

Kontakt na 
inzerci: 

774 408 399
inzerce@

zrcadlo.net

Karel Klíma v bylinkové zahradě.  Foto Radim HruškaKarel Klíma v bylinkové zahradě.  Foto Radim Hruška

Dětský den. Úsměv na dětských tvářích v sobotu v blanenském zámec-
kém parku vykouzlila obří skluzavka, cukrová vata, živí medvědi a mnoho 
dalších atrakcí. V programu vystoupili například Zbyněk Drda, blanenš   
stepaři a fakírské duo. Dětský den se v zámeckém areálu slavil celý den 
a skončil ohňostrojem na přehradě. Více fotografi í na www.zrcadlo.net.
 Foto Marie Hasoňová

Výstava. Žáci tře  ho ročníku Veterinářství – Veterinární prevence z Vyšší 
odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy, Boskovice při-
pravili na pátek již osmý ročník Výstavy psích miláčků. 
Více fotografi í na www.zrcadlo.net.  Foto Jaroslav Oldřich
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O demolici hotelu Dukla 
se uchází devět firem

M  Z

Blansko - Zbourání hotelu Duk-
la v Blansku nebude stát více než 
deset milionů korun. Vyplývá to z 
nabídek, které se sešly ve výběro-
vém řízení na demolici objektu. 
Zájem o zakázku má devět fi rem.

Termín, do kdy mohly sta-
vební firmy posílat své nabídky, 
vypršel v pondělí. Ten samý den 
proběhlo také otevírání obálek. 
O vítězi tendru na demolici Duk-
ly rozhodne výběrová komise.

„Výběrová komise má týden 
na to, aby provedla kontrolu, zda 
byly dodrženy veškeré náležitosti 
stanovené podmínkami výběro-
vého řízení. Začátkem týdne by 
pak měla rozhodnout o výběru 
nejvhodnějšího uchazeče. (výběr 
proběhl až po uzávěrce Zrcadla, 
pozn. red.) Co mohu prozradit již 
nyní, je to, že nás mile překvapily 
nabídkové ceny. Všechny se totiž 
pohybují v hladině pod 10 milio-
nů korun včetně DPH,“ uvedl sta-
rosta Blanska Ivo Polák (ČSSD).

Hlavním kritériem při posu-
zování nabídek bude cena. Neú-
spěšní uchazeči budou mít čtrnáct 
dnů na to, aby se proti výsledkům 
tendru případně odvolali. Pokud 
se tak nestane, Dukla se začne 
bourat v červenci.

„Demolice bude prováděna 
stříháním. Tato metoda byla zvo-
lena, protože je rychlejší, a počí-
táme, že bude i levnější,“ vysvět-
lil před časem starosta.

Na místě Dukly příští rok 
vznikne park s jezírkem a kavár-

nou. Jeho podobu mohli oby-
vatelé Blanska vybírat ze dvou 
variant. Nejvíce hlasů získala 
varianta s jezírkem uprostřed 
travnaté plochy. Konečná podoba 
parku se ale ještě nejspíš změní.

Vybudování parku má přijít 
až na devět milionů korun. O 
demolici Dukly rozhodli obyva-
telé Blanska minulý rok v říjnu 
v referendu. Zchátralý objekt 
radnice získala v září roku 2011 
za třicet a půl miliónu korun v 
dražbě.

Letovice budou varovat 
před povodněmi čidla na 

Svitavě a rozhlas
Letovice - Obyvatelé Letovic budou lépe informovaní o blížící 

se velké vodě. Radnice nechala opravit bezdrátový rozhlas ve městě 
i v jeho třinácti místních částech a na řeku Svitavu instalovat dvě nová 
protipovodňová čidla.

Svitava v Letovicích hrozí zvýšenou hladinou každý rok. Velké ško-
dy ve městě napáchala při povodních například v roce 1997. K lidem 
by se teď měly dostat informace o velké vodě rychleji.

„Na řece jsou dva nové hlásiče, které sledují hladinu. Udělali jsme 
i nový varovný systém výměnou všech amplionů v Letovicích i ve 
všech místních částech,“ popsal letovický starosta Vladimír Stejskal 
(ODS).

Vybudování nového systému varování před povodněmi město vyšlo 
na deset milionů korun. Většinu z nich pokryla dotace.

„Bude to fungovat tak, že když se zvedne hladina Svitavy, dostane 
echo Povodí a dostane echo i pan starosta a hned může konat a zvedat 
příslušné lidi, že se něco blíží a děje,“ dodal starosta.

Před lety už Povodí Moravy ve městě provedlo úpravy koryta řeky 
Svitavy. Součástí akce bylo vybudování nových ochranných zídek 
a terénních úprav, které mají zabránit rozlití vody do zástavby. To vše 
přišlo na asi 46 milionů korun.  (moj)

Město Boskovice vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na funkční místo

Vedoucí odboru sociálních věcí 
MěÚ Boskovice

Platové zařazení: platová třída 11

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Kvali ikační předpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském nebo bakalářském  
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku
znalost správního řádu, zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o sociálních  
službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi a souvisejících právních předpisů

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  
a odborných znalostech a dovednostech,  
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též  
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
doklad  o splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.  
souhlas se zpracováváním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového  
řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín odevzdání přihlášky: 12.6.2015 do 10.00 hod.

Přihlášky s požadovanými údaji a doklady zasílejte v zalepené obálce se značkou 
„SOC/ved – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice  

Kontaktní osoba: JUDr. David Škvařil, LL.M. – vedoucí úřadu 
č. tel. 516 488 611, e-mail: david.skvaril@boskovice.cz

Úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení je na www.boskovice.cz

Město Boskovice vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na funkční místo

Vedoucí odboru investic 
a rozvoje města MěÚ Boskovice

Platové zařazení: platová třída 11

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Kvali ikační předpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavebního,  
technického nebo právního směru, 
odborné znalosti a zkušenosti v oblasti přípravy a realizace investičních akcí, 

znalost právních předpisů vztahujících se k přípravě a realizaci investičních akcí 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  
a odborných znalostech a dovednostech,  
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též  
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

doklad o splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.  
souhlas se zpracováváním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového  
řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín odevzdání přihlášky: 12.6.2015 do 10.00 hod.

Přihlášky s požadovanými údaji a doklady zasílejte v zalepené obálce se značkou 
„INVESTICE/ved – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice  

Kontaktní osoba: JUDr. David Škvařil, LL.M. – vedoucí úřadu 
č. tel. 516 488 611, e-mail: david.skvaril@boskovice.cz

Úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení je na www.boskovice.cz

INZERCE

Na Velké ceně Blanenska v požárním 
útoku v Jabloňanech padaly skvělé časy

Jabloňany - Druhé kolo okres-
ní hasičské ligy nazvané Velká 
cena Blanenska v požárním úto-
ku proběhlo poslední květnový 
den v Jabloňanech u Boskovic. 
Slunečné počasí přilákalo do 
tamního hasičského areálu nejen 
padesátku soutěžních družstev, 
ale i spoustu fanoušků a místních 
občanů. 

Celkově hladký průběh sou-
těže byl navíc dozdoben perfekt-
ními výkony jak mužských, tak 
ženských družstev – v obou kate-
goriích byly k vidění časy pod 17 
vteřin.

Na travnatou trať nejprve 
vyběhla standardně mužská 
družstva, z nichž nejrychlejší 
byl Žernovník s časem 16,86 s, 
který obsadil třetí příčku, druhou 
pak Chrastavec z okresu Svitavy 
s časem 16,73 s a na místo prv-
ní se s časem 16,59 s vyhouplo 
Stražisko z okresu Prostějov.

Druhá polovina soutěže patři-

la ženám, které konečné pořadí 
oproti minulé soutěži v Žernov-
níku moc neměnily. 

Jediná změna se odehrála na 
třetí příčce, kterou si z Jabloňan 
odvážely Němčice za čas 17,96 s, 

druhé místo patřilo opět Šošůvce 
za čas 17,59 s a nejrychlejší útok 
dne, i v porovnání s mužskou 
kategorií, zaběhla děvčata ze 
Sychotína, vítězky prvního kola, 
a to v čase 16,30 s. Na levém ter-

či bylo sraženo dokonce v čase 
15,75 s.

Velká cena Blanenska bude 
pokračovat další bodovanou sou-
těží v neděli 7. června v Bořito-
vě.  Broňa Zhořová

Velká cena v Jabloňanech. Foto Pavel KuchařVelká cena v Jabloňanech. Foto Pavel Kuchař

Mladí rybáři o víkendu 
soupeřili o pohár starosty 

obce Suchý
Suchý - Mladí rybáři sou-

těžili v sobotu na rybníce 
v Suchém už pojedenácté 
o pohár starosty obce. Letoš-
nímu ročníku přálo počasí. 
Dařilo se všem soutěžícím 
a dokonce každý rybář měl 
nějaký úlovek. Z vody bylo 
vyloveno celkem 2 302 cen-
timetrů ryb. 

Tím největším úlovkem se 
mohl pochlubit Adam Chlup ze Svitávky. Odnesl si cenu za největší 
ulovenou rybu. Tím byl kapr délky 49 centimetrů. Vítězný pohár si 
odnesl Mojmír Ševčík z Boskovic ziskem 426 bodů. Druhé místo obsa-
dil Tomáš Coufal rovněž z boskovického kroužku ziskem 395 bodů. Na 
třetí stupínek dosáhl Kuba Přikryl z Vážan s počtem 197 bodů. Ceny 
byly rozdány i všem ostatním účastníkům závodů. Zvlášť veselé bylo 
pasování nováčků do Petrova cechu. Pasovací listinu si převzalo pět 
nových rybářů.  Vladimír Ševčík

Z  
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Zchátralý dům U Golema v Olešnici se 
proměnil v technologické centrum

R  H

Olešnice - Pohled na chátrající 
dům U Golema v centru Olešni-
ce je již minulostí. Právě v těchto 
dnech totiž končí jeho proměna. 
Společnost K-net z něj v rámci 
projektu Rekonstrukce objektu 
pro vývoj a poskytování strate-
gických služeb vytvořila moderní 
technologické centrum za více než 
dvacet milionů korun. 

Podle vedení společnosti je 
cílem nákladného projektu rekon-
strukce zchátralého nevyužíva-
ného historického objektu a jeho 
hospodářských budov na moderní 
sídlo. Společnost zabývající se IT 
tak získala vlastní prostory pro 
vývoj a poskytování strategických 
služeb. 

Na místě vznikly kvalitní kan-
celářské prostory, prostory pro 
školení a technické místnosti pro 
vývojáře IT – analytiky, progra-
mátory, pro techniky a další pro-
fese zajišťující provoz cloudového 
centra. Další součástí rekonstruo-
vaného objektu jsou místnosti pro 
umístění technologií. 

Podnikatelský záměr počítá 
s tím, že v Olešnici bude v koneč-
né fázi pracovat dvaadvacet lidí. 

„Naším cílem je v Olešnici vybu-
dovat velín, podobný tomu, který 
máme v Brně a který nám umožní 
výrazně rozšířit naše služby. V mís-
tě chceme mimo jiné také vytvořit 
vlastní vývojový tým zaměřený na 
programové komponenty v systé-

mové oblasti, kterou se naše fi rma 
zabývá,“ uvedl vedoucí olešnické 
pobočky Petr Nepustil.

„Jistý způsobem je to pro nás 
zkouška, zda takové centrum 
můžeme provozovat mimo větší 
město. Od projektu si slibujeme, 

že získáme řadu šikovných lidí, 
kteří bydlí na Vysočině a nechtějí 
dojíždět daleko za prací. V sou-
časné době máme v Olešnici 
zaměstnaných devět lidí a další 
vybíráme. Máme zájem o pracov-
níky, kteří nemusí mít výhradně 

vysokoškolskou IT kvalifi kaci, ale 
jsou šikovní, umějí dobře naslou-
chat potřebám klienta a dokáží 
tuto informaci předat dalším spe-
cialistům v týmu,“ uvedl jednatel 
společnosti K-net Tomáš Knettig.

Samotný vznik myšlenky je 
podle něj poměrně kuriózní. Na 
začátku byl zájem pomoci známé-
mu s bydlením v obtížné životní 
situaci. „Rodinná rada“ však kou-
pi historického domu v dezolátním 
stavu viděla jako nezvládnutelný 
úkol. Postupem času se myšlenka 
na rekonstrukci budovy pro sou-
kromé účely změnila ve vizi vybu-
dovat v Olešnici fi remní sídlo. 

„Jako mladý kluk jsem chtěl stu-
dovat architekturu, takže k  přestav-
bě objektu mám vztah. Dům sice 
není památkově chráněný, ale cítil 
jsem, že má velký potenciál. Dvě 
stě let starý dům jsem chtěl upra-
vit citlivě s důrazem na zachování 
původních prvků. I proto zůstaly 
v některých prostorách zachova-
né povalové stropy, opravili jsme 
původní studnu nebo v částech, 
kde to bylo možné, přiznali klenuté 
stropy a původní kamenné zdivo,“ 
vypočítal Tomáš Knettig.

Příprava projektu začala před 
třemi lety, v letech 2012 až 2013 

pak zaměstnanci fi rmy sami čistili 
nemovitost a pracovali na výsled-
né podobě projektu, který podpo-
řila Evropská unie. Poslední rok 
a půl pak patřil kompletní rekon-
strukci. 

„Snažili jsme se používat kva-
litní materiály, aby nemovitost 
neztratila na své hodnotě. Když 
opravíte v centru města s histo-
rií dům, tak to pro mě má velkou 
hodnotu. Na začátku nebyl dům 
v dobrém stavu, stavba měla hod-
ně komplikací, ale myslím si, že 
výsledek je výborný,“ doplnil 
Tomáš Knettig s tím, že rekonstru-
ovaný objekt bude poprvé předsta-
ven veřejnosti 24. září.

Společnost K-net je zaměřená 
především na fi remní klientelu a 
organizace státní správy či samo-
správy. Nabízí cloudová řešení, 
dodávky a realizace IT projektů 
a poskytuje širokou škálu služeb 
souvisejících s provozem IT. Jed-
ná se zejména o služby z oblasti 
organizační podpory, technické 
podpory, poskytování výpočetních 
zdrojů a z oblasti zajištění pro-
vozu. Nově se zaměřuje také na 
školicí aktivity a podporu při zpra-
cování dotačních titulů i pro oblast 
školství a státní správy.

INZERCE

Město Boskovice vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na funkční místo

Vedoucí odboru správy 
majetku MěÚ Boskovice

Platové zařazení: platová třída 11

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Kvali ikační předpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavebního,  
technického nebo právního směru, 
znalost právních předpisů vztahujících se ke správě majetku obcí, 

orientace v problematice oceňování nemovitostí výhodou 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  
a odborných znalostech a dovednostech,  
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též  
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
doklad o splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.  
souhlas se zpracováváním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového  
řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů

Termín odevzdání přihlášky: 12.6.2015 do 10.00 hod.

Přihlášky s požadovanými údaji a doklady zasílejte v zalepené obálce se značkou 
„MAJ/ved – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice  

Kontaktní osoba: JUDr. David Škvařil, LL.M. – vedoucí úřadu 
č. tel. 516 488 611, e-mail: david.skvaril@boskovice.cz

Úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení je na www.boskovice.cz

Zleva Tomáš Kne   g - jednatel společnos  , Alena Zemánková - redaktor časopisu a Petr Nepus  l - vedoucí 
pobočky Olešnice.  Foto Radim Hruška

Dům před rekonstrukcí. Foto archiv společnos   K-netDům před rekonstrukcí. Foto archiv společnos   K-net Dům po rekonstrukci. Foto archiv společnos   K-netDům po rekonstrukci. Foto archiv společnos   K-net

Poslední události druhé 
světové války tak, jak je 

zachytila olešnická kronika
Události popsané kronikářem 

Josefem Višinkou tak, jak je proží-
val, viděl a v kronice zaznamenal:

Oběti
Úkolem partyzánů bylo zne-

pokojovati Němce a vázati větší 
německé síly, které by jinak mohly 
býti použity na frontě. Tento úkol 
partyzáni splnili.

Obyvatelé našich vesnic přinesli 
však veliké oběti partyzánskému 
hnutí. Němci totiž trestali velmi 
přísně každého, kdo partyzány 
podporoval. Tito lidé byli ve stálém 
nebezpečí, ani chvilku si nebyli jis-
tí životem.

V Pivonicích byl 19. ledna 
zatčen partyzán Ivan, který se při 
mučení přiznal, u koho se zdržoval. 
Proto dne 20. ledna ve 2 hodiny 
v noci byl zatčen Čeněk Hlaváček 
z Brťoví a Ladislav Štarha ze Čtyř 
Dvorů. Byli uvězněni v Kounico-
vých kolejích v Brně a potom ve 
Flosenburku, kde Hlaváček zemřel. 
Kde byl umučen Štarha se neví.

Dne 8. února zatčen majitel 
samoty Karlov pod Louckým dvo-
rem, Prudil se svou manželkou a 11 
letým synem. Byli uvězněni v Leto-
vicích, odkud odesláni prý do Brna, 
kde všechna stopa po nich mizí. 
(Poznámka: Všichni byli poprave-
ni v první polovině dubna 1945 v 
Kounicových kolejích v Brně). Dne 
21. února zatčen tasovický občan 
Dostál a celá rodina Škrabalova 
v Tasovicích. Matka, syn a tři dcery. 
Tito všichni byli asi umučeni v Leto-
vicích. Čest budiž jejich památce! 
Při výslechu neprozradili nikoho, 
jinak by celá řada lidí byla nešťastná. 
(Poznámka:Také oni byli popraveni 
10. dubna 1945 v Mauthausenu).

Nejhorší bylo, že gestapo posíla-
lo do vesnic svoje náhončí, kteří se 
vydávali za partyzány a vše zjištěné 
hlásili gestapu. Lidé nevěděli někdy, 
koho mají před sebou. Toto se stalo 
osudným Josefu Štarhovi z Petrova.

 K němu přišli na noc dne 30. 
ledna čtyři partyzáni. Počínali si 
velmi neopatrně a tak, že to budi-
lo zdání, že to jsou tzv.Vlasovci, 
zaprodanci Němců. Proto Jos. Štar-
ha je ohlásil německým polním 
četníkům v Kunštátě. Tito přijeli 
již 31. ledna do Petrova, obstoupili 
ves a zahájili palbu na Štarhův sta-
tek. Partyzáni se snažili zachránit 
útěkem. Podařilo se to jen dvěma. 
Jeden padl, druhý těžce zraněný 
byl zajat, ale cestou do Kunštátu 
zemřel. Obec petrovská musela dát 
střelbou poškozený statek opravit.

 Dne 22. února večer vtrhli par-
tyzáni do Petrova, Josefa Štarhu 
vyvedli ze statku a po krátkém 
výslechu jej zastřelili na mostě 
v dolní části obce.

Poprava
Dne 14. dubna 1945 byli popra-

veni v Brně v Kounicových kole-
jích olešničtí rodáci part. poručík 
Vladimír Blažka a jeho bratranec 
Alois Bauer.

Vlad. Blažka se narodil v Olešnici 
12. prosince 1920 v domě č.p. 192. 
Jako chlapec se odstěhoval s rodiči 
do Brna. Vyučil se obchodníkem a 
soukromě studoval střední školu. Za 
okupace byl nasazen na práci v Ber-
líně, kde byl pro sabotáže vězněn 
ve Spandau – West, potom poslán 

na přeškolení do Štrasburgu a pak 
Weiner–Neudorf Grisfeld. Zde 
organizoval dobrovolníky do Tito-
vy armády v Jugoslávii. Konečně 
při jedné kulturní cestě do Jugo-
slávie byl chycen na chorvatských 
hranicích a odvlečen do věznice 
v Mariboru a tam půl roku vězněn. 
Pak byl nasazen do továrny v Dub-
nici nad Váhom na Slovensku.

Odtud se mu podařilo přejít 
k slovenským partyzánům, kde 
se zúčastnil slovenského povstání 
v I. čsl. armádě, I. brigádě generála 
Goliana. V prosinci 1944 odešel do 
Brna k rodičům, kde pracoval dále 
na osvobození národa pod krycím 
jménem Poruba. Poslední jeho čin 
– zastřelení SS hauptscharfführera 
Gőlnera, před kanceláří gestapa - byl 
prozrazen a Vlad. Blažka zatčen dne 
22. března 1945, zároveň se svým 
bratrancem Aloisem Bauerem, 
 narozeným dne 23. května 1926 
v č.p. 146, jako svým pomocníkem. 
Oba byly vězněni a krutě mučeni 
v Kounicových kolejích v Brně. Ač 
sami zrazeni, nikoho neprozradili. 
Odsouzeni k smrti zastřelením a 
rozsudek proveden 14. dubna 1945.

Těla bratranců byla po tříměsíčním 
hledání uložena na čestném místě 
Ústř. hřbitova v Brně – skup. 25. Oba 
jmenovaní byli vyznamenáni čsl. 
Válečným křížem „in memoriam.“

 Pokračování příště

Prchající německá armáda.Prchající německá armáda.
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Ř  

Prodám 4 ks alu disků R14, 4x108, 
vhodné pro Ford. Cena 2 000 Kč.Tel.: 
774 964 038 jen sms, zavolám zpět.

Koupím cca 2 kubíky suchého tvr-
dého dřeva, nenaštípaného. Odvoz  do 
Ludíkova si zajistím. Tel.: 737 142 578. 
Nabídněte cenu.

Koupím vojenské a civilní řády a 
vyznamenání. Též socialistické. Tel.: 
608 420 808.

Prodám knihy od Robina Cooka 

(nové) á 25,- Kč. SMS na tel. 792 259 
250 - zavolám.

Prodám starší kufříkový šicí stroj 
(entlovačka) za 290,- Kč . SMS na tel. 
792 259 250 - zavolám.

Koupíme chalupu na Blanensku. 
Rekreace - bydlení. Zahrada podmín-
kou. Tel.: 720 598 284.

Prodám brambory na krmení 2,-
Kč/kg. Tel.: 776 178 163.

Prodám Opel Astra Kombi 1.8 

P  

Pronajmu nebytové 
prostory v přízemí 

domu na Masarykově 
náměs   v Letovicích.
Vhodné k obchodní 

činnos  , výměra 54 m2.
Od června t. r. 

Tel.: 603 738 767 nebo 
737 397 109

MICHAL 
DAVID

25. 6. 2015
20.00 hod.

Letní kino
BOSKOVICE

20.0

Cena: 550 Kč v předprodeji / 650 Kč na místě

Předprodej v Městském informačním středisku 
Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77 
a v síti ticketportal.cz.

www.kulturaboskovice.cz

AGROAD s.r.o.
se sídlem v Kuřimi,

hledá SKLADNÍKA na HPP.
Info na tel.: 541 264 970.

Údržba zeleně - Posekáme 
zahrady, neudržované 

plochy, náročný terén není 
překážkou. Individuální 

přístup. Více informací na 
tel.: 778 000 301. 

www.sekacizelene.cz

Pronajmu dlouhodobě 
byt 1+1, včetně sociálního 

zařízení v přízemním 
rodinném domku ve 

Svitávce. Nájem 3500,- Kč 
plus inkaso 2300,- Kč, 

dvouměsíční kauce 
z nájmu. Samostatné 

hodiny pro odpočet. Tel.: 
728 977 545, 731 345 327
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AKCEAKCE
Blansko – ASK v 10 hod.: Strollering – 
ukázková hodina, sportovní chůze s kočár-
kem propojená s fi tness programem.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Pojď 
si se mnou hrát – setkávání maminek či 
babiček s dětmi.
Blansko – ZUŠ Zámek v 18 hod.: 4. Absol-
ventský koncert ZUŠ.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Kreslení 
pravou mozkovou hemisférou.
Boskovice – Zámek v 8, 8.45, 9.30, 10.15, 
11 a 11.45 hod.: Dětské dny s Arabelou.
Boskovice – Zámek v 19.30 hod.: Barbara 
Maria Willi a Joss van Immerseel, koncert 
v rámci fes  valu Concentus Moraviae.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého 
kina v 17 hod.: Závěrečné vystoupení žáků 
LDO ZUŠ pod vedení p. uč. MgA. Zdeňky 
Selingerové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dítě číslo 44.
Boskovice v 19.30 hod. Šílený Max: Zbě-
silá cesta.

čtvrtek 4. červnačtvrtek 4. června
AKCEAKCE

Blansko – Senior centrum ve 14 hod.: 
Zahájení provozu odborné Poradny pro 
pečující o osoby s Alzheimerovou choro-
bou.
Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: Pokro-
čilé kojení a jeho význam, v 16 hod.: Den 
dě   a otců.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: Mode-

rované modlitby za město Blansko a jeho 
obyvatele, téma Prázdniny.
Blansko - Cafe & Restaurant Castello v 19 
hod.: Taneční večer, hraje Tom Sawyer 
Band.
Boskovice – Masarykovo náměs   v 9 až 
16 hod.: Farmářské trhy.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: Výsta-
va prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Leto-
vice, vernisáž.
Valchov – Knihovna v 16.30 hod.: Verni-
sáž výstavy Lucie Šmídové.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dítě číslo 44.
Boskovice v 19.30 hod. Insidious 3: Počá-
tek.
Doubravice v 18 hod. Babovřesky 3.

pátek 5. červnapátek 5. června
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 16 hod.: Výstava žáků 
výtvarného oboru SZUŠ Blansko, verni-
sáž.
Blansko – Křesťanské centrum v 17 hod.: 
Základy hry na akus  ckou kytaru, v 18 
hod.: Základy hry na akus  ckou kytaru v 
hudební skupině.
Blansko – Lavina v 17 hod.: DAR SALAM, 
beseda.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Obnovitel-
né zdroje – nesmysl nebo šance?, před-
náška.
Boskovice – Nádvoří zámku v 19.30 hod.: 
Španělský hudební večer na zámku.
Letovice – Galerie Domino v 17.30 hod.: 
Vernisáž prodejní výstavy keramiky Jana 
Vichty.
Olešnice – Kulturní dům v 19 hod.: S čerty 

nejsou žerty, pohádka v podání vírských 
ochotníků.
Šebetov – Škola v 16 hod.: Evropský den, 
zábavný program pro dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dítě číslo 44.
Boskovice v 17 hod. Sedmero krkavců.
Boskovice v 19.30 hod. Insidious 3: Počá-
tek.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Babovřesky 3.

sobota 6. červnasobota 6. června
AKCEAKCE

Blansko – Kryté lázně ve 13 hod.: Volný 
minikurz plavání pro širokou veřejnost.
Blansko – Náměs   Republiky ve 14 hod.: 
7. sraz vozidel značky Trabant.
Blansko – Galerie města Blanska v 17 
hod.: Vladimír Kokolia a Karel Pivoňka, 
vernisáž výstavy.
Boskovice – Areál VASS ve 13 hod.: Jez-
decký den ke Dni dě  .
Letovice – Kostel sv. Prokopa ve 14 až 16 
hod.: Prohlídky farního kostela svatého Pro-
kopa.
Letovice – Klášter Milosrdných bratří ve 14 
a 15 hod.: Prohlídky historické lékárny.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice ve 20 
hod.: Taneční zábava.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 
14.30 hod.: Olešnická kytka.
Úsobrno – Hřiště ve 14 hod.: Běh naděje 
a Dětský den.
Velké Opatovice – Zámecký sál v 19 hod.: 
Zábavně-vědomostní moderovaný kvíz.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Malá z rybárny.
Blansko ve 20 hod. San Andreas. (3D 
s  tulky)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Sedmero 
krkavců.

neděle 7. červnaneděle 7. června
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 16 hod.: 
Vystoupení literárně-dramatického 
oboru Soukromé základní umělecké 
školy Blansko.
Boskovice – Letní kino v 19.30 hod.: Gala-
koncert Hany Zagorové.
Knínice – Za kulturním domem v 15 hod.: 
Den dě  .
Sudice – Sokolovna v 15 hod.: Dětský den 
v Sudicích.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Malá z rybárny.
Blansko v 17.30 hod. San Andreas. (3D 
s  tulky)
Blansko ve 20 hod. San Andreas. (s  tul-
ky)
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Za kamarády 
z televize VIII.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Sedmero 
krkavců.

pondělí 8. červnapondělí 8. června
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Zámecký sál v 18 hod.: 
Zdravotní cvičení.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Divoká dvojka.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Stá-
le spolu.

úterý 9. červnaúterý 9. června
AKCEAKCE

Blansko – Státní okresní archiv v 9 hod.: 
Proměny Blanska ve 20. stole  , den ote-
vřených dveří.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Cesty za 
poznáním – Ota Pavel.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Divoká dvojka.
Boskovice v 19.30 hod. Rudá mašina.

Koupaliště Červenka 
otvírá již tento pátek 

Boskovice - Vzhledem k příznivé před-
povědi počasí na nadcházející víkend se 
brány koupaliště Červenka v Boskovicích 
otevřou již v pátek 5. června ve 14 hodin 
místo původně plánované soboty. V sobo-
tu bude otevřeno od 10 hodin. Do 13. 6. 
bude současně otevřeno koupaliště i 
městské lázně. Od 13. 6. již bude otevřen 
pouze právě jeden provoz dle aktuálního 
počasí.

Olešnická kytka slaví 
třicetiny

Olešnice - T.O. Zmijáci ve spolupráci s 
městem Olešnice zvou všechny občany 
a návštěvníky Olešnice na jubilejní 30. 
ročník fes  valu Olešnická kytka, který se 
uskuteční v soboru 6. června na zahradě 
KD v Olešnici. Olešnická kytka je jeden z 
nejstarších hudebních fes  valů tramp-
ské a folkové hudby v České republice. 
Letošní ročník má hvězdné obsazení, ať 
už se jedná o Hanu a Petra Ulrychovi se 
skupinou JAVORY BEAT, kteří vystoupí již 
ve 14.30 hod., ale i následně o skupiny 
Kamelot, Poutníci, Los Brňos, nebo Tram-
poty. Chybět nebude i již tradiční Šutera 
Cup - soutěž v pojídání párků v přestávce 
mezi vystoupeními hudebníků, ale také 
tradiční občerstvení pro diváky. 
V pátek 5. června v 19.00 hod. odehrají 
vírš   ochotníci na zahradě KD pohádku S 
čerty nejsou žerty, jako již tradiční divadlo 
před sobotní Kytkou.

kalendář akcíkalendář akcí

 

Accord

BOSKOVICE

V

Dne 8. června uplynou tři roky od 
chvíle, kdy nás navždy opus  l

 
Ing. Pavel Stara.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají rodina a přátelé.

 
 

DARUJ KREV se 
ZDRAVÝM MĚSTEM 

BOSKOVICE 
 
 
 

                                                               12. ČERVNA 2015 
      od 7.00 do 9.30 hod 

  transfúzní oddělení 
        Nemocnice Boskovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKAŽ, ŽE MÁŠ SRDCE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ 

A STAŇ SE DÁRCEM KRVE! 
 

Kampaň je orientovaná na získání prvodárců a netýká se již 
registrovaných dárců krve (děkujeme za pochopení). 

 
Na každého nového prvodárce čeká za tento dobrý skutek malý dárek a 
možnost vyhrát permanentku do plaveckého bazénu v hodnotě 1 tis. Kč. 

 
 
 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel.: 516 488 627 nebo email: 
aneta.sedlackova@boskovice.cz  nejpozději do 6. června 2015. 

K   

ATLETIKA
6. 6., 11 h Doubravice nad Svitavou. Svitava kros.

HORSKÁ KOLA
6. 6., 10 h Protivanov. Pohár Drahanské vrchoviny. 

KOPANÁ
6. 6., 16:30 h Blansko - Vrchovina, divize. 7. 6., 16:30 h Ráječko - 
Sparta Brno, KP. Bořitov - Lipovec, I. A.

NOHEJBAL
6. 6., 8 h ASK Blansko. Memoriál A. Vágnera.

P  

BLANSKO
Středa 3. 6., 12:00 - 18:00; Čtvrtek 4. 6., 12:00 - 18:00; Pátek 
5. 6., 12:00 - 18:00, 19:00 - 20:00; Sobota 6. 6., 9:00 - 10:00, 11:00 
- 13:00, 17:00 - 20:00; Neděle 7. 6., 9:00 - 20:00.

BOSKOVICE
Středa 3. 6., 6:30 - 8:00, 12:30 - 16:00, 17:30 - 21:00; Čtvrtek 4. 
6., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 5. 6., 11:30 - 
17:00, 18:30 - 21:00; Sobota 6. 6., 10:00 - 21:00; Neděle 7. 6., 9:00 
- 20:00; Pondělí 8. 6., 16:00 - 20:00; Úterý 9. 6., 10:30 - 16:00, 
17:30 - 20:00; Středa 10. 6., 11:00 - 21:00.

benz., NOVÁ STK, EKO zapl., taž-
né, stř. nosiče. Rok 1997. Naj. 189 
tis. km. Centrál, dig. display, tem-
pomat, motor ECOtec, el. okna, el. 
zrcátka. Cena: 20 tis. Kč. Tel.: 605 
529 478.

Prodám sadbové brambory červe-

né 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.
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Blanenským plavcům 
vrcholí letošní sezóna

V  V

Blansko, Praha - Uplynulý 
týden měli plavci blanenského 
oddílu velmi nabitý program. Ve 
čtvrtek na slavnostním odpoledni 
pořádali ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Blansko závody 
plavecké přípravky, a poté vyhla-
šovali nejlepší plavce závodního 
plavání za rok 2014. 

Ocenění převzali z rukou tre-
nérů a vedoucí oddílu všichni 
účastníci loňských pohárů Mora-
vy a mistrovství ČR. Nejlepší 
plavkyní za rok 2014 se stala 
Veronika Zamazalová, a to za 
juniorské tituly mistryně a vice-
mistryně republiky v disciplíně 
padesát metrů prsa, které jsou 
v historii blanenského plavání 
ojedinělé. Vyzdviženo bylo také 
jedenáct medailí z poháru Mora-
vy jedenáctiletých, které vybojo-
val Milan Kučera, jedna medaile 
Štěpána Pokorného ze stejného 
šampionátu a páté místo Jana 
Vencela z MČR open. 

V sobotu se pak nejmladší 
desetiletí a jedenáctiletí plavci 
představili na krajské repub-
likové kvalifikaci v Blansku. 
Poháry Moravy desetiletého a 
jedenáctiletého žactva se letos 
konají v Kopřivnici a v Prostějo-
vě. Domácí oddíl nasadil do bojů 
o účast na poloviční republice 

F   
Okresní přebor muži

24. kolo: Sloup-Doubravice 2:1 (1:1), 
Flígl, Novák - Hubený, Vysočany-Vavři-
nec 2:0 (1:0), Beneš, Torda, ČK: Novák 
Libor (V), Kořenec-Letovice 0:5 (0:2) - 
Chmelíček 2, Dvořák, Širůček, Řeháček, 
Olešnice-Lipůvka 2:3 (1:1), Plíhal, Vrzal 
- Macko 3, Rudice-Jedovnice 1:10 (0:7), 
vlastní 2, Sehnal - Borek 3, Gryc 2, Taj-
nai 2, Vintr, Kunštát B-Vilémovice 1:3 
(0:2), Doležel - Eliáš, Kučera, Vorlický, 
ČK: Hlaváček (V), Olomučany-Šošůvka 
2:0 (2:0), Nečas, Opletal. 
  1.  Vilémovice  23  17  1  5  91:49  52
  2.  Vysočany  23  16  3  4  59:40  51
  3.  Jedovnice  23  15  4  4  83:39  49
  4.  Lipůvka  23  14  4  5  66:39  46
  5.  Olomučany  23  10  6  7  43:40  36
  6.  Olešnice  23  10  5  8  55:40  35
  7.  Rudice  23  8  7  8  65:71  31
  8.  Šošůvka  23  9  2  12  53:67  29
  9.  Doubravice  23  6  8  9  38:42  26
  10.  Kunštát B  23  7  5  11  46:63  26
  11.  Sloup  23  6  4  13  37:52  22
  12.  Vavřinec  23  6  0  17  38:70  18
  13.  Letovice  23  5  3  15  42:82  18
  14.  Kořenec  23  3  6  14  37:59  15

III. třída muži
24. kolo: Ostrov-Velké Opatovice 4:1 

(1:0), Gross 3, Štreit - Štindl, Knínice-
Ráječko 2:3 (1:0), Tesař, Špidlík - Pro-
kop, Sehnal, Štafa, Boskovice B-Lažany 
13:1 (6:1), Andrlík 4, Valenta 2, Bayer, 
Fojt, Horák, Jordánek, Martínek, Přibyl 
- Repík, vlastní, Skalice n.Svitavou-
Adamov 1:4 (1:2), Pokorný - Malásek 2, 
Dáňa, Hrazdíra, Kotvrdovice-Drnovice 
2:4 (0:1), Filip, Matuška - Dvořáček 2, 
Páral 2, Vranová-Vísky 4:3 (1:1), Krčil 
2, Nedoma 2 - Abrahám, Kamba, Šmeral, 
Svitávka-Bořitov B 5:2 (3:0), Kame-
nický 2, Chloupek, Hanák, Procházka - 
Beneš 2. 
  1.  Drnovice  23  17  1  5  75:35  52
  2.  Adamov  23  16  3  4  82:29  51
  3.  Ráječko  23  16  2  5  71:44  50
  4.  Svitávka  23  14  1  8  67:52  43
  5.  Boskovice B  24  13  2  9  85:63  41
  6.  Skalice   23  13  1  9  54:39  40
  7.  V. Opatovice  23  12  4  7  58:52  40
  8.  Knínice  23  9  3  11  55:47  30
  9.  Vísky  23  8  6  9  49:58  30
  10.  Ostrov  23  8  6  9  45:54  30
  11.  Bořitov B  24  8  2  14  36:68  26
  12.  Vranová  23  5  3  15  40:79  18
  13.  Kotvrdovice  23  3  1  19  23:77  10
  14.  Lažany  23  2  1  20  23:66  7

IV. třída muži
24. kolo: Lomnice-Benešov 3:1 (1:1), 

Chladil, Rochla, Řeřucha - Andrlík, Ska-
lice n.Svitavou B-Lipůvka B 4:1 (1:1), 
Fiala 2, Havelka, Rychnovský - Hanz-
líček, Lažánky-Jedovnice B 7:2 (5:0), 
Kratochvíl 2, Švéda 2, Cupák, Musil, 
Semrád - Lehotský, Pešička, Voděrady-
Cetkovice 3:5 (1:3), Bednář 2, Páral - 
Letfus 2, Bárta, Cojocaru, Šafránek. 
  1.  Benešov  19  14  3  2  76:32  45
  2.  Lomnice  17  11  3  3  52:24  36
  3.  Jedovnice B  17  10  1  6  66:42  31
  4.  Cetkovice  18  9  3  6  69:69  30
  5.  Doubravice B  17  8  2  7  48:43  26
  6.  Skalice B  18  8  2  8  39:43  26
  7.  Lažánky  17  7  4  6  52:41  25
  8.  Lipůvka B  18  7  1  10  51:64  22
  9.  Svitávka B  18  5  3  10  34:59  18
  10.  Voděrady  18  3  2  13  35:69  11
  11.  Vilémovice B  17  2  2  13  23:59  8

OP dorost – o 1. - 8. místo
5. kolo: Rájec-Jestřebí-Knínice 4:3 

(3:2), Kunc 2, Müller, Opatřil - Korčák 
2, Korčák, Lipůvka-Letovice 0:12 (0:5) 
- Bezděk 2, Stehlík 2, Zemánek 2, Fid-
ler, Kougl, Macének, Pokorný, Sedlák, 
Slechan, Č.H./Bořitov/Bosk. B-Velké 
Opatovice 0:2 (0:2) - Kříženecký, Mül-
ler, Olomučany-Lysice/Kunštát 0:5 
(0:4) - Horák 4, vlastní. 
  1.  Letovice  5  5  0  0  52:12  30
  2.  Rájec-Jestřebí  5  4  0  1  54:16  27
  3.  Lysice/Kunštát  5  3  0  2  37:26  16
  4.  V. Opatovice  5  3  1  1  19:24  16
  5.  Knínice  5  2  0  3  34:34  13
  6.  Č.H./Boř./Bosk. B  5  2  1  2  27:28  13
  7.  Lipůvka  5  0  0  5  16:45  9
  8.  Olomučany  5  0  0  5  14:67  6

OP dorost – o 9. - 15. místo
5. kolo: Drnovice/Voděrady/Žijeme-

Olešnice 9:1 (4:1), Žáček 4, Valenčík 3, 
Dokoupil, Koudelka - Sýs, Doubravice-
Vísky 4:2 (3:0), Alexa 3, Hrdina - Hrdý, 
Marek, Sloup/Vavřinec-Svitávka 1:10 
(1:2), Trtílek - Peterka 5, Bednář, Dřevo, 
Frehar, Frehar, Schulze. 
  1.  Svitávka  5  5  0  0  69:9  27
  2.  Kotvrdovice  3  2  0  1  21:13  21
  3.  Drnov./Vod./Žij.  4  2  1  1  31:22  13
  4.  Sloup/Vavřinec  4  1  0  3  29:44  13
  5.  Vísky  5  1  0  4  22:41  9
  6.  Doubravice  4  1  0  3  15:28  7
  7.  Olešnice  5  2  1  2  26:56  7

OP st. žáci 7+1 – o 1. - 8. místo
5. kolo: Rudice/Jedovnice-Loučky 

11:2 (7:1), Kučera 3, Štěpánek 3, Kouřil 
2, Magda 2, Matuška - Caudr, Konečný, 
Sloup/Vysočany-Svitávka 2:2 (1:0), 
Dinga, Kolomazníček - Pinkava 2, Kuřim 
B-Drnovice/Žijeme 3:6 (0:2), Šťastný 2, 
Zabadal - Žáček 4, Fiala, Pavel, Kotvrdo-
vice-Knínice 1:4 (1:0), Kunc - Letfus 2, 
Mucha, Probošt. 
  1.  Rudice/Jedo.  5  4  0  1  69:21  28
  2.  Knínice  5  4  0  1  38:12  27
  3.  Drnovice/Žij.  5  3  0  2  39:21  21
  4.  Sloup/Vysočany  5  3  1  1  37:29  20
  5.  Svitávka  5  2  1  2  38:41  13
  6.  Kuřim B  5  2  0  3  43:41  12
  7.  Kotvrdovice  5  1  0  4  16:63  6
  8.  Loučky  5  0  0  5  18:68  3

OP st. žáci 7+1 - sestup
5. kolo: Vísky-Ráječko 0:11 (0:6) 

- Souček 4, Palacký 3, Matal 2, Maša 

2, Velké Opatovice-Lipovec 6:8 (3:3), 
Kouřil 3, Kubeš 2, Pospíšil - Stejskal 4, 
Flachs 3, Poláček. 
  1.  Lipovec  5  5  0  0  44:8  15
  2.  Ráječko  5  4  0  1  29:4  12
  3.  Č.H./Bořitov  3  1  0  2  3:8  3
  4.  V. Opatovice  3  0  0  3  7:25  0
  5.  Vísky  4  0  0  4  2:40  0

OP mladší žáci 7+1
20. kolo: Šošůvka-Sloup/Vysočany 

0:6 (0:2) - Odehnal 2, Bartošek, Meluzín, 
Richtrová, Vašíček, Olomučany-Leto-
vice 6:2 (3:1), Beránek 4, Barák, Fedra 
- Horváth 2, Jedovnice/Rudice-Benešov/
Kořenec 2:1 (1:1), Doležel, Veselý - Von-
dál. 
  1.  Boskovice B  14  13  1  0  117:11  40
  2.  Žijeme hrou B  16  11  0  5  86:50  33
  3.  Jed./Rudice  16  10  1  5  70:37  31
  4.  Letovice  16  9  1  6  69:37  28
  5.  Cetkovice  15  9  1  5  63:36  28
  6.  Knínice  16  7  1  8  60:52  22
  7.  Sloup/Vysoč.  17  7  1  9  45:64  22
  8.  Olomučany  16  7  0  9  78:80  21
  9.  Benešov/Koř.  16  3  0  13  29:90  9
  10.  Šošůvka  16  0  0  16  7:167  0

Starší přípravka 5+1
17. kolo: Kunštát/Olešnice A-Leto-

vice 3:6 (0:3), Baňa, Chytrý, Motyčka 
- Soyma 3, Kalasová 2, Jež, Kunštát/
Olešnice B-Svitávka 0:32 (0:16) - Valou-
šek 9, Šebesta 6, Vybíhalová 4, Čermák 
3, Bílek 2, Fiala 2, Hlaváček 2, Janoušek 
2, Odehnal, Peňáz, Kunštát/Olešnice B-
Letovice 0:24 (0:10) - Jež 7, Kalasová 5, 
Seidl 3, Tyralík Jakub 3, Soyma 2, Tyralík 
Vojtěch 2, Kobylka, Pilát, Kunštát/Oleš-
nice A-Svitávka 12:5 (7:3), Motyčka 
4, Baňa 3, Chytrý 2, Šínová 2, Koláček 
- Šebesta 2, Fiala, Odehnal, Valoušek, 
Adamov/Rudice-Drnovice 15:0 (5:0), 
Zouhar Dominik 5, Konečný 3, Kos 2, 
Volgemut 2, Zouhar F. 2, Čáp, Jedovni-
ce-Lysice 16:4 (8:3), Hrivík 8, Tetur 5, 
Dvořák, Hloušek, Krátký - Kazda 2, Vši-
anský 2, Jedovnice-Drnovice 7:1 (5:0), 
Hloušek 2, Hrivík 2, Kajtár, Kouřil, Tetur 
- Španělová, Adamov/Rudice-Lysice 
26:2 (14:1), Zouhar Dominik 8, Zouhar 
F. 5, Konečný 4, Volgemut 4, Kos 2, Čáp 
2, Hloušek - Tobiáš 2, Velké Opatovice-
Lažany 21:1 (8:1), Matijko 4, Cveček 3, 
Lysoněk 3, Richtr 3, Kejík 2, Stloukal 2, 
Feder, Foret, Fuksa, Čulenová - Kolářo-
vá, Knínice-Lipůvka nehráno, hosté se 
nedostavili, Knínice-Lažany 26:0 (10:0), 
Lexman 9, Lexmanová 5, Dobeš 4, David 
3, Kaderka 2, Blažek, Odehnal, Přikryl, 
Velké Opatovice-Lipůvka nehráno, hos-
té se nedostavili, Blansko A-Ráječko 7:3 
(3:2), Dujka 2, Jakubec 2, Farník, Ostrý, 
Ryzí - Palacký 2, Nejezchleb, Blansko B-
Rájec-Jestřebí 7:11 (3:7), Liška 3, Geier, 
Kovařík, Kovář, Zouhar - Sehnal 4, Hruš-
ka 2, Klepárník 2, Raibl 2, Formánek, 
Blansko B-Ráječko 8:9 (3:3), Kovařík 3, 
Kovář 2, Liška 2, Bezdíčková - Palacký 
5, Nejezchleb 2, Ševčík 2, Blansko A-Rá-
jec-Jestřebí 15:1 (8:1), Dujka 4, Jakubec 
4, Staněk 3, Ryzí 2, Hasoň, Ostrý - Sehnal, 
Boskovice A-Benešov/Kořenec 18:4 
(9:1), Marek 5, Čejka 5, Fojt 3, Svoboda 
2, Všianský 2, Hasoň - Kuda 2, Dokou-
pil, Šmída, Boskovice B-Lipovec 9:6 
(6:3), Novotný 3, Berousková 2, Hrabec 
2, Sivera, Šíp - Průchová 4, Jargalsaikhan, 
Jírava, Boskovice B-Benešov/Kořenec 
9:1 (3:0), Pernica 3, Bohatec 2, Šíp 2, 
Hrabec, Novotný - Dokoupil, Boskovice 
A-Lipovec 21:6 (11:3), Čejka 8, Fojt 3, 
Petrů 3, Svoboda 3, Všianský 3, Marek - 
Jargalsaikhan 4, Průchová 2. 
  1.  Boskovice A  34  34  0  0  630:104  102
  2.  Blansko A  33  30  1  2  470:55  91
  3.  Kunštát/Oleš.  34  28  2  4  415:103  86
  4.  Adamov/Rud.  34  27  1  6  416:122  82
  5.  V. Opatovice  33  22  1  10  260:180  67
  6.  Rájec-Jestřebí  32  22  0  10  343:185  66
  7.  Knínice  33  20  1  12  350:183  61
  8.  Ráječko  32  18  1  13  244:187  55
  9.  Blansko B  33  17  1  15  294:237  52
  10.  Boskovice B  34  17  1  16  283:226  52
  11.  Jedovnice  34  17  1  16  293:268  52
  12.  Letovice  32  15  0  17  206:185  45
  13.  Svitávka  32  12  1  19  217:282  37
  14.  Lipůvka  31  11  3  17  188:237  36
  15.  Lipovec  34  10  1  23  156:286  31
  16.  Benešov/Koř.  34  8  1  25  194:298  25
  17.  Drnovice  34  8  1  25  140:315  25
  18.  Lysice  34  5  1  28  148:572  16
  19.  Kunštát/Oleš. B  34  2  0  32  82:685  6
  20.  Lažany  33  0  0  33  29:648  0

Mladší přípravka
16. kolo: Lysice-Adamov 6:13 (3:7), 

Živný 3, Melka, Šteffek, Šulc - Malásek 4, 
Krátký 3, Šmíd 3, Cinkl, Polzer, Volejník, 
Kunštát/Olešnice-Jedovnice 2:8 (2:4), 
Měcháček, Prudký - Konečná 2, Kosorin 
2, Bezděk, Hanák, Lízal, Pavela, Kunštát/
Olešnice-Adamov 14:8 (7:4), Prudký 4, 
Šmerda 4, Havelka 3, Měcháček 2, Teno-
ra - Polzer 3, Malásek 2, Krátký, Skoumal, 
Šmíd, Lysice-Jedovnice 0:23 (0:11) - 
Lízal 5, Holub 4, Kosorin 4, Hégr 3, Pave-
la 3, Hanák 2, Přikryl 2, Letovice-Blansko 
A 7:6 (6:2), Jež 4, Šamšula 2, Kalasová - 
Souček 5, Nejezchleb, Svitávka-Blansko 
A 2:19 (2:7), Bárta, Čermák - Souček 12, 
Klimeš 5, Doležel, Nejezchleb, Blansko 
B-Svitávka 7:0 (4:0), Kala 4, Slanina 3, 
Blansko B-Letovice 1:16 (0:11), Kala - 
Němeček 4, Sič 4, Majdl Antonín 3, Pala 2, 
Lepka, Majdl Karel, Pelíšek, turnaj v Rájci 
odložen.

Okresní přebor - ženy
17. kolo: Mostkovice-Ráječko nehráno, 

hosté se nedostavili, Drnovice-Kostelec 
0:9 (0:5) - Marková 4, Hájková, Knápková, 
Pitáková, Urbanová, Vykopalová. 
  1.  Kostelec  14  14  0  0  117:3  42
  2.  Kohoutovice  13  6  3  4  39:20  21
  3.  Mostkovice  13  6  2  5  13:23  20
  4.  Ráječko  13  4  1  8  14:54  13
  5.  Drnovice  13  0  0  13  5:88  0

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

1 B  – V , 1 0 2

2 R  – S , KP 1 0 2

3 D  – K , I.A 1 0 2

4 M  – B , I.A 1 0 2

5 B  B – R -J , I.B 1 0 2

6 P  – Č  H , I.B 1 0 2

7 O  – S , OP 1 0 2

8 Š  – K  B, OP 1 0 2

9 V  – R , OP 1 0 2

10 J  – O , OP 1 0 2

11 L  – V , OP 1 0 2

12 V  – D , OP 1 0 2

13 A  – B  B, III. . 1 0 2

14 B  – L , I.A 1 0 2

10. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem minulého kola se stal David Stehlík z Kotvrdovic, který 
získal 16 b stejně jako Zdeněk Sekanina ze Skalice, rozhodlo lepší 
umístění v celkovém pořadí. Řádek 11 nebyl kvůli chybně uvedenému 
soupeři hodnocen. Celkové pořadí na www.zrcadlo.net.

T

Hrdlička se Staňkem jsou mistry republiky
Svitávka - V sobotu se ve Svi-

távce hrál fi nálový turnaj katego-
rie U 23 v kolové. Jako největší 
favorit do něj vstupovala dvojice 
MO Svitávka Jiří Hrdlička ml. 
a Roman Staněk, která v semifi ná-
le nenašla přemožitele.

Stejně tak se jí dařilo i ve fi ná-
le. V pěti zápasech si poradila se 
všemi soupeři a bez ztráty bodu 
vybojovala mistrovský titul.

Výsledky: MO Svitávka - Pře-
rov-Olomouc 6:2, - Šitbořice 9:5, 
- Zlín 2 7:5, - Brno-Svitávka 11:1, 

- Zlín 1 8:2. Brno-Svitávka - Pře-
rov-Olomouc 3:3, - Šitbořice 2:7, 
- Zlín 2 1:5, - Zlín 1 3:2.

O pořadí na dalších třech místech 
musela rozhodnout minitabulka vzá-
jemných zápasů, neboť dvojice Zlín 
2, Přerov-Olomouc a Šitbořice měly 

stejný počet bonusových bodů. Stří-
bro nakonec patří páru Váňa, Vokur-
ka (Přerov - Olomouc) a bronz páru 
Drabálek, Topolář (Šitbořice). Páté 
místo v celkovém pořadí vybojovali 
Patrik Krejčí a Filip Zahálka (Brno 
- Svitávka).  (les)

Blanenš   plavci.  Foto Věra VencelováBlanenš   plavci.  Foto Věra Vencelová

dvanáct plavců. Z nich nejvíce 
zazářila desetiletá Anna Kuče-
rová, která se stala majitelkou 
třech zlatých a dvou stříbrných 
medailí. Čtyři medaile stříbrné 
a bronzové hodnoty si svými 
výkony zajistil také desetiletý 
Jakub Bartošík. Do celkové sbír-
ky deseti cenných kovů přispěl 
ještě ve stejné kategorii jedním 
stříbrem Marek Švarc.

Od pátku do neděle reprezen-

tovali blanenský oddíl v Praze 
Podolí nejstarší plavci: Viktorie 
Grmelová, Veronika Zamazalo-
vá, Michal Vencel a Jan Vencel. 
Mezinárodní páté kolo Českého 
poháru v plavání Praha 2015 - 
Arena Cup přivítalo pětistovku 
plavců z deseti zemí nepříjemně 
chladným počasím. Do Prahy 
přijela na tradiční mítink kvalitní 
konkurence z Německa, Maďar-
ska, Turecka nebo Moldávie. 

Blanenští tentokrát sbírku medai-
lí z Českých pohárů nerozšířili, i 
když se v první desítce výsledko-
vé listiny pohybovali docela čas-
to. Veronika Zamazalová se pro-
bojovala do finálové osmičky na 
padesátce prsa, kde doplavala na 
pátém místě, na dvoustovce pak 
byla osmá. Jan Vencel se objevil 
v první desítce dokonce šestkrát 
a na dvoustovce prsa bral neoblí-
benou bramborovou medaili.

Boskovický šprtec je stále hodně vidět
Boskovice - O druhém květno-

vém víkendu se v Mostě hrál mezi-
národní turnaj ve šprtci - Czech 
Open 2015. Mezi 117 účastníky 
ze 4 států se objevila i trojice 
boskovických hráčů. Nejvíce se 
turnaj vydařil Jakubu Davidovi, 
který do posledního kola bojoval 
o vítězství. V něm narazil na Mila-
na Macha (Dobrá Voda u Českých 
Budějovic), který však byl nad 
jeho síly a cenné první místo putu-
je na jih Čech. Na Jakuba zbyla 
nepopulární 4. příčka.

I další dva boskovičtí zástupci si 
z Mostu odvezli solidní porci bodů 

do Českého poháru – Dominik 
Fiala za 32. místo a Josef Procház-
ka za 58. příčku.

Týden po mezinárodním tur-
naji jednotlivců pokračovaly i 
soutěže družstev. Oba boskovické 
týmy cestovaly ve 2. lize na sever 
Moravy - do Ostravy. Boskovické 
Áčko potvrdilo ve všech čtyřech 
utkáních roli favorita a své soupe-
ře zdolalo. Byli to domácí Ostrava 
B, Královo Pole, Orel Bohunice a 
nakonec i boskovické Béčko. Pro 
B tým to byla jediná porážka, bod 
ještě ztratil s Kr. Polem.

Za A tým nastoupili Jakub 

David, Vít Vondál, Jakub Ošlej-
šek, Josef Procházka a David 
Grénar, B-tým pak hrál v sestavě 
Bohumil a Jan Feruga, Dominik 
Fiala a Vojta David.

Družstvo BHK Orel Boskovice 
A ztratilo jeden jediný bod ve dva-
nácti zápasech, zbylé dvě postupo-
vé pozice do fi nále Druholigového 

poháru 2015 jsou zatím velkou 
neznámou. Teoretickou šanci mají 
kromě Žďáru nad Sázavou snad 
všechna zbývající družstva skupi-
ny, předposlední kolo, které tajen-
ku postupu částečně vyřeší, se 
hraje po prázdninách. Celkem 10 
družstev do něj zasáhne v neděli 4. 
října v Boskovicích a Úsově.  (les)

Okolo s kolem se jelo 
po jednadvacáté

Letovice - Posled-
ní květnovou sobotu 
se již tradičně sjíždě-
jí příznivci cyklospo-
lečenskorelaxačního 
nezávodu Okolo s 
kolem do Letovic. 
Letos poprvé se celá 
akce konala pod 
novým organizátor-
ským vedením Erika 
Řezníka a fi rmy OK 
Bag Boskovice.

Na letovickém 
koupališti byl pro-
gram pro velké i 
malé – cyklokuriozi-
ty, ukázka historických drezín Ivana Křivánka ze Slavkova, který s námi 
jel po první etapu do Rudky, a pro malé byl na téměř celý den na parkovišti 
nachystán dětský Cykloden.

Večer Oddychová Oldies Party, Cyklistická exhibice Biketrial Blansko, 
Vyhlášení výsledků vrchařské prémie a losování tomboly s hlavní cenou, 
kterou bylo jízdní kolo. I letos nám počasí přálo, slunečný a teplý den sice 
po poledni přerušila bouřka s deštěm, ale nikomu z tří stovek cyklistů to 
nevadilo. Občerstvovacích stanic bylo dost a místa pro schování před deš-
těm také. A ty co zmokli, sluníčko do večera osušilo.

Už dnes mnoho cyklistů ví, že poslední květnový víkend se jede do 
Letovic na Okolo s kolem. Tedy nashledanou příští rok pod heslem: Od 
začátku naplno a pomalu přidávat.  Lumír Doubek
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Týmy z našeho okresu se 
moc radovat nemohly

L  S

Region - Moravské fotbalové 
soutěže se blíží ke svému závě-
ru a týmy z blanenského okresu 
mají víc starostí než radosti.

V divizi Blansko prohrálo 
v Havlíčkově Brodu a v příštím 
kole hraje v Polné. V KP uhrá-
lo Ráječko remízu a je sedmé, 
v I. A třídě Boskovice vyhrály 
a k postupu jim chybí dva body, 
na které mají tři mečboly. Na dru-
hé straně tabulky bojují o záchra-
nu týmy Bořitova a Lipovce.

Divize
Otrokovice - Hodonín 0:2 

(0:1), Bystřice n. P. - Pelhřimov 
2:2 (2:2), Napajedla - Stará Říše 
2:3 (1:2), Velké Meziříčí - Rosi-
ce 0:3 (0:1), Tasovice - Mutěnice 
3:2 (3:1), Polná - Žďár n. Sáza-
vou 0:0, Vrchovina - Uherský 
Brod 2:1 (0:0), Havlíčkův Brod 
- Blansko 1:0 (1:0).
 1.  V. Meziříčí  28  20  4  4  63:21  64
 2.  Otrokovice  28  13  9  6  55:39  48
 3.  Vrchovina  28  14  6  8  42:28  48
 4.  Havl. Brod  28  13  8  7  47:40  47
 5.  Stará Říše  28  12  8  8  34:36  44
 6.  Hodonín  28  11  7  10  50:34  40
 7.  Rosice  28  9  11  8  43:36  38
 8.  Bystřice  28  9  10  9  43:42  37
 9.  Pelhřimov  28  9  8  11  39:44  35
 10.  Žďár n.S.  28  10  5  13  32:38  35
 11.  Polná  28  7  12  9  49:47  33
 12.  Tasovice  28  9  6  13  34:50  33
 13.  Uh. Brod  28  7  9  12  33:42  30
 14.  Blansko  28  7  9  12  30:46  30
 15.  Mutěnice  28  8  3  17  34:57  27
 16.  Napajedla  28  6  5  17  38:66  23

KP
IE Znojmo - Sparta Brno 2:1 

(2:1), Vojkovice - Ivančice 1:2 
(0:0), Kuřim - Novosedly 4:0 
(0:0), Rousínov - Bosonohy 2:2 
(0:1), Bohunice - Dubňany 4:1 
(0:1), Bystrc - Ráječko 1:1 (1:1), 

Boskovice - Žebě  n 4:1.  Foto Lubomír SlezákBoskovice - Žebě  n 4:1.  Foto Lubomír Slezák

M. Krumlov - Bzenec 2:0, Morav-
ská Slavia - Jevišovice odloženo.
 1.  Bohunice  27  18  5  4  62:25  59
 2.  Mor. Slavia  26  18  4  4  72:31  58
 3.  Sparta Brno  27  17  6  4  72:29  57
 4.  Bzenec  27  16  5  6  62:37  53
 5.  Ivančice  27  13  6  8  47:32  45
 6.  Bystrc  27  12  8  7  50:37  44
 7.  Ráječko  27  13  5  9  56:45  44
 8.  Rousínov  27  13  2  12  52:51  41
 9.  M. Krumlov  27  11  5  11  27:28  38
 10.  Novosedly  27  8  5  14  37:54  29
 11.  Bosonohy  27  6  9  12  48:57  27
 12.  Vojkovice  27  7  4  16  37:64  25
 13.  Jevišovice  26  6  5  15  35:60  23
 14.  IE Znojmo  27  6  5  16  27:62  23
 15.  Kuřim  27  6  4  17  36:63  22
 16.  Dubňany  27  5  2  20  24:69  17

I. A, sk. A
Slatina - RAFK 2:1 (0:0), 

Boskovice - Žebětín 4:1 (2:0), 
Tasovice B - Dobšice 2:3 (1:0), 
Hrušovany - Šlapanice 0:2 (0:2), 
SK Líšeň B - Miroslav 3:0 (1:0), 
Lipovec - Slovan Brno 1:3 
(1:1), Kunštát - Bořitov 8:2 
(2:0).
 1.  Boskovice  23  15  5  3  65:34  50
 2.  Líšeň B  23  11  10  2  50:23  43
 3.  Kunštát  23  12  4  7  54:34  40
 4.  Slovan Brno  23  12  4  7  46:33  40
 5.  Slatina  23  12  2  9  48:36  38
 6.  Dobšice  23  11  3  9  46:45  36
 7.  Hrušovany  23  9  4  10  39:49  31
 8.  Žebětín  23  8  5  10  37:46  29
 9.  Šlapanice  23  6  10  7  42:35  28
 10.  Miroslav  23  6  8  9  30:39  26
 11.  Tasovice B  23  7  4  12  25:45  25
 12.  Bořitov  23  6  6  11  28:49  24
 13.  Lipovec  23  4  8  11  36:48  20
 14.  Rajhrad  23  4  3  16  35:65  15

I. B, sk. A
Svratka - Řečkovice odl., Medlán-

ky - Podolí odl., Bohdalice - Soběši-
ce 1:1, Černá Hora - Vyškov B 
1:1 (1:0), Rájec - Čebín 0:4 (0:1), 
Letonice - Rousínov B 2:2 (0:1), 
Bohunice B - Tišnov 0:3 (0:0).
 1.  Tišnov  23  19  0  4  64:27  57
 2.  Svratka  22  17  1  4  62:27  52
 3.  Vyškov B  23  14  3  6  71:41  45
 4.  Čebín  23  13  2  8  47:31  41
 5.  Černá Hora  23  10  7  6  46:40  37
 6.  Rájec  23  10  3  10  63:53  33
 7.  Soběšice  23  9  5  9  61:50  32
 8.  Bohunice B  23  8  3  12  41:63  27
 9.  Podolí  22  7  4  11  42:48  25
 10.  Medlánky  22  6  6  10  40:36  24
 11.  Bohdalice  23  6  5  12  31:54  23
 12.  Rousínov B  23  7  2  14  28:60  23
 13.  Letonice  23  5  4  14  22:59  19
 14.  Řečkovice  22  4  3  15  23:52  15

Také třetí závod Hraběnka 
Cupu patřil Konečnému

Region - V úterý 
19. května se třetím 
závodem završila jarní 
část šestnáctého ročníku 
Hraběnka Cupu. Stejně 
jako týden předtím uká-
zal všem záda junior Petr 
Konečný (Okrouhlá).

I když počasí závodu 
příliš nepřálo, přes zamra-
čenou oblohu a déšť si na 
start našlo cestu 78 atle-
tů.

Výsledky: Muži: 1. 
Stanislav Široký (AK 
Blansko Dvorská), 
27:51, 2. Tomáš Večeřa 
(Relax Olešnice), 28:10, 
3. Vladan Henek (RBK 
Blansko), 28:18. Vete-
ráni 1: 1. Gustav Grün 
(AC Okrouhlá), 28:55, 
2. Robert Šamonil (Hori-
zont Kola Novák Blan-
sko), 29:23, 3. Tomáš Jančík (Boskovice), 29:31. Veteráni 2: 1. Ivo 
Hájek (Sokol Doubravice), 30:28. 2. Zdeněk Novák (Horizont Kola 
Novák Blansko), 31:41, 3. Vladimír Matěna (VZK Blansko), 32:20. 
Veteráni 3: 1. Milan Strachoň (Slavkov), 35:39, 2. Aleš Stráník (Blan-
sko), 37:41, 3. Miloslav Bayer (ASK Blansko), 39:28. Junioři: 1. 
Petr Konečný (VSK Univerzita Brno/AC Okrouhlá), 27:46, 2. Martin 
Szabó (AK Blansko Dvorská), 30:04, 3. Jaroslav Říha (AK Kuřim/
Újezd u Černé Hory), 30:05.

Ženy: 1. Karolína Zádrapová (AK Drnovice), 32:03, 2. Lenka 
Smutná (Sivice), 32:50, 3. Lucie Nedomová (Kometky Lysice), 34:16. 
Veteránky: 1. Zdenka Komárková (Olešnice), 33:02, 2. Marie Hynšto-
vá (AK Drnovice), 35:29, 3. Alena Žákovská (Horizont Kola Novák 
Blansko), 39:22.  (les)

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

Nábor. Ve čtvrtek 28. května proběhly na jihu Moravy poslední dva 
nábory v rámci fotbalového projektu Květen 2015 - Měsíc náborů. Jed-
ním z nich byl v Boskovicích, kam přišlo 230 dě   ze tří boskovických 
základních škol, tří mateřských škol a ze ZŠ Žďárná. Nábory na jihu 
Moravy proběhly v Brně, Moravském Krumlově, Veselí nad Moravou, 
Ivančicích, Vyškově, Břeclavi a v Boskovicích.  Foto Lubomír Slezák

Na tra  .  Foto Lubomír SlezákNa tra  .  Foto Lubomír Slezák
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