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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

UČILIŠTĚ NAPRODEJ
čtěte na str. 5

HASIČI SOUTĚŽILI
čtěte na str. 6 a 7

BUDOU DRAČÍ LODĚ
čtěte na str. 11

Zámecký park provoněly 
guláše   Více na www.zrcadlo.net

 Foto Jana Dvořáková

ZRCADLO JE 
NOVĚ ZDARMA

Vážení čtenáři, 
Zrcadlo je pro 
vás nyní zcela 

zdarma na našich 
odběrných místech. 

Auto srazilo 
mladíka, policie 
hledá svědky

BLANSKO - V úterý 31. červen-
ce přibližně v 17.45 hodin došlo v 
Blansku v ulici Poříčí u křižovat-
ky se silnicí III/37435, vedoucí k 
obci Dolní Lhota k dopravní neho-
dě osobního automobilu a cyklis-
ty. 

„Patnáctiletý chlapec na jízdním 
kole při jízdě z centra města odbo-
čoval na křižovatce vlevo, kdy jej 
při tomto srazil projíždějící řidič 
osobního automobilu, menší veli-
kosti, stříbrné nebo bílé barvy. Ři-
dič uvedeného vozidla po nehodě 
nezastavil a z místa ujel,“ popsal 
policejní mluvčí David Chaloupka.

Policisté vyšetřující tuto neho-
du žádají svědky, kteří v době ne-
hody místem projížděli a mohli by 
k uvedené nehodě, k osobě řidiče 
nebo k zúčastněnému osobnímu 
vozidlu podat jakoukoli infor-
maci, aby zatelefonovali na číslo 
602 195 569 nebo na policejní tís-
ňovou linku 158.  (hrr)

BRNO-BYSTRC

 

 R43

 START:

  CÍL: 

•

BOSKOVICE

Accord



 úterý 7. srpna 2018 SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 11 úterý 7. srpna 2018 ZPRAVODAJSTVÍTýdeník Zrcadlo, strana 2

Nemocnice pořídí nová 
lůžka pro pacienty

BLANSKO - Nemocnice Blansko 
převzala finanční dar sto padesát 
tisíc korun od Vodárenské akciové 
společnosti, a.s. 

Šek převzala z rukou předsedy 
představenstva společnosti Jiřího 
Krále za doprovodu místostarosty 
města Blanska Jiřího Crhy ředitelka 
nemocnice Vladimíra Danihelková. 
Tento finanční dar bude využit na 
nákup nových moderních lůžek pro 
pacienty blanenské nemocnice. 

„Za darovanou částku tak budou 
pořízeny asi čtyři kusy elektric-
ky polohovatelných lůžek, která 
nahradí stávající vysloužilé a již 
neopravitelné vybavení na stan-
dardních lůžkových oddělení a na 
oddělení následné péče v Nemocni-
ci Blansko,“ uvedla mluvčí nemocni-
ce Kateřina Ostrá.

„Péče o nemocné by měla být 
jednou ze základních povinností 
každého z nás. Proto má své místo 

i v aktivitách VODÁRENSKÉ AKCI-
OVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. V předcho-
zích letech jsme již například po-
mohli s nákupem sanitního vozu na 
Vysočině, pro Nemocnici v Novém 
městě na Moravě, spolupracujeme 
taktéž s transfůzní stanicí Nemoc-
nice Znojmo a Fakultní nemocnicí 
v Brně, která je spádovou pro regi-
on Jižní Moravy,“ přiblížil předseda 
představenstva VAS Ing. Jindřich 
Král.  Radim Hruška, foto archiv

Nebylo mu 
llhostejné 
volání o pomoc

LETOVICKO - Policejní hlídku 
přivolal muž z obce u Letovic, když 
uslyšel ze dvora staré zemědělské 
usedlosti volání o pomoc. Přivola-
ní policisté využili svého oprávně-
ní, překonali zabezpečení objektu 
a vstoupili na dvůr nemovitosti. 
Zde nalezli na zemi ležícího seni-
ora, kterému se udělalo nevolno, 
upadl a už se mu nepodařilo vstát. 
Policisté si na místo přizvali zdra-
votnickou záchrannou službu, která 
seniora převezla k ošetření do ne-
mocnice.  (hrr)

LAZINOV - Hladinu přehrady 
Křetínka oživí už poosmé atraktiv-
ní závody dračích lodí - Křetínka 
Cup.

V pátek 17. srpna jsou od 14 do 
19 hodin na programu tréninkové 
jízdy v místě závodu (po 30 minu-
tách), v sobotu 18. srpna bude v 8 
hodin porada kapitánů, od 8:40 
do 16:30 h proběhnou závody na 
200 m a od 16:50 do 18:30 h závod 
na 1000 m.

Pořadatelem osmého ročníku 
jsou obec Lazinov, Torrsen Sports 
s.r.o. ve spolupráci s TenDragons.
cz s.r.o, Dračí lodě Brno, z.s. a Cesta 
Draka, z. s.

Závod se koná pod záštitou České 
asociace dračích lodí a započítává 
se do celorepublikových žebříč-
ků seriálů: 11. ročník Dragon Boat 
Grand Prix - Národní pohár dračích 
lodí.Vypsané kategorie:

Sport - 20 pádlujících - v posádce 
musí být minimálně 6 pádlujících 
žen (minimální počet pádlujících 
16 + bubeník) - je určena pro po-
sádky, které pravidelně trénují a 
mají zkušenosti nejen ze závodu 
Křetínka Cup.

Fun - 20 pádlujících - v posád-
ce musí být minimálně 4 pádlující 
ženy (minimální počet pádlujících 
16 + bubeník) - kategorie pro po-
sádky, které nemají tolik zkušenos-
tí, jezdí pouze závod.

Oceněna bude i nejlepší čistě 
ženská posádka (v případě, že se 

sejdou 3 a více ryze ženské týmy, 
pak pojedou tyto týmy samostatný 
závod).

Junioři Mix - 20 pádlujících - čle-
nové posádky mohou mít maximál-
ně 18let + dvě osoby nad 18 let.

Všem posádkám dodá kormidelní-
ka pořadatel, případně má posádka 
právo použít svého kormidelníka s 
průkazem vůdce malého plavidla a 
zkušeností ve vedení dračí lodě při 
závodech, kterého schválí pořadatel.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 
8. srpna nebo v okamžiku naplně-
ní stavu 60 startujících posádek (z 
celkového počtu je 12 posádek ka-
tegorie Sport). 

 Text a foto Lubomír Slezák

Křetínka bude letos opět hostit 
populární závody dračích lodí

Postříkal fasádu
BOSKOVICE - Možná si chtěl jen 

vyzkoušet sprej, možná jej někdo 
hned na začátku výtvarných pra-
cí vyrušil. Zatím neznámý sprejer 
totiž stačil v noci na fasádě domu 
sedmasedmdesátileté majitelky v 
Boskovicích nastříkat pouze tlus-
tou čáru černé barvy. Byť jí způso-
bil škodu asi za tisíc korun, může 
být po vypátrání stíhaný pro poško-
zení cizí věci a potrestaný až roč-
ním pobytem za mřížemi.  (hrr)

Nepřišel se jen 
vykoupat

BLANSKO - Možná i z důvodu 
velmi teplého počasí, se zatím ne-
známý pachatel rozhodl k návštěvě 
aquaparku v Blansku. Zde v prů-
běhu své návštěvy využil vhodné 
příležitosti, když v prostoru pro 
převlékání vypáčil šatní skříňku, ze 
které pak již snadno odcizil osobní 
věci jednoho z návštěvníků. Okra-
denému návštěvníkovi tím způsobil 
škodu za více jak dvacet pět tisíc 
korun.

„Také v souvislosti s tímto přípa-
dem a častějším úžíváním veřejných 
koupališť a bazénů v teplém letním 
období doporučujeme návštěvní-
kům, aby si k vodním radovánkám 
nebrali zbytečně cenné věci, které 
se pak mohou stát terčem zájmu 
zlodějů,“ uvedl policejní mluvčí Da-
vid Chaloupka.  (hrr)

Boskovický plavec Tomáš Matuška na 
závodech v Brně opět nezklamal

BOSKOVICE - Boskovický plavec Tomáš 
Matuška má za sebou letošní 44. Garoma+ 
maraton Brno. Sedmačtyřicetiletý Matuš-
ka na pětikilometrové trati skončil s časem 
1:37:53 mezi muži šestnáctý, ve své věkové 
kategorii druhý. 

„Plavalo se mi dobře, skoro celou dobu stále 
mírně do plusu, vánek mě pěkně ochlazoval, 
velké vlny byly jen místy, když jsme se otočili 
proti větru,“ popsal závod tradiční účastník 
Tomáš Matuška, který hájil barvy Plavecké-
ho klubu Krokodýl Brno. Statečně si v závodě 
počínal i druhý zástupce z okresu Pavel Mi-
kulášek ze Šošůvky, který pětikilometrovou 
trať zdolal v čase 1:48:03 a obsadil celkově 
jedenadvacáté místo.

Pořadatelem závodu Českého poháru v dál-
kovém plavání na brněnské přehradě byla 
VSK Univerzita Brno. 

 (zpr), foto archiv T. Matušky

Cyklista narazil
SEBRANICE - Krátce před půlno-

cí nezvládl v Sebranicích řízení kola 
dvaapadesátiletý cyklista. Po proje-
tí levotočivé zatáčky narazil do zá-
bradlí na mostku a padl do potoka. 
V krvi měl půldruhé promile alko-
holu. Na jízdním kole si při nehodě 
způsobil škodu za tisícovku.  (hrr)

RÁJEC-JESTŘEBÍ - V neděli 15. 
července 2018 byla slavnostní ver-
nisáží zahájena výstava tří reno-
movaných výtvarníků Kunštátska, 
akademického malíře a sochaře 
Sergeje Kuliny, malířky a keramič-
ky Mgr. Taťjany Kuliny a grafičky 
Mgr. Mariji Kuliny. V hudebním pro-
gramu vernisáže nadchla početné 
obecenstvo svým výkonem v sólové 
hře na housle studentka prestiž-
ní konzervatoře v nizozemském 
Amsterdamu Natále Kulina. Všichni 
členové mimořádně umělecky ta-
lentované rodiny jsou v našem regi-
onu již dobře známí.

Tatjana Kulina, absolventka Aka-
demie výtvarných umění v Kyjevě, je 
malířka a dekoratérka, ale především 
pracuje s hlínou.Tvoří půvabné �igurky 
inspirované různými pracovními pro-
fesemi a pak Vánocemi a Betlémem. 
Maluje také krásné obrazy květin. 

Marija Kulina je absolventkou 
Akademie výtvarných umění v Pra-
ze v atelieru prof. Jiřího Lindovské-
ho a věnuje se především grafice. 

Natalie Kulina studuje od roku 
2016 na konzervatoři Amsterdamu 
sólovou hru na housle. Je nositelkou 
cen z domácích i mezinárodních 
soutěží, účastní se řady uměleckých 
projektů a vystupuje jako sólistka 
s takovými hudebními tělesy, jako 
jsou Filharmonie Brno, Zielonogor-
ska Filgarmonia, Moravský komor-
ní orchestr, Sinfonietta Bratislava, 
Europera Youth Orchestra, Virtuosi 
Pragenses.

Akademický malíř a grafik Sergej 
Kulina maluje figurální obrazy in-
spirované starozákonními příběhy, 
křesťanstvím, ale také renesancí a 
krásami současného života. Inspi-
ruje se prvky východní ikonografie 
a jeho obrazy mnohdy připomínají 

pravoslavné umění anebo umění 
renesance. Z obrazů na nás hledí 
půvabné madony s velkýma tmavý-
ma očima, oduševnělé tváře světců, 
štíhlé šlechtičny a šlechtici, středo-
věcí herci anebo hrdinové antických 
bájí. Stejné náměty mají i nádherné 
plastiky ze šamotu. Sergej Kulina 
uspořádal již dlouhou řadu výstav 
po celé České republice a jeho ob-
razy jsou zastoupeny ve sbírkách 
u nás i v zahraničí. Sergej Kulina a 
Taťjana Kulina se věnují také peda-
gogické činnosti 

Výstava „4x Kulina“ představuje 
umění mimořádně talentovaných 
členů rodiny Sergeje Kuliny sou-
středěné na jednom místě a sou-
časně tak vzdává hold jejich nadání 
a pracovitosti. Výstava je otevřená 
do 29. srpna 2018 v úterý – neděli 
v době 10 – 16,30 hodin.

 Naděžda Formánková

„4x Kulina“ v Galerii Kruh na 
zámku Rájec nad Svitavou
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AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

Prodám elektrické kombino-
vané kladivo s vrtačkou - MAKYTA 
HR 2470T, včetně obou výměnných 
sklíčidel a kufru. Cena 3 200 Kč. Málo 
používané.  Tel.: 602 569 424

Koupím lištovou / bubnovou se-
kačku MF 70, VARI s příslušenstvím, 
to není podmínkou. Mám zájem i o 
koupi zahradního traktoru se seče-
ním. Koupím i poškozené nebo ne-
kompletní.  Tel.: 731 487 850

Koupím malotraktor domácí 
nebo tovární výroby se zadní hydrau-
likou.  Tel.: 731 487 850

Nabízím přivýdělek například 
pro maminku na mateřské nebo vi-

tální důchodkyni. Jedná se o dohled 
nad braním léků a jednoduchou vý-
pomoc v domácnosti. Ideálně osoba 
žijící v Rájci-Jestřebí. Plat po domlu-
vě. Kontakt: email: missyriana@
seznam.cz nebo tel.: 777 263 861

Koupím lištovou / bubnovou se-
kačku MF 70, VARI s příslušenstvím, 
to není podmínkou. Mám zájem i o 
koupi zahradního traktoru se seče-
ním. Koupím i poškozené nebo ne-
kompletní.  Tel.: 731 487 850

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený.  Tel.: 731 487 850

Řádková inzerce

Soukromá řádková inzerce je 

ZDARMA s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte 

na e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.

Požadavky:
• předpoklady a odborná kvalifi kace 

pro výkon činnos�  ředitele školy 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, v 
platném znění, 

• znalost školské problema� ky a 
předpisů, 

• organizační a řídící schopnos� .

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů 

o nejvyšším dosaženém vzdělání 
(diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce, případně 
doklady o dalším vzdělání/ 
maturitní vysvědčení), 

• doklad o průběhu zaměstnání a 
délce pedagogické praxe včetně 
pracovního zařazení (např. pracovní 
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů 
atd.),  

• strukturovaný profesní životopis,  
• písemnou koncepci rozvoje školy v 

rozsahu max. 5 normostran, 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 

starší 3 měsíců), 
• originál, popř. ověřená kopie 

lékařského potvrzení o způsobilos�  
k výkonu pracovního místa ředitele 
(ne starší 3 měsíců), 

• souhlas s nakládáním 
s poskytnutými osobními údaji

Předpokládaný nástup na 
pracovní místo ředitele/ře-
ditelky: 1. 12. 2018.
Obálku označte slovy: 
„Konkurs-neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady 
doručte: nejpozději do 31. srpna 
2018, do 12 hodin, na adresu: 
Městský úřad Letovice, Masarykovo 
nám. 210/19.

Rada Města Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
vyhlašuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (školský zákon), v platném znění,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Na pozici: Ředitel/Ředitelka Základní 

školy Letovice, příspěvková organizace.

Program oslav 
600. výro í první písemné zmínky o obci 

16  -  18 hod. – program pro d ti a mládež
18 -   18,30 hod. – vystoupení žák  LŠU Ž árná 
19 – 21 hod. – Ivo Jahelka – zpívající právník
21 – 24 hod. – sousedské posezení p i hudb  – skupina Velvet Blansko

14 – 16 hod. – imitátor Petr Martinák a Železný Zekon
16 – 18 hod – Veselá Trojka z erné Hory
18 – 20 hod. – cimbálová muzika z Brna
20 hod. – divadelní hra v režii Bolka Polívky – Don Quijote de la mAncha

13,30 hod. – pr vod s hudbou od obecního ú adu
14 hod. – mše sv. za živé a zem elé ob any Ž árné
15,30 – 16 hod. p ivítání host  a krátké projevy k výro í
16 – 18 hod. – k tanci a poslechu zahraje „Holóbkova mozeka“
18 – 19 hod. – Aldabra hard rock Brno
19 – 21 – vystoupí „Moravanka“ Jana Slabáka
Od  21 hod. – tane ní zábava

Pátek – 10. 8. 2018 Ned le – 12. 8. 2018

Sobota – 11. 8. 2018

Akce se uskute ní u kulturního domu
 

V sobotu a v ned li dopoledne od 9, 30 hod. do 12 hod. si budou moci zájemci prohlédnout 
Základní  a  Mate skou školu a sportovní halu

V Kulturním dom  bude výstava fotogra  í a dokument  o rozvoji obce a ze života obce. 

Prohlídka se bude konat každý den po dobu programu.

Zveme vás na 9. ročník akce

na téma RECYKLACE
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm 
vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno. 
Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ  

S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE

• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA

• EXOTIČTÍ HADI

• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO

• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.

• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY

• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ

• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA

• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK  

- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA

• TRAKTOR FENDT

• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER

• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ  

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS

• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY  

A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO

• POLICIE ČR

• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM  

BLANENSKA

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO  

- ÚKOLY A SOUTĚŽE

• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO

• OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

• MC PALEČEK

• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA

• LOGOPEDICKÁ PORADNA

• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ  

KOŽNÍHO ODDĚLENÍ 

• NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI

• DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU

• RODINNÉ PASY

• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA  

PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ

• SPŠ JEDOVNICE

• KLOUZACÍ HRAD RE/MAX

• OLYMPIA BLANSKO  

- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ

• SONS – VODÍCÍ PSI

• STÁNEK AVON

• STANOVIŠTĚ ZP MV ČR

• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ

• ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ  

PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM 
na pódiu:
10:00 VELVET
  písničky z pohádek

11:00  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10  CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30  RECYKLOSHOW S ÁŇOU
  program plný pohybu, tance, 
  zpěvu a soutěží

12:30  MARTIN ŠTĚPÁNEK
  pěvecké vystoupení

13:00  NEMOCNICE MÁ TALENT
  zahájení prezentací

13:15  UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
  heliport

14:00  DIVADLO KORÁB
  pohádka O Budulínkovi

15:00  DÍVKA ČR 2018
  exhibice a módní přehlídka

15:30  NEMOCNICE MÁ TALENT
  talentová soutěž pro děti

16:30  ÁŇA 
  A PRINCEZNY

Programem na pódiu 
provází RADIM KORÁB

v Nemocnici Blansko
DEN PRO DĚTI

Generání partner

Partneři akce
KSMB 
teamagency
agentura KORÁB
EMOTIONVIDEO
FOTO VERONIKA
SARSTEDT

Mediální partneři
Porsche Brno
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Úspěšný vstup blanenských fotbalistů

Kam za 
sportem

DRAČÍ LODĚ
18. 8., 8:40 - 18:30 h Křetín-

ka Cup.
HORSKÁ KOLA
11. 8., 9 h Buková. Pohár Drahan-

ské vrchoviny.
KOPANÁ
10. 8., 17:30 h Černá Hora - 

Svratka Brno B. 
12. 8., 10:30 h Vilémovice - Vy-

sočany-Šošůvka, 16:30 h Rájec-
-Jestřebí - Dražovice, I. B. 

17. 8., 17:30 h Boskovice - Mo-
ravský Krumlov, KP. 

18. 8., 17 h Vysočany-Šošůvka - 
Černá Hora, I. B. 

19. 8., 17 h Blansko - Rosice, di-
vize. Ráječko - Mutěnice, KP. Kun-
štát - Novosedly, I. A. Lipovec - Kře-
novice, I. B.

TENIS
11. - 12. 8., 10 h Velké Opatovice, 

turnaj mužů. 
18. - 19. 8., 10 h Rudice, turnaj 

mužů.
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V prvním kole fotbalové divize D hostil celek Blanska tým Humpolce. Po bezbrankovém prvním poločase se ve 48. minutě dostali do vedení hosté, ale 
další minuty se proměnily ve střelecký koncert domácího mužstva. Třemi brankami zatížil konto soupeře Radim Dvořák (na snímku s číslem 4), po jedné 
přidali David Bednář a Radim Sedlo. Utkání Blansko - Humpolec tak skončilo výsledkem 5:1.  Foto Josef Kratochvíl

Kam na okresní 
kopanou

Okresní přebor
2. kolo
12. 8., 17 h Adamov - Vysočany/

Šošůvka B, Boskovice B - Jedovnice, 
Drnovice - Ráječko B, Olešnice - Ru-
dice, Olomučany - Doubravice, Ska-
lice - Bořitov, Sloup - Letovice.

3. kolo
18. 8., 16:30 h Jedovnice - Rudi-

ce, 17 h Ráječko B - Sloup. 
19. 8., 17 h Vysočany/Šošůvka B 

- Boskovice B, Olešnice - Drnovi-
ce, Letovice - Skalice, Doubravi-
ce - Adamov, Bořitov - Olomučany 
(hřiště Blansko Mlýnská).

III. třída
2. kolo
11. 8., 17:30 h Vavřinec - Benešov. 
12. 8., 17 h Svitávka - Kotvrdovice, 

Cetkovice - Vranová, Knínice - V. Opa-
tovice, Kořenec - Lipůvka, Lažany - 
Vísky. 17:30 h Ostrov - Kunštát B.

3. kolo
17. 8., 17:30 h V. Opatovice - Ko-

řenec. 

19. 8., 14:30 h Kunštát B - Kní-
nice. 17 h Kotvrdovice - Ostrov, 
Lipůvka - Cetkovice, Benešov - Svi-
távka, Vísky - Vavřinec, Vranová - 
Lažany.

Výsledky
KOPANÁ
Divize
1. kolo
Břeclav - Tasovice 0:2, Blan-

sko - Humpolec 5:1, Nové Sady 
- Lanžhot 0:2, Žďár nad Sázavou 
- Velká Bíteš 3:1, Havlíčkův Brod - 
Stará Říše 0:2, Strání - Rosice 0:1, 
Ždírec nad Doubravou - Bystrc-Kní-
ničky 1:0, Polná - Bzenec 4:2.

Krajský pohár JmKFS
2. předkolo
Lipovec - Vilémovice 2:0 (1:0), 

40. (PK) Marušák, 90. Sedlák R. 
Újezd u Brna - Měnín 2:2 (1:0), 4:5 
na penalty. Želešice - Šlapanice 2:2 
(1:1), 3:2 na penalty. Šardice - Vese-
lí nad Moravou 0:8 (0:5). Strážnice - 
Velká nad Veličkou 3:2 (1:1). Pačla-
vice-Dětkovice - Bučovice 3:1 (2:0). 
Přibice - Valtice 2:4 (2:2). Slovan 

Brno - Kohoutovice 1:1 (1:0), 3:4 
na penalty. Velké Bílovice - Rohatec 
2:2 (0:0), 5:4 na penalty. FK Zno-
jmo - Přímětice 3:2 (1:1). Blatnice 
pod Svatým Antonínkem - Dubňany 
0:2 (0:1). Kozojídky - Ratíškovice 
0:4 (0:3). Veverská Bítýška - Zbra-
slav 2:4 (1:2). Šatov - Novosedly 5:1 
(2:1). Rájec-Jestřebí - Slatina 1:0 
(0:0), 55. Švanda.

1. kolo
Rakvice - Bohunice 1:4, Valtice - 

Moravská Slavia 2:4 (0:3), Ratíško-
vice - Vojkovice 3:2 (3:1), Lipovec 
- Boskovice 2:1 (1:0), 3. Kunc, 48. 
Šíbl - 90. Havlíček, Želešice - Bo-
sonohy 1:4 (1:3), Veselí nad Mora-
vou - Rousínov 1:2 (1:0), Strážnice 
- Mutěnice 0:2 (0:0), Pačlavice-
-Dětkovice - Ráječko 1:8 (1:4), 
4. (PK) Špatina - 5., 51. a 77. Burčík, 
29. a 30. Keprt D., 31. Gremmel, 56. 
Bokůvka, 61. Musil, Kohoutovice - 
Svratka Brno 0:5 (0:2), Velké Bílovi-
ce - Sparta Brno 0:6 (0:1), FK Zno-
jmo - Ivančice 4:1 (2:1), Dubňany 
- Krumvíř 3:5 (0:3), Zbraslav - Tiš-
nov 3:0 (1:0), Šatov - Moravský 
Krumlov 1:2 (0:1), Rájec-Jestřebí 
- Start Brno 1:2 (1:1), 16. Svoboda 
- 8. Cupák V., 67. Mica T.

LYSICE - Přijeďte a sami uvidíte, 
že nadpis tohoto článku o Lysicích 
není stylistickou nadsázkou!

Vaši pozornost již upoutají místa 
vstupu do naší obce. Na všech hlav-
ních přístupových cestách najdete 
poutače s vyobrazeným znakem Ly-
sic a s přívětivým textem: „Vítá Vás 
městys Lysice“. Hned se pak budete 
cítit „jako doma“, jako u svých nej-
lepších přátel. 

Buď přijedete do Lysic jako tra-
diční turisté s cílem prohlédnout 
si lysický zámek, patřící v minulos-
ti hraběcímu rodu Dubských, poté 
zámecký skleník se zahradami, dále 
přilehlou oboru s letním kinem, 
tenisovým kurtem a s budovou 
základní školy, jež byla postavena 
podle návrhu brněnského funkcio-
nalistického architekta Bohuslava 
Fuchse, anebo mnozí z vás proje-
víte zájem, zhlédnout i další histo-
rické památky v našem městečku, 
např. kostel sv. Petra a Pavla, hřbi-
tov s hrobkou hrabat Dubských, na 
náměstí Osvobození pomník na pa-
mátku obětí z obou světových válek 
od pražského akademického socha-
ře K. Nováka, pak mariánský sloup a 
nedaleko odtud budovu lysické rad-
nice s hasičskou zbrojnicí. Všechny 
jmenované historické objekty pro-
šly nedávno náročnými stavebními 
rekonstrukcemi, z nichž mnohé po-
kračovaly až do současnosti, např. 
letitá obnova zámeckých fasád. Ob-
dobně složitá byla celková stavební 
rekonstrukce lysické radnice, která 
byla letos dokončena. 

Druhou skupinu návštěvníků Ly-
sic tvoří ti příchozí, kterým přirost-
ly Lysice a okolní příroda k srdci. Vy 
se do našeho městečka opakovaně 
vracíte a s údivem sledujete úsilí 
vedení obce v čele s novým staros-
tou Mgr. Pavlem Dvořáčkem, udělat 
každý den nějaký posun ve zvele-
bování obce. Zejména pak obdivu-
jete snahu všech zastupitelů obce 
o vytvoření příjemného prostředí 
pro všechny generace obyvatel Ly-
sic, aby se v našem městečku cítily 
“jako doma a v novém“. Z celé řady 
dalších uskutečněných akcí je třeba 
vás upozornit na zdařilou rekon-
strukci všech komunikačních cest 
z okrajových částí obce do centra, 
a to buď položením asfaltového 
povrchu, nebo vydlážděním. V Ly-
sicích tak nenajdete blátivou cestu, 
nepoznáte nepříjemné pocity ze 
zvířeného prachu. Udržování trav-
natých či okrasných ploch, dohled 
na čistotu ovzduší i na celkový po-
řádek v obci, to vše by bylo nemys-
litelné a nedařilo by se, bez příklad-
né práce stálých zaměstnanců obce.

Již několik roků uplynulo od ná-
stupu Mgr. P. Dvořáčka do funkce 

starosty obce. Tuto pozitivní změnu 
ve vedení obce již zaznamenali vní-
maví občané – ti domácí, ale i ti pří-
chozí. Současný „zvelebovací kurz“ 
v našem městečku vyvolává v mys-
lích starousedlíků vzpomínky na 
nezapomenutelné období v rozvoji 
Lysic, kdy v čele obce stál pan Jan 
Tomášek. Tehdy, v rámci tzv. Akcí 
Z, dokázal prosadit výstavbu těch 
největších staveb v Lysicích, např.: 
výstavbu fotbalového hřiště, klu-
ziště, koupaliště, budovu sportovní 
haly při ZŠ. V oboře byl tehdy vybu-
dován i areál letního kina, v centru 
obce byla postavena poschoďová 
budova nákupního střediska a ob-
jekt klubové automobilové opravá-
renské dílny.

Není tedy pochyb o tom, že sou-
časné zvelebovací akce, uskuteč-
ňované novým vedením obce, jsou 
natolik občany kladně hodnoceny, 
že v nich vidí návaznost na toto dří-
vější období.

V tomto článku, koncipovaném 
jako víkendová pozvánka – jednak 
pro stálé návštěvníky Lysic, aby 
si udělali nový obrázek o podobě 
obce, jednak ale i pro ty, kteří do 
Lysic přijedou poprvé, nebylo mož-
né se zmínit o všech „zkrášlujících“ 
zásazích v obci. Avšak ti návštěvní-
ci, kteří k nám již letos zavítali, se 
netají obdivem, jak se podařila pro-
vést úprava parku na náměstí Osvo-
bození, úprava vzhledu Horního 
náměstí i jeho dominanty – radnice 
s přilehlou hasičskou zbrojnicí. Při 
prohlídce Lysic oceníte vybudování 
dvou multifunkčních sportovních 
hřišť – u budovy ZŠ a sokolovny, 
volně přístupných pro širokou ve-

řejnost, ale také zřízení několika 
dobře vybavených dětských hřišť 
v různých částech obce. Měli byste 
vědět, že za vstřícný postoj vedení 
obce k rozličným sportovním akti-
vitám mládeže i dospělých, dále za 
podporu činnosti mnoha občan-
ských sdružení a spolků, získala 
obec již mnohokrát v celorepub-
likové soutěži titul „Obec vstřícná 
rodině“ a snad i v budoucnu získá 
prestižní titul „Obec roku“.

Na konci mého článku jistě nepře-
hlédnete moje doporučení, abyste 
si při návštěvě Lysic prohlédli nej-
výše položené místo v naší obci, vr-
chol kopce pojmenovaný „Na Jáně“. 
Je to vstupní místo do Lysic ze se-
verního směru. Z tohoto místa se 
vám naskytne nádherný pohled do 
krajiny - k výběžkům Vysočiny, do 
Halasova kraje, k Boskovické bráz-
dě a k vrcholkům Drahanské vyso-
činy. Na tomto místě se uskutečnily 
v minulém roce složité a finančně 
nákladné terénní úpravy za úče-
lem zlepšení bezpečnosti chodců 
při průchodu křižovatkou Na Jáně. 
Po dvaačtyřiceti letech od otevře-
ní sídliště Oulehly, vyhověla obec 
dlouhodobým žádostem jeho oby-
vatel, aby na tomto velmi frekven-
tovaném silničním místě Lysic, byla 
konečně zajištěna po všech strán-
kách bezpečnost občanů - chodců, 
zejména školní mládeže, která kaž-
dodenně několikrát tímto místem, 
křižovatkou na hlavní komunikaci 
ve směru Kunštát - Brno, prochází 
ze sídliště do základní školy a zpět. 

Sami pak zjistíte, jak se zastu-
pitelé obce s tímto obtížným pro-
blémem úspěšně vypořádali - od 

zadání projektu, přes jeho schvá-
lení, zajištění finančního krytí až 
k jeho realizaci. Výsledek realizace 
je natolik dobrý, že jej lze parafrá-
zovat klasickou větou ze Smetanovy 
opery Prodaná nevěsta: „Dobrá věc 
se podařila“. 

Nejen se zdařilo provést několik 
důležitých bezpečnostních prvků 
v této křižovatce. Hlavně je třeba 
vyzvednout instalaci světelné sig-
nalizace pro zvýraznění přechodu 
pro chodce. Ta bude zvyšovat bez-
pečnost přecházejících žáků i ob-
čanů. Dále bylo provedeno vybudo-
vání chodníků pro chodce po obou 
stranách vozovky vedoucích až k 
budově školy, anebo ve směru ze 
sídliště k autobusovým zastávkám. 
Zbývá však ještě dořešit problém, 
aby byla konečně pro dojíždějící 
občany z Oulehly ve směru do Brna 
postavena vyhovující a funkční au-
tobusová čekárna se vchodem k ob-
služné komunikaci a v takové este-
tické podobě, jako je čekárna, vybu-
dovaná v loňském roce na protileh-
lé straně komunikace pro cestující 
ve směru do Kunštátu a Boskovic. 
(Pozn. to znamená odstranit stáva-
jící nevyhovující plastovou čekárnu 
s nevhodně umístěným vchodem, 
neprůchodným k obslužné komuni-
kaci, také příliš vzdálenou od auto-
busové zastávky.) Proto kvůli těmto 
nevyhovujícím podmínkám raději 
cestující na Brno postávají na neza-
střešené autobusové zastávce. Není 
to příjemné stání – v zimě ve sně-
hových vánicích, v létě v obavách, 
aby nebyli zasaženi bleskem, rea-
gujícím na blízké vysokonapěťové 
vedení. Z těchto důvodů obyvatelé 
ze sídliště Oulehly neustále naléha-
jí na vedení obce, aby byla na místě 
autobusové zastávky ve směru do 
Brna zřízena zastřešená čekárna. 
Bohužel, pro nedostatek finančních 
prostředků nemohla obec přistou-
pit k realizaci čekárny, navíc další 
finanční náklady by vyžadovala izo-
lace nadzemního vedení nad pláno-
vanou čekárnou.

Tento problém je natolik závažný, 
že by se měl v dohledné době také 
dořešit. Postoj občanů Oulehly k to-
muto problému byl jednoznačně 
vyjádřen již ve dvou uskutečněných 
peticích se stovkami jejich podpisů. 
Petice byly předány na obecní úřad. 

Obrázek podoby „dřívějších“ Ly-
sic s dnešní podobou je nesrovna-
telný. Tak to hodnotí občané Lysic, 
ale tak působí zvelebená obec i na 
příchozí návštěvníky. 

Za všechno to, co současné obec-
ní zastupitelstvo pro občany a ná-
vštěvníky městyse Lysic vykonalo, 
mu jistě patří vyslovit velký dík!

 PhDr. Ludmila Lacková

Lysice jako nové – tip na výlet
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úterý 7. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Mamma Mia! 
Here We Go Again.
Boskovice v 19.30 hod. Jsem bož-
ská.
Boskovice – letní ve 21 hod. Mis-
sion: Impossible – Fallout.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Sněho-
vá královna: Tajemství ohně a ledu.

středa 8. srpna
AKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 
hod.: Muzika pro Karolínku: Neřež 
(folk).

KINA
Blansko ve 20 hod. Mamma Mia! 
Here We Go Again.
Boskovice v 10 hod. Sherlock Kou-
mes.
Boskovice v 19.30 hod. Máš ji!
Boskovice – letní ve 21 hod. Pad-
dington 2.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Star 
Wars: Poslední z Jediů.
čtvrtek 9. srpna

KINA
Blansko ve 20 hod. Meg: Mon-
strum z hlubin. (3D, s titulky)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tem-
né síly.
Boskovice – letní ve 21 hod. Dám-
ský klub.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Tátova 
volha.

pátek 10. srpna
AKCE

Boskovice – Nádvoří zámku v 17 
hod.: Divadlo Koňmo: Vyprávění 
starého vlka aneb Pravda o Karkul-
ce.
Letovice – Zámek v 10 hod.: Zámek 
plný cestovatelů.

KINA
Blansko ve 20 hod. Meg: Mon-
strum z hlubin. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2. 
(3D)
Boskovice ve 20 hod. Chata na 
prodej.
Boskovice – letní 7. Filmový ví-
kend ČSFD.CZ.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Juma-
nji: Vítejte v džungli!
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Black Panther.

sobota 11. srpna
AKCE

Blansko – Restaurace Myslivna 
v 15 hod.: Blanenský tuplák.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna 
v 16 hod.: Hudební odpoledne.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice 
ve 20 hod.: Taneční zábava.

Svitávka – Park ve 20 hod.: Kame-
lot, koncert.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Miss Hanoi.
Blansko ve 20 hod. Meg: Mon-
strum z hlubin. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2. 
(3D)
Boskovice ve 20 hod. Chata na 
prodej.
Boskovice – letní 7. Filmový ví-
kend ČSFD.CZ.

neděle 12. srpna
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Promenádní koncert – Decho-
vá hudba Lysice.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Ježdění na LGB železnici.
Blansko – Náměstí Republiky v 15 
hod.: Letní Dukla Festival – APF.
Blansko – Pivnice Velvet v 17 hod.: 
Čaj o páté s kapelou Fajn Band.
Boskovice – Park u zámeckého 
skleníku v 15 hod.: Promenádní 
koncert: eLiška.
Letovice – Koupaliště v 16 hod.: 
Promenádní koncert: Duo Josef Se-
kanina a Andrea Ondroušková.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Miss Hanoi.
Blansko ve 20 hod. Temné síly.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat zno-
vu v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Utoya, 22. 
července.
Boskovice ve 21 hod. Úžasňákovi 2.
Velké Opatovice ve 14 hod. Králí-
ček Petr.

pondělí 13. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Temné síly.
Boskovice ve 21 hod. Úžasňákovi 2.

úterý 14. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Podivuhodná 
cesta fakíra, který uvízl ve skříni.
Boskovice v 19.30 hod. Úsměvy 
smutných mužů.
Boskovice ve 21 hod. Než přišla 
bouře.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Fakjů 
pane učiteli 3.

středa 15. srpna
AKCE

Blansko – Restaurace Myslivna 
v 18 hod.: Taneční zábava s kapelou 
Tom Sawyer Band.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 
hod.: Muzika pro Karolínku: Spo-
lektiv (folk).

KINA
Blansko ve 20 hod. Podivuhodná 
cesta fakíra, který uvízl ve skříni.
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Prodávají areál bývalého 
oděvního učiliště v Boskovicích

BOSKOVICE -  Areál bývalého 
oděvního učiliště v Havlíčkově uli-
ci v Boskovicích se prodává. Záměr 
prodeje schválili na svém posled-
ním jednání krajští radní.

Areál v těsné blízkosti centra 
města je tvořen objektem sestávají-
cím ze tří částí a nádvořím. 

Kraj nového majitele vybere 
podle nejvyšší nabídnuté kupní 

ceny. Minimální cena je 10,57 mili-
ónu korun.

Hlavní budova, ve které se na-
chází prostory dílen pro praktic-
kou výuku a sociální zázemí, byla 
postavena kolem roku 1947 jako 
textilní učiliště. Začátkem sedmde-
sátých let byla ve dvorní části areá-
lu postavena dvojpodlažní přístav-
ba učeben s ocelovou konstrukcí a 

plochou střechou. Hlavní budova je 
s přístavbou propojena dvojpodlaž-
ním krčkem, kde se nachází šatny a 
sál pro fitness.

„Jihomoravský kraj má ve svém 
vlastnictví mnoho budov, které 
musí prioritně opravovat, popřípa-
dě rekonstruovat. Ty budovy, které 
nemají v současnosti žádné využití, 
jsou postupně nabízeny k prodeji s 

tím, že po zveřejnění záměru pro-
deje na úřední desce je umožněno 
komukoli, aby podal nabídku. Tak 
se v posledním roce podařilo pro-
dat několik nevyužitých budov, 
které kraji přinášely jen zbytečné 
výdaje na údržbu,“ přidala podrob-
nosti náměstkyně hejtmana Jiho-
moravského kraje Taťána Malá. 

 Radim Hruška

Boskovice v 10 hod. V husí kůži.
Boskovice v 19.30 hod. Ant-Man a 
Wasp.
Boskovice ve 21 hod. Vlasy.
Letovice – letní (koupaliště) ve 
21 hod. Špindl.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Pra-
člověk.
čtvrtek 16. srpna

AKCE
Blansko – Náměstí Republiky v 8 
hod.: Speciální farmářské trhy s 
agrární komorou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Equalizer 2.
Boskovice v 17 hod. Ant-Man a 
Wasp. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Podivu-
hodná cesta fakíra, který uvízl ve 
skříni.
Boskovice ve 21 hod. Miss Hanoi.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Black 
Panther.

pátek 17. srpna
AKCE

Boskovice – Nádvoří zámku v 17 
hod.: Divadlo Kristýny Štarhové a 
Štěpána Kaminského, pohádka.
Boskovice – Výletiště Mazurie ve 
20 hod.: Taneční zábava, hraje Pro-
rock.

KINA
Blansko ve 20 hod. Equalizer 2.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Láska bez bariér.
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Blackk-
klansman.
Boskovice ve 21 hod. Jurský svět: 
Zánik říše.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Has-
trman.

sobota 18. srpna
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky: ELE-
VEN půlmaraton Moravským kra-
sem 2018.

Boskovice – Za muzeem v 17 hod.: 
Festiválek bez bojů a válek.
Světlá – Výletiště ve 20 hod.: Pou-
ťová zábava.
Šebetov – Náves a zámecký park 
ve 13 hod.: O pohár starosty SDH, 
hasičská soutěž mužů a žen.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovolená.
Blansko – letní (nám. Republiky) 
ve 21.30 hod. Tátova volha.
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Miss Hanoi.
Boskovice ve 21 hod. Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovolená.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Tá-
tova volha.

neděle 19. srpna
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 10 
hod.: Promenádní koncert – Decho-
vá hudba Blansko.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Ježdění na LGB železnici.
Blansko – Náměstí Svobody v 16 
hod.: Bohoslužba pod nebem.
Boskovice – Park před zámeckým 
skleníkem v 15 hod.: Promenádní 
koncert: Třetí zuby akusticky.
Letovice - Parčík u busty Václava 
Havla v 15 hod.: Restaurant Day.
Horní Lhota – Hospůdka U Kaštán-
ka v 19 hod.: Miloš Pernica, koncert.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Úžasňákovi 2.
Blansko ve 20 hod. Špión, který mi 
dal kopačky.
Boskovice v 17 hod. Příběh koček.
Boskovice v 19.30 hod. Miss Ha-
noi.
Boskovice ve 21 hod. Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovolená.

pondělí 20. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Špión, který mi 
dal kopačky.
Boskovice ve 21 hod. Studená vál-
ka.

Moštování ovoce 
Od září 3.9.2018 každé pondělí a úterý v 

Domě zahrádkářů v Blansku bude probíhat 
moštování ovoce. 

Objednávky přijímá a informace podává: Rudolf Kunc, tel. 
731 730 999 ve všední den od 18.00 do 20.00. Začátek 

moštování bude vždy v 13.00 hod. a ukončení v cca 18.00.
Dále upozorňujeme zájemce, že práce budou zahájeny až po 

objednávkách dostatečného množství ovoce na zpracování a to do 
vlastních nádob. Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka 
je 30 kg, pro moštárnu celkem cca 300 kg. Cena za moštování je 

3,50 Kč za 1 kg ovoce. Ovoce se myje na místě a biologický odpad 
(zbytky z jablek) je možno ponechat na místě. ZO ČZS Blansko

Hasiči odstraňovali ve středu 25. července následky  dopravní nehody na silnici I/43 u obce Voděrady. Dva pruhy silnice ve stoupání směrem na Brno 
tam zablokovala nehoda osobního auta, kterému se převrátil přívěs, na kterém se vezl malotraktor a vozík. Nehoda se obešla bez zranění. K převrácení 
přívěsu zpět na kola si velitel zásahu nechal povolat vyprošťovací automobil z brněnské stanice Lidická. Po vyšetření nehody policií vrátili hasiči přívěs 
do původní polohy a uklidili vozovku.  Foto HZS JmK

REGION - Petice na podporu pří-
pravy a realizace dálnice D43 (Brno 
– Moravská Třebová) a Zásad územ-
ního rozvoje Jihomoravského kraje 
(dále jen Petice) byla předána do 
Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou 
Ing. Jaromírou Vítkovou za petiční 
výbor předsedovi senátu Milanovi 
Štěchovi. Následně garanční Výbor 
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lid-
ská práva a petice (VVVK) uskuteč-
nil k Petici veřejné slyšení v Senátu 
v úterý 13. března. Garanční výbor 
shledává Petici za D 43 důvodnou a 
následná navržená usnesení se týka-
jí zejména požadavku na dokončení 
vypracování Studie proveditelnosti 
stavby D 43 v úseku od Moravské 
Třebové po Bořitov, dále přípravu 
a projednání všech potřebných do-
kumentací a náležitostí k vydání 
územního rozhodnutí. Žádá zařadit 
tuto stavbu mezi prioritní dopravní 

stavby ČR. Dále Výbor naznal, že je 
třeba zajistit včasnou aktualizaci Po-
litiky územního rozvoje v souladu se 
ZÚR JMK a řešit vlastnictví pozemků 
nutných k výstavbě. „Podpisové ar-
chy stále dochází do mé kanceláře a 
nyní máme celkově 18 324 podpisů,“ 
uvedla Vítková.

Petice byla projednána v Senátu 
dne 19. července 2018. Senát s touto 
peticí souhlasí a schválil navrhovaná 
usnesení. „Jsem velice ráda, že prá-
ce, která byla soustavná více jak 2 
roky, je zúročena a posunuje se dál 
určitým konkrétním směrem. Celá 
příprava petice nebyla jednoduchá, 
než byla �inálně předána v Senátu 
a vyžadovala spoustu práce. Jedna-
lo se o spolupráci se Svazkem obcí 
pro výstavbu rychlostní komunikace 
R43, Spolkem pro výstavbu dálnic 
D35 a D43, s podnikateli, starosty 
obcí, odpovídajícími lidmi na minis-

terstvech a příslušných institucích 
a dalšími zainteresovanými lidmi. 
Také jsem aktivně sbírala podpisy 
přímo na čerpacích stanicích. Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří mi jsou 
nakloněni v této aktivitě a podporují 

ji,“ ukončila Vítková. Samotné pro-
jednání Senátem nebylo jednodu-
ché, vedla se k tomu dlouhá rozpra-
va, ale nakonec Senát schválil tuto 
petici a nikdo nebyl přímo proti.

 Barbora Palánová

Petice za D43 podána senátorkou Jaromírou 
Vítkovou v Senátu byla schválena
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Na hasičské Velké ceně Blanenska v Černovicích padl rekord trati
ČERNOVICE - Tradičně o poslední červencové neděli, 

která letos vyšla na 29. července, pořádali černovičtí ha-
siči již 29. ročník soutěže O putovní pohár SDH Černovice. 
Závod je současně zařazen do bodování blanenské hasičské 
ligy.

V Černovicích se požární útoky běhají na rovné travnaté 

dráze uprostřed obce, v areálu je navíc dostatek prostoru 
jak pro pořadatelské zázemí a stánky, tak pro parkování a 
volný čas závodníků i přihlížejících diváků.

Po celou dobu závodního dne panovalo horké letní poča-
sí, i proto se bez problémů podařilo závodní plochu udržet 
ve stejné kvalitě pro všechna soutěžní družstva.

Startovní listina čítala na letošní ročník Velké ceny Bla-
nenska nebývalé množství týmů – 29 mužských a 16 žen-
ských, z nichž pochopitelně mohl být v každé kategorii nej-
lepší pouze jeden.

V té mužské, která soutěž zahajovala, se o vítězi rozhodlo 
až v jejím závěru. Poslední startující tým borců z Pasohlávek z 

okresu Brno-venkov při svém soutěžním pokusu zastavil časo-
míru v čase 16,62 s a tímto časem pokořil i zdejší traťový re-
kord. Druhé místo si z Černovic odvážel Chrastavec ze Svitav-
ska za čas 17,02 s a třetí místo obsadila Obora za čas 17,33 s.

V ženské kategorii si cenné kovy mezi  sebou rozdaly 
výhradně týmy z Blanenska – Němčice braly zlato za čas 

17,11 s, stříbrné medaile a druhé místo získal Žernovník 
s časem 17,28 s a bronz si na krk pověsila domácí děvčata 
Černovice „A“ za čas 17,56 s.

Na Velké ceně je na neděli 5. srpna plánováno volno, další 
soutěž proběhne v Němčicích 12. srpna 2018, začátek je plá-
nován na 12 hodin.  Broňa Zhořová, foto Pavel Kuchař
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úterý 7. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Mamma Mia! 
Here We Go Again.
Boskovice v 19.30 hod. Jsem bož-
ská.
Boskovice – letní ve 21 hod. Mis-
sion: Impossible – Fallout.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Sněho-
vá královna: Tajemství ohně a ledu.

středa 8. srpna
AKCE

Blansko – Zámecké nádvoří v 19 
hod.: Muzika pro Karolínku: Neřež 
(folk).

KINA
Blansko ve 20 hod. Mamma Mia! 
Here We Go Again.
Boskovice v 10 hod. Sherlock Kou-
mes.
Boskovice v 19.30 hod. Máš ji!
Boskovice – letní ve 21 hod. Pad-
dington 2.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Star 
Wars: Poslední z Jediů.
čtvrtek 9. srpna

KINA
Blansko ve 20 hod. Meg: Mon-
strum z hlubin. (3D, s titulky)
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tem-
né síly.
Boskovice – letní ve 21 hod. Dám-
ský klub.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Tátova 
volha.

pátek 10. srpna
AKCE

Boskovice – Nádvoří zámku v 17 
hod.: Divadlo Koňmo: Vyprávění 
starého vlka aneb Pravda o Karkul-
ce.
Letovice – Zámek v 10 hod.: Zámek 
plný cestovatelů.

KINA
Blansko ve 20 hod. Meg: Mon-
strum z hlubin. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2. 
(3D)
Boskovice ve 20 hod. Chata na 
prodej.
Boskovice – letní 7. Filmový ví-
kend ČSFD.CZ.
Lysice – letní ve 20.45 hod. Juma-
nji: Vítejte v džungli!
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Black Panther.

sobota 11. srpna
AKCE

Blansko – Restaurace Myslivna 
v 15 hod.: Blanenský tuplák.
Boskovice – Arboretum Šmelcovna 
v 16 hod.: Hudební odpoledne.
Letovice – Areál hasičské zbrojnice 
ve 20 hod.: Taneční zábava.

Svitávka – Park ve 20 hod.: Kame-
lot, koncert.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Miss Hanoi.
Blansko ve 20 hod. Meg: Mon-
strum z hlubin. (s titulky)
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2. 
(3D)
Boskovice ve 20 hod. Chata na 
prodej.
Boskovice – letní 7. Filmový ví-
kend ČSFD.CZ.

neděle 12. srpna
AKCE

Blansko – Náměstí Svobody v 10 
hod.: Promenádní koncert – Decho-
vá hudba Lysice.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Ježdění na LGB železnici.
Blansko – Náměstí Republiky v 15 
hod.: Letní Dukla Festival – APF.
Blansko – Pivnice Velvet v 17 hod.: 
Čaj o páté s kapelou Fajn Band.
Boskovice – Park u zámeckého 
skleníku v 15 hod.: Promenádní 
koncert: eLiška.
Letovice – Koupaliště v 16 hod.: 
Promenádní koncert: Duo Josef Se-
kanina a Andrea Ondroušková.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Miss Hanoi.
Blansko ve 20 hod. Temné síly.
Boskovice v 17 hod. Pat a Mat zno-
vu v akci.
Boskovice v 19.30 hod. Utoya, 22. 
července.
Boskovice ve 21 hod. Úžasňákovi 2.
Velké Opatovice ve 14 hod. Králí-
ček Petr.

pondělí 13. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Temné síly.
Boskovice ve 21 hod. Úžasňákovi 2.

úterý 14. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Podivuhodná 
cesta fakíra, který uvízl ve skříni.
Boskovice v 19.30 hod. Úsměvy 
smutných mužů.
Boskovice ve 21 hod. Než přišla 
bouře.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Fakjů 
pane učiteli 3.

středa 15. srpna
AKCE

Blansko – Restaurace Myslivna 
v 18 hod.: Taneční zábava s kapelou 
Tom Sawyer Band.
Blansko – Zámecké nádvoří v 19 
hod.: Muzika pro Karolínku: Spo-
lektiv (folk).

KINA
Blansko ve 20 hod. Podivuhodná 
cesta fakíra, který uvízl ve skříni.
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Prodávají areál bývalého 
oděvního učiliště v Boskovicích

BOSKOVICE -  Areál bývalého 
oděvního učiliště v Havlíčkově uli-
ci v Boskovicích se prodává. Záměr 
prodeje schválili na svém posled-
ním jednání krajští radní.

Areál v těsné blízkosti centra 
města je tvořen objektem sestávají-
cím ze tří částí a nádvořím. 

Kraj nového majitele vybere 
podle nejvyšší nabídnuté kupní 

ceny. Minimální cena je 10,57 mili-
ónu korun.

Hlavní budova, ve které se na-
chází prostory dílen pro praktic-
kou výuku a sociální zázemí, byla 
postavena kolem roku 1947 jako 
textilní učiliště. Začátkem sedmde-
sátých let byla ve dvorní části areá-
lu postavena dvojpodlažní přístav-
ba učeben s ocelovou konstrukcí a 

plochou střechou. Hlavní budova je 
s přístavbou propojena dvojpodlaž-
ním krčkem, kde se nachází šatny a 
sál pro fitness.

„Jihomoravský kraj má ve svém 
vlastnictví mnoho budov, které 
musí prioritně opravovat, popřípa-
dě rekonstruovat. Ty budovy, které 
nemají v současnosti žádné využití, 
jsou postupně nabízeny k prodeji s 

tím, že po zveřejnění záměru pro-
deje na úřední desce je umožněno 
komukoli, aby podal nabídku. Tak 
se v posledním roce podařilo pro-
dat několik nevyužitých budov, 
které kraji přinášely jen zbytečné 
výdaje na údržbu,“ přidala podrob-
nosti náměstkyně hejtmana Jiho-
moravského kraje Taťána Malá. 

 Radim Hruška

Boskovice v 10 hod. V husí kůži.
Boskovice v 19.30 hod. Ant-Man a 
Wasp.
Boskovice ve 21 hod. Vlasy.
Letovice – letní (koupaliště) ve 
21 hod. Špindl.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Pra-
člověk.
čtvrtek 16. srpna

AKCE
Blansko – Náměstí Republiky v 8 
hod.: Speciální farmářské trhy s 
agrární komorou.

KINA
Blansko ve 20 hod. Equalizer 2.
Boskovice v 17 hod. Ant-Man a 
Wasp. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Podivu-
hodná cesta fakíra, který uvízl ve 
skříni.
Boskovice ve 21 hod. Miss Hanoi.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Black 
Panther.

pátek 17. srpna
AKCE

Boskovice – Nádvoří zámku v 17 
hod.: Divadlo Kristýny Štarhové a 
Štěpána Kaminského, pohádka.
Boskovice – Výletiště Mazurie ve 
20 hod.: Taneční zábava, hraje Pro-
rock.

KINA
Blansko ve 20 hod. Equalizer 2.
Boskovice v 9.30 hod. BabyBio-
graf: Láska bez bariér.
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Blackk-
klansman.
Boskovice ve 21 hod. Jurský svět: 
Zánik říše.
Lysice – letní ve 20.30 hod. Has-
trman.

sobota 18. srpna
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky: ELE-
VEN půlmaraton Moravským kra-
sem 2018.

Boskovice – Za muzeem v 17 hod.: 
Festiválek bez bojů a válek.
Světlá – Výletiště ve 20 hod.: Pou-
ťová zábava.
Šebetov – Náves a zámecký park 
ve 13 hod.: O pohár starosty SDH, 
hasičská soutěž mužů a žen.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovolená.
Blansko – letní (nám. Republiky) 
ve 21.30 hod. Tátova volha.
Boskovice v 17 hod. Úžasňákovi 2.
Boskovice ve 20 hod. Miss Hanoi.
Boskovice ve 21 hod. Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovolená.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Tá-
tova volha.

neděle 19. srpna
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 10 
hod.: Promenádní koncert – Decho-
vá hudba Blansko.
Blansko – Divišova 45 ve 14 až 17 
hod.: Ježdění na LGB železnici.
Blansko – Náměstí Svobody v 16 
hod.: Bohoslužba pod nebem.
Boskovice – Park před zámeckým 
skleníkem v 15 hod.: Promenádní 
koncert: Třetí zuby akusticky.
Letovice - Parčík u busty Václava 
Havla v 15 hod.: Restaurant Day.
Horní Lhota – Hospůdka U Kaštán-
ka v 19 hod.: Miloš Pernica, koncert.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Úžasňákovi 2.
Blansko ve 20 hod. Špión, který mi 
dal kopačky.
Boskovice v 17 hod. Příběh koček.
Boskovice v 19.30 hod. Miss Ha-
noi.
Boskovice ve 21 hod. Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovolená.

pondělí 20. srpna
KINA

Blansko ve 20 hod. Špión, který mi 
dal kopačky.
Boskovice ve 21 hod. Studená vál-
ka.

Moštování ovoce 
Od září 3.9.2018 každé pondělí a úterý v 

Domě zahrádkářů v Blansku bude probíhat 
moštování ovoce. 

Objednávky přijímá a informace podává: Rudolf Kunc, tel. 
731 730 999 ve všední den od 18.00 do 20.00. Začátek 

moštování bude vždy v 13.00 hod. a ukončení v cca 18.00.
Dále upozorňujeme zájemce, že práce budou zahájeny až po 

objednávkách dostatečného množství ovoce na zpracování a to do 
vlastních nádob. Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka 
je 30 kg, pro moštárnu celkem cca 300 kg. Cena za moštování je 

3,50 Kč za 1 kg ovoce. Ovoce se myje na místě a biologický odpad 
(zbytky z jablek) je možno ponechat na místě. ZO ČZS Blansko

Hasiči odstraňovali ve středu 25. července následky  dopravní nehody na silnici I/43 u obce Voděrady. Dva pruhy silnice ve stoupání směrem na Brno 
tam zablokovala nehoda osobního auta, kterému se převrátil přívěs, na kterém se vezl malotraktor a vozík. Nehoda se obešla bez zranění. K převrácení 
přívěsu zpět na kola si velitel zásahu nechal povolat vyprošťovací automobil z brněnské stanice Lidická. Po vyšetření nehody policií vrátili hasiči přívěs 
do původní polohy a uklidili vozovku.  Foto HZS JmK

REGION - Petice na podporu pří-
pravy a realizace dálnice D43 (Brno 
– Moravská Třebová) a Zásad územ-
ního rozvoje Jihomoravského kraje 
(dále jen Petice) byla předána do 
Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou 
Ing. Jaromírou Vítkovou za petiční 
výbor předsedovi senátu Milanovi 
Štěchovi. Následně garanční Výbor 
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lid-
ská práva a petice (VVVK) uskuteč-
nil k Petici veřejné slyšení v Senátu 
v úterý 13. března. Garanční výbor 
shledává Petici za D 43 důvodnou a 
následná navržená usnesení se týka-
jí zejména požadavku na dokončení 
vypracování Studie proveditelnosti 
stavby D 43 v úseku od Moravské 
Třebové po Bořitov, dále přípravu 
a projednání všech potřebných do-
kumentací a náležitostí k vydání 
územního rozhodnutí. Žádá zařadit 
tuto stavbu mezi prioritní dopravní 

stavby ČR. Dále Výbor naznal, že je 
třeba zajistit včasnou aktualizaci Po-
litiky územního rozvoje v souladu se 
ZÚR JMK a řešit vlastnictví pozemků 
nutných k výstavbě. „Podpisové ar-
chy stále dochází do mé kanceláře a 
nyní máme celkově 18 324 podpisů,“ 
uvedla Vítková.

Petice byla projednána v Senátu 
dne 19. července 2018. Senát s touto 
peticí souhlasí a schválil navrhovaná 
usnesení. „Jsem velice ráda, že prá-
ce, která byla soustavná více jak 2 
roky, je zúročena a posunuje se dál 
určitým konkrétním směrem. Celá 
příprava petice nebyla jednoduchá, 
než byla �inálně předána v Senátu 
a vyžadovala spoustu práce. Jedna-
lo se o spolupráci se Svazkem obcí 
pro výstavbu rychlostní komunikace 
R43, Spolkem pro výstavbu dálnic 
D35 a D43, s podnikateli, starosty 
obcí, odpovídajícími lidmi na minis-

terstvech a příslušných institucích 
a dalšími zainteresovanými lidmi. 
Také jsem aktivně sbírala podpisy 
přímo na čerpacích stanicích. Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří mi jsou 
nakloněni v této aktivitě a podporují 

ji,“ ukončila Vítková. Samotné pro-
jednání Senátem nebylo jednodu-
ché, vedla se k tomu dlouhá rozpra-
va, ale nakonec Senát schválil tuto 
petici a nikdo nebyl přímo proti.

 Barbora Palánová

Petice za D43 podána senátorkou Jaromírou 
Vítkovou v Senátu byla schválena



 úterý 7. srpna 2018 SPORTTýdeník Zrcadlo, strana 9

Úspěšný vstup blanenských fotbalistů

Kam za 
sportem

DRAČÍ LODĚ
18. 8., 8:40 - 18:30 h Křetín-

ka Cup.
HORSKÁ KOLA
11. 8., 9 h Buková. Pohár Drahan-

ské vrchoviny.
KOPANÁ
10. 8., 17:30 h Černá Hora - 

Svratka Brno B. 
12. 8., 10:30 h Vilémovice - Vy-

sočany-Šošůvka, 16:30 h Rájec-
-Jestřebí - Dražovice, I. B. 

17. 8., 17:30 h Boskovice - Mo-
ravský Krumlov, KP. 

18. 8., 17 h Vysočany-Šošůvka - 
Černá Hora, I. B. 

19. 8., 17 h Blansko - Rosice, di-
vize. Ráječko - Mutěnice, KP. Kun-
štát - Novosedly, I. A. Lipovec - Kře-
novice, I. B.

TENIS
11. - 12. 8., 10 h Velké Opatovice, 

turnaj mužů. 
18. - 19. 8., 10 h Rudice, turnaj 

mužů.
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V prvním kole fotbalové divize D hostil celek Blanska tým Humpolce. Po bezbrankovém prvním poločase se ve 48. minutě dostali do vedení hosté, ale 
další minuty se proměnily ve střelecký koncert domácího mužstva. Třemi brankami zatížil konto soupeře Radim Dvořák (na snímku s číslem 4), po jedné 
přidali David Bednář a Radim Sedlo. Utkání Blansko - Humpolec tak skončilo výsledkem 5:1.  Foto Josef Kratochvíl

Kam na okresní 
kopanou

Okresní přebor
2. kolo
12. 8., 17 h Adamov - Vysočany/

Šošůvka B, Boskovice B - Jedovnice, 
Drnovice - Ráječko B, Olešnice - Ru-
dice, Olomučany - Doubravice, Ska-
lice - Bořitov, Sloup - Letovice.

3. kolo
18. 8., 16:30 h Jedovnice - Rudi-

ce, 17 h Ráječko B - Sloup. 
19. 8., 17 h Vysočany/Šošůvka B 

- Boskovice B, Olešnice - Drnovi-
ce, Letovice - Skalice, Doubravi-
ce - Adamov, Bořitov - Olomučany 
(hřiště Blansko Mlýnská).

III. třída
2. kolo
11. 8., 17:30 h Vavřinec - Benešov. 
12. 8., 17 h Svitávka - Kotvrdovice, 

Cetkovice - Vranová, Knínice - V. Opa-
tovice, Kořenec - Lipůvka, Lažany - 
Vísky. 17:30 h Ostrov - Kunštát B.

3. kolo
17. 8., 17:30 h V. Opatovice - Ko-

řenec. 

19. 8., 14:30 h Kunštát B - Kní-
nice. 17 h Kotvrdovice - Ostrov, 
Lipůvka - Cetkovice, Benešov - Svi-
távka, Vísky - Vavřinec, Vranová - 
Lažany.

Výsledky
KOPANÁ
Divize
1. kolo
Břeclav - Tasovice 0:2, Blan-

sko - Humpolec 5:1, Nové Sady 
- Lanžhot 0:2, Žďár nad Sázavou 
- Velká Bíteš 3:1, Havlíčkův Brod - 
Stará Říše 0:2, Strání - Rosice 0:1, 
Ždírec nad Doubravou - Bystrc-Kní-
ničky 1:0, Polná - Bzenec 4:2.

Krajský pohár JmKFS
2. předkolo
Lipovec - Vilémovice 2:0 (1:0), 

40. (PK) Marušák, 90. Sedlák R. 
Újezd u Brna - Měnín 2:2 (1:0), 4:5 
na penalty. Želešice - Šlapanice 2:2 
(1:1), 3:2 na penalty. Šardice - Vese-
lí nad Moravou 0:8 (0:5). Strážnice - 
Velká nad Veličkou 3:2 (1:1). Pačla-
vice-Dětkovice - Bučovice 3:1 (2:0). 
Přibice - Valtice 2:4 (2:2). Slovan 

Brno - Kohoutovice 1:1 (1:0), 3:4 
na penalty. Velké Bílovice - Rohatec 
2:2 (0:0), 5:4 na penalty. FK Zno-
jmo - Přímětice 3:2 (1:1). Blatnice 
pod Svatým Antonínkem - Dubňany 
0:2 (0:1). Kozojídky - Ratíškovice 
0:4 (0:3). Veverská Bítýška - Zbra-
slav 2:4 (1:2). Šatov - Novosedly 5:1 
(2:1). Rájec-Jestřebí - Slatina 1:0 
(0:0), 55. Švanda.

1. kolo
Rakvice - Bohunice 1:4, Valtice - 

Moravská Slavia 2:4 (0:3), Ratíško-
vice - Vojkovice 3:2 (3:1), Lipovec 
- Boskovice 2:1 (1:0), 3. Kunc, 48. 
Šíbl - 90. Havlíček, Želešice - Bo-
sonohy 1:4 (1:3), Veselí nad Mora-
vou - Rousínov 1:2 (1:0), Strážnice 
- Mutěnice 0:2 (0:0), Pačlavice-
-Dětkovice - Ráječko 1:8 (1:4), 
4. (PK) Špatina - 5., 51. a 77. Burčík, 
29. a 30. Keprt D., 31. Gremmel, 56. 
Bokůvka, 61. Musil, Kohoutovice - 
Svratka Brno 0:5 (0:2), Velké Bílovi-
ce - Sparta Brno 0:6 (0:1), FK Zno-
jmo - Ivančice 4:1 (2:1), Dubňany 
- Krumvíř 3:5 (0:3), Zbraslav - Tiš-
nov 3:0 (1:0), Šatov - Moravský 
Krumlov 1:2 (0:1), Rájec-Jestřebí 
- Start Brno 1:2 (1:1), 16. Svoboda 
- 8. Cupák V., 67. Mica T.

LYSICE - Přijeďte a sami uvidíte, 
že nadpis tohoto článku o Lysicích 
není stylistickou nadsázkou!

Vaši pozornost již upoutají místa 
vstupu do naší obce. Na všech hlav-
ních přístupových cestách najdete 
poutače s vyobrazeným znakem Ly-
sic a s přívětivým textem: „Vítá Vás 
městys Lysice“. Hned se pak budete 
cítit „jako doma“, jako u svých nej-
lepších přátel. 

Buď přijedete do Lysic jako tra-
diční turisté s cílem prohlédnout 
si lysický zámek, patřící v minulos-
ti hraběcímu rodu Dubských, poté 
zámecký skleník se zahradami, dále 
přilehlou oboru s letním kinem, 
tenisovým kurtem a s budovou 
základní školy, jež byla postavena 
podle návrhu brněnského funkcio-
nalistického architekta Bohuslava 
Fuchse, anebo mnozí z vás proje-
víte zájem, zhlédnout i další histo-
rické památky v našem městečku, 
např. kostel sv. Petra a Pavla, hřbi-
tov s hrobkou hrabat Dubských, na 
náměstí Osvobození pomník na pa-
mátku obětí z obou světových válek 
od pražského akademického socha-
ře K. Nováka, pak mariánský sloup a 
nedaleko odtud budovu lysické rad-
nice s hasičskou zbrojnicí. Všechny 
jmenované historické objekty pro-
šly nedávno náročnými stavebními 
rekonstrukcemi, z nichž mnohé po-
kračovaly až do současnosti, např. 
letitá obnova zámeckých fasád. Ob-
dobně složitá byla celková stavební 
rekonstrukce lysické radnice, která 
byla letos dokončena. 

Druhou skupinu návštěvníků Ly-
sic tvoří ti příchozí, kterým přirost-
ly Lysice a okolní příroda k srdci. Vy 
se do našeho městečka opakovaně 
vracíte a s údivem sledujete úsilí 
vedení obce v čele s novým staros-
tou Mgr. Pavlem Dvořáčkem, udělat 
každý den nějaký posun ve zvele-
bování obce. Zejména pak obdivu-
jete snahu všech zastupitelů obce 
o vytvoření příjemného prostředí 
pro všechny generace obyvatel Ly-
sic, aby se v našem městečku cítily 
“jako doma a v novém“. Z celé řady 
dalších uskutečněných akcí je třeba 
vás upozornit na zdařilou rekon-
strukci všech komunikačních cest 
z okrajových částí obce do centra, 
a to buď položením asfaltového 
povrchu, nebo vydlážděním. V Ly-
sicích tak nenajdete blátivou cestu, 
nepoznáte nepříjemné pocity ze 
zvířeného prachu. Udržování trav-
natých či okrasných ploch, dohled 
na čistotu ovzduší i na celkový po-
řádek v obci, to vše by bylo nemys-
litelné a nedařilo by se, bez příklad-
né práce stálých zaměstnanců obce.

Již několik roků uplynulo od ná-
stupu Mgr. P. Dvořáčka do funkce 

starosty obce. Tuto pozitivní změnu 
ve vedení obce již zaznamenali vní-
maví občané – ti domácí, ale i ti pří-
chozí. Současný „zvelebovací kurz“ 
v našem městečku vyvolává v mys-
lích starousedlíků vzpomínky na 
nezapomenutelné období v rozvoji 
Lysic, kdy v čele obce stál pan Jan 
Tomášek. Tehdy, v rámci tzv. Akcí 
Z, dokázal prosadit výstavbu těch 
největších staveb v Lysicích, např.: 
výstavbu fotbalového hřiště, klu-
ziště, koupaliště, budovu sportovní 
haly při ZŠ. V oboře byl tehdy vybu-
dován i areál letního kina, v centru 
obce byla postavena poschoďová 
budova nákupního střediska a ob-
jekt klubové automobilové opravá-
renské dílny.

Není tedy pochyb o tom, že sou-
časné zvelebovací akce, uskuteč-
ňované novým vedením obce, jsou 
natolik občany kladně hodnoceny, 
že v nich vidí návaznost na toto dří-
vější období.

V tomto článku, koncipovaném 
jako víkendová pozvánka – jednak 
pro stálé návštěvníky Lysic, aby 
si udělali nový obrázek o podobě 
obce, jednak ale i pro ty, kteří do 
Lysic přijedou poprvé, nebylo mož-
né se zmínit o všech „zkrášlujících“ 
zásazích v obci. Avšak ti návštěvní-
ci, kteří k nám již letos zavítali, se 
netají obdivem, jak se podařila pro-
vést úprava parku na náměstí Osvo-
bození, úprava vzhledu Horního 
náměstí i jeho dominanty – radnice 
s přilehlou hasičskou zbrojnicí. Při 
prohlídce Lysic oceníte vybudování 
dvou multifunkčních sportovních 
hřišť – u budovy ZŠ a sokolovny, 
volně přístupných pro širokou ve-

řejnost, ale také zřízení několika 
dobře vybavených dětských hřišť 
v různých částech obce. Měli byste 
vědět, že za vstřícný postoj vedení 
obce k rozličným sportovním akti-
vitám mládeže i dospělých, dále za 
podporu činnosti mnoha občan-
ských sdružení a spolků, získala 
obec již mnohokrát v celorepub-
likové soutěži titul „Obec vstřícná 
rodině“ a snad i v budoucnu získá 
prestižní titul „Obec roku“.

Na konci mého článku jistě nepře-
hlédnete moje doporučení, abyste 
si při návštěvě Lysic prohlédli nej-
výše položené místo v naší obci, vr-
chol kopce pojmenovaný „Na Jáně“. 
Je to vstupní místo do Lysic ze se-
verního směru. Z tohoto místa se 
vám naskytne nádherný pohled do 
krajiny - k výběžkům Vysočiny, do 
Halasova kraje, k Boskovické bráz-
dě a k vrcholkům Drahanské vyso-
činy. Na tomto místě se uskutečnily 
v minulém roce složité a finančně 
nákladné terénní úpravy za úče-
lem zlepšení bezpečnosti chodců 
při průchodu křižovatkou Na Jáně. 
Po dvaačtyřiceti letech od otevře-
ní sídliště Oulehly, vyhověla obec 
dlouhodobým žádostem jeho oby-
vatel, aby na tomto velmi frekven-
tovaném silničním místě Lysic, byla 
konečně zajištěna po všech strán-
kách bezpečnost občanů - chodců, 
zejména školní mládeže, která kaž-
dodenně několikrát tímto místem, 
křižovatkou na hlavní komunikaci 
ve směru Kunštát - Brno, prochází 
ze sídliště do základní školy a zpět. 

Sami pak zjistíte, jak se zastu-
pitelé obce s tímto obtížným pro-
blémem úspěšně vypořádali - od 

zadání projektu, přes jeho schvá-
lení, zajištění finančního krytí až 
k jeho realizaci. Výsledek realizace 
je natolik dobrý, že jej lze parafrá-
zovat klasickou větou ze Smetanovy 
opery Prodaná nevěsta: „Dobrá věc 
se podařila“. 

Nejen se zdařilo provést několik 
důležitých bezpečnostních prvků 
v této křižovatce. Hlavně je třeba 
vyzvednout instalaci světelné sig-
nalizace pro zvýraznění přechodu 
pro chodce. Ta bude zvyšovat bez-
pečnost přecházejících žáků i ob-
čanů. Dále bylo provedeno vybudo-
vání chodníků pro chodce po obou 
stranách vozovky vedoucích až k 
budově školy, anebo ve směru ze 
sídliště k autobusovým zastávkám. 
Zbývá však ještě dořešit problém, 
aby byla konečně pro dojíždějící 
občany z Oulehly ve směru do Brna 
postavena vyhovující a funkční au-
tobusová čekárna se vchodem k ob-
služné komunikaci a v takové este-
tické podobě, jako je čekárna, vybu-
dovaná v loňském roce na protileh-
lé straně komunikace pro cestující 
ve směru do Kunštátu a Boskovic. 
(Pozn. to znamená odstranit stáva-
jící nevyhovující plastovou čekárnu 
s nevhodně umístěným vchodem, 
neprůchodným k obslužné komuni-
kaci, také příliš vzdálenou od auto-
busové zastávky.) Proto kvůli těmto 
nevyhovujícím podmínkám raději 
cestující na Brno postávají na neza-
střešené autobusové zastávce. Není 
to příjemné stání – v zimě ve sně-
hových vánicích, v létě v obavách, 
aby nebyli zasaženi bleskem, rea-
gujícím na blízké vysokonapěťové 
vedení. Z těchto důvodů obyvatelé 
ze sídliště Oulehly neustále naléha-
jí na vedení obce, aby byla na místě 
autobusové zastávky ve směru do 
Brna zřízena zastřešená čekárna. 
Bohužel, pro nedostatek finančních 
prostředků nemohla obec přistou-
pit k realizaci čekárny, navíc další 
finanční náklady by vyžadovala izo-
lace nadzemního vedení nad pláno-
vanou čekárnou.

Tento problém je natolik závažný, 
že by se měl v dohledné době také 
dořešit. Postoj občanů Oulehly k to-
muto problému byl jednoznačně 
vyjádřen již ve dvou uskutečněných 
peticích se stovkami jejich podpisů. 
Petice byly předány na obecní úřad. 

Obrázek podoby „dřívějších“ Ly-
sic s dnešní podobou je nesrovna-
telný. Tak to hodnotí občané Lysic, 
ale tak působí zvelebená obec i na 
příchozí návštěvníky. 

Za všechno to, co současné obec-
ní zastupitelstvo pro občany a ná-
vštěvníky městyse Lysic vykonalo, 
mu jistě patří vyslovit velký dík!

 PhDr. Ludmila Lacková

Lysice jako nové – tip na výlet
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Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

Prodám elektrické kombino-
vané kladivo s vrtačkou - MAKYTA 
HR 2470T, včetně obou výměnných 
sklíčidel a kufru. Cena 3 200 Kč. Málo 
používané.  Tel.: 602 569 424

Koupím lištovou / bubnovou se-
kačku MF 70, VARI s příslušenstvím, 
to není podmínkou. Mám zájem i o 
koupi zahradního traktoru se seče-
ním. Koupím i poškozené nebo ne-
kompletní.  Tel.: 731 487 850

Koupím malotraktor domácí 
nebo tovární výroby se zadní hydrau-
likou.  Tel.: 731 487 850

Nabízím přivýdělek například 
pro maminku na mateřské nebo vi-

tální důchodkyni. Jedná se o dohled 
nad braním léků a jednoduchou vý-
pomoc v domácnosti. Ideálně osoba 
žijící v Rájci-Jestřebí. Plat po domlu-
vě. Kontakt: email: missyriana@
seznam.cz nebo tel.: 777 263 861

Koupím lištovou / bubnovou se-
kačku MF 70, VARI s příslušenstvím, 
to není podmínkou. Mám zájem i o 
koupi zahradního traktoru se seče-
ním. Koupím i poškozené nebo ne-
kompletní.  Tel.: 731 487 850

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/
Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený.  Tel.: 731 487 850

Řádková inzerce

Soukromá řádková inzerce je 

ZDARMA s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte 

na e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je 

ZPOPLATNĚNA.

Požadavky:
• předpoklady a odborná kvalifi kace 

pro výkon činnos�  ředitele školy 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, v 
platném znění, 

• znalost školské problema� ky a 
předpisů, 

• organizační a řídící schopnos� .

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů 

o nejvyšším dosaženém vzdělání 
(diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce, případně 
doklady o dalším vzdělání/ 
maturitní vysvědčení), 

• doklad o průběhu zaměstnání a 
délce pedagogické praxe včetně 
pracovního zařazení (např. pracovní 
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů 
atd.),  

• strukturovaný profesní životopis,  
• písemnou koncepci rozvoje školy v 

rozsahu max. 5 normostran, 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 

starší 3 měsíců), 
• originál, popř. ověřená kopie 

lékařského potvrzení o způsobilos�  
k výkonu pracovního místa ředitele 
(ne starší 3 měsíců), 

• souhlas s nakládáním 
s poskytnutými osobními údaji

Předpokládaný nástup na 
pracovní místo ředitele/ře-
ditelky: 1. 12. 2018.
Obálku označte slovy: 
„Konkurs-neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady 
doručte: nejpozději do 31. srpna 
2018, do 12 hodin, na adresu: 
Městský úřad Letovice, Masarykovo 
nám. 210/19.

Rada Města Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
vyhlašuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (školský zákon), v platném znění,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Na pozici: Ředitel/Ředitelka Základní 

školy Letovice, příspěvková organizace.

Program oslav 
600. výro í první písemné zmínky o obci 

16  -  18 hod. – program pro d ti a mládež
18 -   18,30 hod. – vystoupení žák  LŠU Ž árná 
19 – 21 hod. – Ivo Jahelka – zpívající právník
21 – 24 hod. – sousedské posezení p i hudb  – skupina Velvet Blansko

14 – 16 hod. – imitátor Petr Martinák a Železný Zekon
16 – 18 hod – Veselá Trojka z erné Hory
18 – 20 hod. – cimbálová muzika z Brna
20 hod. – divadelní hra v režii Bolka Polívky – Don Quijote de la mAncha

13,30 hod. – pr vod s hudbou od obecního ú adu
14 hod. – mše sv. za živé a zem elé ob any Ž árné
15,30 – 16 hod. p ivítání host  a krátké projevy k výro í
16 – 18 hod. – k tanci a poslechu zahraje „Holóbkova mozeka“
18 – 19 hod. – Aldabra hard rock Brno
19 – 21 – vystoupí „Moravanka“ Jana Slabáka
Od  21 hod. – tane ní zábava

Pátek – 10. 8. 2018 Ned le – 12. 8. 2018

Sobota – 11. 8. 2018

Akce se uskute ní u kulturního domu
 

V sobotu a v ned li dopoledne od 9, 30 hod. do 12 hod. si budou moci zájemci prohlédnout 
Základní  a  Mate skou školu a sportovní halu

V Kulturním dom  bude výstava fotogra  í a dokument  o rozvoji obce a ze života obce. 

Prohlídka se bude konat každý den po dobu programu.

Zveme vás na 9. ročník akce

na téma RECYKLACE
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm 
vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno. 
Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ  

S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE

• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA

• EXOTIČTÍ HADI

• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO

• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.

• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY

• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ

• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA

• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK  

- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA

• TRAKTOR FENDT

• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER

• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ  

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS

• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY  

A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO

• POLICIE ČR

• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM  

BLANENSKA

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO  

- ÚKOLY A SOUTĚŽE

• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO

• OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

• MC PALEČEK

• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA

• LOGOPEDICKÁ PORADNA

• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ  

KOŽNÍHO ODDĚLENÍ 

• NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI

• DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU

• RODINNÉ PASY

• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA  

PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ

• SPŠ JEDOVNICE

• KLOUZACÍ HRAD RE/MAX

• OLYMPIA BLANSKO  

- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ

• SONS – VODÍCÍ PSI

• STÁNEK AVON

• STANOVIŠTĚ ZP MV ČR

• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ

• ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ  

PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM 
na pódiu:
10:00 VELVET
  písničky z pohádek

11:00  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10  CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30  RECYKLOSHOW S ÁŇOU
  program plný pohybu, tance, 
  zpěvu a soutěží

12:30  MARTIN ŠTĚPÁNEK
  pěvecké vystoupení

13:00  NEMOCNICE MÁ TALENT
  zahájení prezentací

13:15  UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
  heliport

14:00  DIVADLO KORÁB
  pohádka O Budulínkovi

15:00  DÍVKA ČR 2018
  exhibice a módní přehlídka

15:30  NEMOCNICE MÁ TALENT
  talentová soutěž pro děti

16:30  ÁŇA 
  A PRINCEZNY

Programem na pódiu 
provází RADIM KORÁB

v Nemocnici Blansko
DEN PRO DĚTI

Generání partner

Partneři akce
KSMB 
teamagency
agentura KORÁB
EMOTIONVIDEO
FOTO VERONIKA
SARSTEDT

Mediální partneři
Porsche Brno
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Nemocnice pořídí nová 
lůžka pro pacienty

BLANSKO - Nemocnice Blansko 
převzala finanční dar sto padesát 
tisíc korun od Vodárenské akciové 
společnosti, a.s. 

Šek převzala z rukou předsedy 
představenstva společnosti Jiřího 
Krále za doprovodu místostarosty 
města Blanska Jiřího Crhy ředitelka 
nemocnice Vladimíra Danihelková. 
Tento finanční dar bude využit na 
nákup nových moderních lůžek pro 
pacienty blanenské nemocnice. 

„Za darovanou částku tak budou 
pořízeny asi čtyři kusy elektric-
ky polohovatelných lůžek, která 
nahradí stávající vysloužilé a již 
neopravitelné vybavení na stan-
dardních lůžkových oddělení a na 
oddělení následné péče v Nemocni-
ci Blansko,“ uvedla mluvčí nemocni-
ce Kateřina Ostrá.

„Péče o nemocné by měla být 
jednou ze základních povinností 
každého z nás. Proto má své místo 

i v aktivitách VODÁRENSKÉ AKCI-
OVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. V předcho-
zích letech jsme již například po-
mohli s nákupem sanitního vozu na 
Vysočině, pro Nemocnici v Novém 
městě na Moravě, spolupracujeme 
taktéž s transfůzní stanicí Nemoc-
nice Znojmo a Fakultní nemocnicí 
v Brně, která je spádovou pro regi-
on Jižní Moravy,“ přiblížil předseda 
představenstva VAS Ing. Jindřich 
Král.  Radim Hruška, foto archiv

Nebylo mu 
llhostejné 
volání o pomoc

LETOVICKO - Policejní hlídku 
přivolal muž z obce u Letovic, když 
uslyšel ze dvora staré zemědělské 
usedlosti volání o pomoc. Přivola-
ní policisté využili svého oprávně-
ní, překonali zabezpečení objektu 
a vstoupili na dvůr nemovitosti. 
Zde nalezli na zemi ležícího seni-
ora, kterému se udělalo nevolno, 
upadl a už se mu nepodařilo vstát. 
Policisté si na místo přizvali zdra-
votnickou záchrannou službu, která 
seniora převezla k ošetření do ne-
mocnice.  (hrr)

LAZINOV - Hladinu přehrady 
Křetínka oživí už poosmé atraktiv-
ní závody dračích lodí - Křetínka 
Cup.

V pátek 17. srpna jsou od 14 do 
19 hodin na programu tréninkové 
jízdy v místě závodu (po 30 minu-
tách), v sobotu 18. srpna bude v 8 
hodin porada kapitánů, od 8:40 
do 16:30 h proběhnou závody na 
200 m a od 16:50 do 18:30 h závod 
na 1000 m.

Pořadatelem osmého ročníku 
jsou obec Lazinov, Torrsen Sports 
s.r.o. ve spolupráci s TenDragons.
cz s.r.o, Dračí lodě Brno, z.s. a Cesta 
Draka, z. s.

Závod se koná pod záštitou České 
asociace dračích lodí a započítává 
se do celorepublikových žebříč-
ků seriálů: 11. ročník Dragon Boat 
Grand Prix - Národní pohár dračích 
lodí.Vypsané kategorie:

Sport - 20 pádlujících - v posádce 
musí být minimálně 6 pádlujících 
žen (minimální počet pádlujících 
16 + bubeník) - je určena pro po-
sádky, které pravidelně trénují a 
mají zkušenosti nejen ze závodu 
Křetínka Cup.

Fun - 20 pádlujících - v posád-
ce musí být minimálně 4 pádlující 
ženy (minimální počet pádlujících 
16 + bubeník) - kategorie pro po-
sádky, které nemají tolik zkušenos-
tí, jezdí pouze závod.

Oceněna bude i nejlepší čistě 
ženská posádka (v případě, že se 

sejdou 3 a více ryze ženské týmy, 
pak pojedou tyto týmy samostatný 
závod).

Junioři Mix - 20 pádlujících - čle-
nové posádky mohou mít maximál-
ně 18let + dvě osoby nad 18 let.

Všem posádkám dodá kormidelní-
ka pořadatel, případně má posádka 
právo použít svého kormidelníka s 
průkazem vůdce malého plavidla a 
zkušeností ve vedení dračí lodě při 
závodech, kterého schválí pořadatel.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 
8. srpna nebo v okamžiku naplně-
ní stavu 60 startujících posádek (z 
celkového počtu je 12 posádek ka-
tegorie Sport). 

 Text a foto Lubomír Slezák

Křetínka bude letos opět hostit 
populární závody dračích lodí

Postříkal fasádu
BOSKOVICE - Možná si chtěl jen 

vyzkoušet sprej, možná jej někdo 
hned na začátku výtvarných pra-
cí vyrušil. Zatím neznámý sprejer 
totiž stačil v noci na fasádě domu 
sedmasedmdesátileté majitelky v 
Boskovicích nastříkat pouze tlus-
tou čáru černé barvy. Byť jí způso-
bil škodu asi za tisíc korun, může 
být po vypátrání stíhaný pro poško-
zení cizí věci a potrestaný až roč-
ním pobytem za mřížemi.  (hrr)

Nepřišel se jen 
vykoupat

BLANSKO - Možná i z důvodu 
velmi teplého počasí, se zatím ne-
známý pachatel rozhodl k návštěvě 
aquaparku v Blansku. Zde v prů-
běhu své návštěvy využil vhodné 
příležitosti, když v prostoru pro 
převlékání vypáčil šatní skříňku, ze 
které pak již snadno odcizil osobní 
věci jednoho z návštěvníků. Okra-
denému návštěvníkovi tím způsobil 
škodu za více jak dvacet pět tisíc 
korun.

„Také v souvislosti s tímto přípa-
dem a častějším úžíváním veřejných 
koupališť a bazénů v teplém letním 
období doporučujeme návštěvní-
kům, aby si k vodním radovánkám 
nebrali zbytečně cenné věci, které 
se pak mohou stát terčem zájmu 
zlodějů,“ uvedl policejní mluvčí Da-
vid Chaloupka.  (hrr)

Boskovický plavec Tomáš Matuška na 
závodech v Brně opět nezklamal

BOSKOVICE - Boskovický plavec Tomáš 
Matuška má za sebou letošní 44. Garoma+ 
maraton Brno. Sedmačtyřicetiletý Matuš-
ka na pětikilometrové trati skončil s časem 
1:37:53 mezi muži šestnáctý, ve své věkové 
kategorii druhý. 

„Plavalo se mi dobře, skoro celou dobu stále 
mírně do plusu, vánek mě pěkně ochlazoval, 
velké vlny byly jen místy, když jsme se otočili 
proti větru,“ popsal závod tradiční účastník 
Tomáš Matuška, který hájil barvy Plavecké-
ho klubu Krokodýl Brno. Statečně si v závodě 
počínal i druhý zástupce z okresu Pavel Mi-
kulášek ze Šošůvky, který pětikilometrovou 
trať zdolal v čase 1:48:03 a obsadil celkově 
jedenadvacáté místo.

Pořadatelem závodu Českého poháru v dál-
kovém plavání na brněnské přehradě byla 
VSK Univerzita Brno. 

 (zpr), foto archiv T. Matušky

Cyklista narazil
SEBRANICE - Krátce před půlno-

cí nezvládl v Sebranicích řízení kola 
dvaapadesátiletý cyklista. Po proje-
tí levotočivé zatáčky narazil do zá-
bradlí na mostku a padl do potoka. 
V krvi měl půldruhé promile alko-
holu. Na jízdním kole si při nehodě 
způsobil škodu za tisícovku.  (hrr)

RÁJEC-JESTŘEBÍ - V neděli 15. 
července 2018 byla slavnostní ver-
nisáží zahájena výstava tří reno-
movaných výtvarníků Kunštátska, 
akademického malíře a sochaře 
Sergeje Kuliny, malířky a keramič-
ky Mgr. Taťjany Kuliny a grafičky 
Mgr. Mariji Kuliny. V hudebním pro-
gramu vernisáže nadchla početné 
obecenstvo svým výkonem v sólové 
hře na housle studentka prestiž-
ní konzervatoře v nizozemském 
Amsterdamu Natále Kulina. Všichni 
členové mimořádně umělecky ta-
lentované rodiny jsou v našem regi-
onu již dobře známí.

Tatjana Kulina, absolventka Aka-
demie výtvarných umění v Kyjevě, je 
malířka a dekoratérka, ale především 
pracuje s hlínou.Tvoří půvabné �igurky 
inspirované různými pracovními pro-
fesemi a pak Vánocemi a Betlémem. 
Maluje také krásné obrazy květin. 

Marija Kulina je absolventkou 
Akademie výtvarných umění v Pra-
ze v atelieru prof. Jiřího Lindovské-
ho a věnuje se především grafice. 

Natalie Kulina studuje od roku 
2016 na konzervatoři Amsterdamu 
sólovou hru na housle. Je nositelkou 
cen z domácích i mezinárodních 
soutěží, účastní se řady uměleckých 
projektů a vystupuje jako sólistka 
s takovými hudebními tělesy, jako 
jsou Filharmonie Brno, Zielonogor-
ska Filgarmonia, Moravský komor-
ní orchestr, Sinfonietta Bratislava, 
Europera Youth Orchestra, Virtuosi 
Pragenses.

Akademický malíř a grafik Sergej 
Kulina maluje figurální obrazy in-
spirované starozákonními příběhy, 
křesťanstvím, ale také renesancí a 
krásami současného života. Inspi-
ruje se prvky východní ikonografie 
a jeho obrazy mnohdy připomínají 

pravoslavné umění anebo umění 
renesance. Z obrazů na nás hledí 
půvabné madony s velkýma tmavý-
ma očima, oduševnělé tváře světců, 
štíhlé šlechtičny a šlechtici, středo-
věcí herci anebo hrdinové antických 
bájí. Stejné náměty mají i nádherné 
plastiky ze šamotu. Sergej Kulina 
uspořádal již dlouhou řadu výstav 
po celé České republice a jeho ob-
razy jsou zastoupeny ve sbírkách 
u nás i v zahraničí. Sergej Kulina a 
Taťjana Kulina se věnují také peda-
gogické činnosti 

Výstava „4x Kulina“ představuje 
umění mimořádně talentovaných 
členů rodiny Sergeje Kuliny sou-
středěné na jednom místě a sou-
časně tak vzdává hold jejich nadání 
a pracovitosti. Výstava je otevřená 
do 29. srpna 2018 v úterý – neděli 
v době 10 – 16,30 hodin.

 Naděžda Formánková

„4x Kulina“ v Galerii Kruh na 
zámku Rájec nad Svitavou
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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

UČILIŠTĚ NAPRODEJ
čtěte na str. 5

HASIČI SOUTĚŽILI
čtěte na str. 6 a 7

BUDOU DRAČÍ LODĚ
čtěte na str. 11

Zámecký park provoněly 
guláše   Více na www.zrcadlo.net

 Foto Jana Dvořáková

ZRCADLO JE 
NOVĚ ZDARMA

Vážení čtenáři, 
Zrcadlo je pro 
vás nyní zcela 

zdarma na našich 
odběrných místech. 

Auto srazilo 
mladíka, policie 
hledá svědky

BLANSKO - V úterý 31. červen-
ce přibližně v 17.45 hodin došlo v 
Blansku v ulici Poříčí u křižovat-
ky se silnicí III/37435, vedoucí k 
obci Dolní Lhota k dopravní neho-
dě osobního automobilu a cyklis-
ty. 

„Patnáctiletý chlapec na jízdním 
kole při jízdě z centra města odbo-
čoval na křižovatce vlevo, kdy jej 
při tomto srazil projíždějící řidič 
osobního automobilu, menší veli-
kosti, stříbrné nebo bílé barvy. Ři-
dič uvedeného vozidla po nehodě 
nezastavil a z místa ujel,“ popsal 
policejní mluvčí David Chaloupka.

Policisté vyšetřující tuto neho-
du žádají svědky, kteří v době ne-
hody místem projížděli a mohli by 
k uvedené nehodě, k osobě řidiče 
nebo k zúčastněnému osobnímu 
vozidlu podat jakoukoli infor-
maci, aby zatelefonovali na číslo 
602 195 569 nebo na policejní tís-
ňovou linku 158.  (hrr)

BRNO-BYSTRC
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