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Boskovice - Boskovičtí radní 
chtějí ukončit stavbu sportovní 
haly ve Slovákově ulici. Minulý 
týden o tom rozhodli na mimo-
řádném jednání. Jejich názor ještě 
museli potvrdit zastupitelé, kteří 
se jím zabývali na svém úterním 
zasedání. (jednání skončilo po 
uzávěrce Zrcadla, podrobnosti si 
přečtěte na www.zrcadlo.net)

Důvodů pro konec projektu je 
podle radních hned několik. Argu-
menty vycházejí ze zpracovaných 
posudků i z jednání s lidmi, kteří 
stavbu haly chtějí blokovat.

„Podle nás je to tak ohrožená 
stavba a takové riziko, že je lepší 
ji zastavit, lokalitu využít jiným 
způsobem a hledat pro halu jiné 
místo,“ uvedla boskovická sta-
rostka Hana Nedomová (ČSSD).

Velkým problémem pro halu ve 
Slovákově ulici je podle starostky 
třeba to, že by bylo nutné změnit 
projekt. Stavba by se tím pro-
dražila o zhruba třicet procent a 
podle zákona by bylo nutné vypi-
sovat další výběrové řízení. Na 

investici by se tak mohly podílet 
dvě různé fi rmy. To by mohlo do 
budoucna zkomplikovat případné 
reklamace.

Obtížné by bylo také získat 
stavební povolení a zajistit, aby 
stavba pokračovala. „S obča-
ny z Bílkovy ulice, kteří stavbu 
nechtějí, jsem třikrát jednala a 
pokaždé mi dali jednoznačně 
najevo, že udělají všechno proto, 
aby se stavba zastavila,“ podo-
tkla starostka.

Naopak problém podle ní 
nebude s firmou IMOS, která 
halu začala stavět. Existuje prý 
už návrh dohody, podle kte-
ré bez soudního řízení a sankcí 
staveniště opustí. Město by fir-
mě zaplatilo dosud proinvesto-
vaných 1,6 milionu korun a půl 
milionu na úpravy staveniště. 
Jednotlivé posudky i zápis z 
jednání rady jsou k dispozici na 
www.zrcadlo.net.

Proti zrušení stavby haly ve 
Slovákově ulici se naopak staví 
opoziční strany v boskovickém 
zastupitelstvu. Nedávno kvůli 
tomu sepsali společné prohláše-

ní. V něm požadují, aby stavba 
na původním místě pokračovala. 

„Napadá mne pouze, že je to 
(zastavení stavby) politické hle-
disko. Některá politická uskupení 
si to vzala jako téma pro komu-
nální volby. Domníváme se, že 
neexistuje žádný vážný argument 
pro to, aby byla stavba zastave-
na,“ uvedl Radek Mazáč (Spor-
tovci pro Boskovice).

Vedení města zároveň s ukon-
čením stavby ve Slovákově ulici 
chce hledat místo po halu jinde. 
„Do 8. prosince chceme zpracovat 
návrh nového investičního záměru 
včetně nového umístění. Stavbu 
haly pak chceme zahájit do konce 
tohoto volebního období,“ dodala 
starostka s tím, že v úvahu připa-
dají lokality v Červené zahradě 
nebo u středních škol.

Stavba sportovní haly ve Slo-
vákově ulici začala v polovině 
roku 2013. Loni v únoru byla 
ale přerušena kvůli problémům 
s podložím a spodní vodou na 
staveništi a stojí dodnes. Stavba 
haly měla přijít na asi dvaapade-
sát milionů korun.
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Při rekonstrukci radnice v Lysicích 
našli staré listiny i dobové mince

Lysice - Překvapení čekalo na 
dělníky, kteří v současné době 
pracují na rekonstrukci střechy 
radnice městyse Lysice. Součástí 
opravy je totiž i věžička na hlav-
ní budově. A právě její kopule 
ukrývala schránku se vzácnými 
artefakty.

Dobové fotografi e, zápisy 
z kroniky, listiny, mince nebo 
historické vydání novin. To 
všechno v sobě obsahovala dře-

Stavba nové haly 
ve Slovákově ulici 

zřejmě skončí

Novinka v dopravě
Před železničním 
přejezdem 
v Blansku přibyl 
jízdní pruh, má 
ulehčit dopravě.

Více na straně 2

Milionová investice
Ve společnosti 
Barvy a laky 
Teluria otevřeli 
novou výrobní 
halu.

Více na straně 4

Biketrialová špička
Mistrovství ČR 
v biketrialu 
zavítalo na 
blanenskou 
přehradu.

Více na straně 8

Folklór. Kořenec hostil uplynulou sobotu tradiční folklorní akci - XVI. Kořenecké slavnosti písní a tanců. 
Kromě vystoupení řady souborů, byl během dne k vidění jarmark starých řemesel a pro veřejnost se 
otevřel tamní větrný mlýn. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net  Foto Jaroslav Oldřich

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 

zrcadlo.net

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Boskovice - Policisté v sou-
časné době vyšetřují případ bez-
ohledného podvodníka, který 
zneužil důvěry pětaosmdesátile-
té stařenky. 

Klientku domova pro seniory 
v Boskovicích obral o všechny 
peníze. Muž už skončil v poli-
cejní cele.

Podvodníka v sobě pětatřice-
tiletý muž nezapřel už při vstu-
pu do boskovického domova 

pro seniory. Na vrátnici uvedl 
falešné jméno a předstíral, že jde 
navštívit svou příbuznou. Jeho 
hlavní myšlenkou ale bylo najít 
vhodnou oběť.

„Muž se vydal bloumat po 
chodbách domova. Seniorům, 
které cestou potkával, pří-
ležitostně nabízel zprostředko-
vání různých nákupů za úplatu. 
Nikdo z oslovených ale jeho 
nabídek nechtěl využít,“ popsal 

chování pachatele mezi seniory 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Podvodníkovo srdce ale zaple-
salo, když potkal pětaosmdesáti-
letou důchodkyni a podařilo se 
mu vetřít k ní do pokoje. Důvě-
řivé ženě poté nabídl, že jí koupí 
nové rádio.

„Během chvíle ženu při kon-
verzaci přesvědčil k vydání veš-
keré finanční hotovosti. Se svou 

kořistí spěšně místo činu opustil, 
což se nepozdávalo personálu. 
Zalarmovaná městská policie 
následně výtečníka zadržela 
a ten nakonec skončil v policejní 
cele,“ dodal mluvčí.

Než podvodníka strážníci 
dopadli, stačil většinu z pěti 
tisíc korun, které od důchodkyně 
vylákal, utratit. Pětatřicetileté-
mu muži teď u soudu hrozí až tři 
roky vězení.  (moj)

Podvodník nabízel důchodkyni nové 
rádio, obral ji o tisíce korun

Kořenec patřil folklóru, konaly se 
tam slavnosti písní a tanců

věná schránka, která byla zava-
řená v kovovém pouzdře. Vedle 
nových předmětů z roku 1993 
v ní byly také historicky cenné 
dokumenty. Například vydání 
Moravské orlice ze srpna 1874 
nebo ranní výtisk Lidových novin 
s datem vydání 3. 6. 1933.

„Předpokládali jsme, že se 
v kopuli věže něco najde. Původ-
ní zprávy od klempířů ale příliš 
povzbudivé nebyly. Schrána byla 
totiž uchycená na boku, a když 
s kopulí pohnuli, tak nic nevy-
padlo. Až po sundání bylo vidět, 
že v ní něco je. Prostor byl těsný, 
proto jsme původně mysleli, že 
budeme muset kopuli rozříznout. 

Nakonec se mi tam podařilo vsu-
nout ruku, a po krátkém zápolení 
schránku vyndat bez použití nási-
lí,“ popsal lysický starosta Pavel 
Dvořáček.

Z věcí, které se našly ve schrán-
ce, plánuje vedení městyse vytvo-
řit výstavku a představit artefakty 
veřejnosti. O tom, jestli se opět 
vrátí do věže, se teprve rozhod-
ne. „Zvažujeme, jestli je vracet 
zpět nebo jestli udělat vitrínu 
a vystavit je. Už nyní je ale jas-
né, že do věžičky umístíme novou 
schránku, která bude obsahovat 
památeční věci ze současnosti,“ 
vysvětlil Dvořáček.

 Dokončení na str. 2Nález v Lysicích. Foto Radim HruškaNález v Lysicích. Foto Radim Hruška

Kraj lidem přispěje na kotle
Brno - Jihomoravský kraj bude rozdávat dotace na výměnu kotlů 

a zateplování. Hejtmanství lidem rozdělí celkem sto třicet šest milionů 
korun. 

O peníze mohou lidé žádat na své projekty, které povedou ke snížení 
emisí. „Specifi cké cíle grantového schématu jsou: výměna kotlů na 
pevná paliva za kotle na pevná paliva vyšší emisní třídy, výměna kot-
lů na pevná paliva za plynové kondenzační kotle, výměna kotlů na 
pevná paliva za tepelné čerpadlo, instalace solárně termických soustav 
pro přitápění nebo přípravu teplé vody a mikroenergetická opatření, 
například zateplení střešních a půdních prostor, izolace, hydroizolace, 
dílčí výměna oken a další,“ upřesnila mluvčí krajského úřadu Eliška 
Holešínská Windová.

Výše podpory bude záviset na typu kotle a provedených opatřeních. 
Lidé mohou získat od 70 do 85 procent ceny. Podrobnosti včetně toho, 
od kdy a jak mohou zájemci žádat o dotace, Jihomoravský kraj zveřejní 
na svých internetových stránkách v sekci Granty a dotace.  (moj)

S. Band 
bude hrát ve 
Voděradech

Voděrady - Koncert legendární 
skupiny S. Band, o kterém jsme 
informovali v Zrcadle číslo 23, se 
v letním kině v Boskovicích neu-
skuteční. Důvodem je to, že bos-
kovičtí radní odmítli akci udělit 
výjimku z vyhlášky a prodloužit ji 
tak do 2:00 hodin. 

Koncert se tak nakonec v pátek 
26. června od 20 hodin bude konat 
ve Voděradech. „Bohužel, nebude 
to v plánovaném rozsahu, nebu-
de tam hrát Miloš Dodo Doležal, 
nebude velké podium a nebudou 
velká světla a velká aparatura. 
Bude to prostě jak za starejch dob-
rejch časů klasická tancovajda, 
kde zahraje Seňorita, E.K.G. 12 a 
S Band,“ uvedl za pořadatele Vác-
lav Kropáček.  (moj)
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Před přejezdem přibyl jízdní 
pruh, má ulehčit dopravě

K
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Blansko - V Blansku už skoro 
čtrnáct dnů funguje novinka, která 
má zlepšit průjezdnost na kruho-
vém objezdu u vlakové zastávky. 
V Rožmitálově ulici těsně před 
železničním přejezdem přibyl 
jeden jízdní pruh.

V centru Blanska bývají největ-
ší problémy na kruhovém objez-
du na křižovatce ulic Smetanova, 
Svitavská a Rožmitálova. Rondel 
se ucpává, jakmile se uzavřou 
závory na nedalekém železničním 
přejezdu.

Podle údajů z blanenské radni-
ce jsou stažené až čtyřicet minut 
během jedné hodiny. Řidiči míří-
cí na Staré Blansko musejí čekat 
v koloně a s nimi i všichni ostat-
ní.

Pravidelný kolaps dopravy 
v centru města teď má částečně 
zmírnit nové dopravní značení, 
které se v Rožmitálově ulici obje-
vilo na začátku června. Pro auta 
na vozovce přibyl další jízdní 
pruh.

„Dva jízdní pruhy před želez-
ničním přejezdem ve směru 
z Blanska umožní pojmout více 
vozidel a pomohou odlehčit neda-
leké kruhové křižovatce, která 
se kvůli čekajícím autům stává 
neprůjezdnou,“ uvedl vedoucí 
odboru investičního a územního 
rozvoje blanenské radnice Marek 
Štefan.

BOROTÍN – Stavbaři přišli o nářadí. Noc z neděle na pondělí 
využil v Borotíně zatím neznámý pachatel k tomu, aby se za pomoci 
páčidla vloupal do plechového kontejneru uzamčeného dvěma visa-
cími zámky. Ten sloužil stavebním dělníkům pracujícím ve zdejším 
zámeckém areálu k ukládání pracovního náčiní. 

„Stavbaři tak rukou nenechavého zloděje přišli o tři profesionální 
elektrická bourací kladiva a jednu kotoučovou pilu. Brněnská společ-
nost, která vybavení vlastnila, vyčíslila jeho souhrnnou hodnotu na 
sedmdesát tisíc korun. Ve spojitosti s výší způsobené škody a samot-
ným provedením krádeže spáchané vloupáním hrozí strůjci tohoto 
trestného činu po dopadení až pětiletý pobyt za mřížemi,“ uvedl bla-
nenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (hrr)

Do nového jízdního pruhu 
mohou pouze osobní auta. Ve-
jde se do něj minimálně devět 
vozidel, která by jinak blokovala 
kruhový objezd. Jakmile se závo-
ry zvednou, auta se do pravého 
jízdního pruhu zařadí metodou 
zipování.

„Situace bude monitorována 

a vyhodnocena. V případě, že se 
osvědčí, bude toto značení povo-
leno jako trvalé. Zkušební lhůta je 
stanovena na dvanáct měsíců ode 
dne realizace,“ podotkl Štefan.

Špatnou dopravní situaci v 
centru města má vyřešit až nové 
přemostění na Staré Blansko. 
Stavbu mostu přes železniční 

trať a řeku Svitavu už město při-
pravuje. „V současnosti probíhá 
schvalování investičního zámě-
ru na vybudování přemostění na 
Staré Blansko a probíhají výku-
py pozemků pro jeho realizaci,“ 
dodal vedoucí odboru investiční-
ho a územního rozvoje blanenské 
radnice Marek Štefan.

Nové dopravní značení v Rožmitálově ulici.  Foto Michal ZábojNové dopravní značení v Rožmitálově ulici.  Foto Michal Záboj

Letem světem s Petrem Buchtou
Adamov - Zajímavá výstava 

fotografi í je od pondělí otevřena 
v adamovském městském kultur-
ním středisku. Trochu jiný pohled 
na svět návštěvníkům nabízí dří-
ve cukrář a dnes frézař železa 
Petr Buchta z Adamova. Jak sám 
říká: „Když něco dělám, dělám 
to pořádně.“ A tak se nejdříve 
věnoval rybaření, později letec-
kému modelářství, dnes se věnuje 
motorovému paraglidingu.

„Vždycky jsem chtěl lítat 
a paragliding je v podstatě asi 
nejdostupnější. A když už jsem 
byl ve vzduchu, tak jsem nějaké 
fotky udělat musel. Abych ales-
poň doma ukázal, co jsem viděl. 
Nejdřív jsem létal bez motoru, 
tak to byly fotky spíš ze startů. 
Pak pár fotek ze vzduchu, a to 
zase přistání To byly fotky jen 
pro mne. Později jsem si dodělal 
kurs na motorové létání, kterému 
se teď věnuji. Už se dá lítat níž 
při zemi, dá se líp fotit líp a je 
to podstatně zajímavější. A když 
byly fotky hotové, tak proč je 
neukázat,“ říká Petr Buchta.

Nejdříve startoval v Býkovi-
cích, a tak na jeho fotkách najde-
me například zámek v Lysicích, 
postupně se dostával dál, přišly 
na řadu Boskovice. Později začal 
lítat z Vilémovic a dostal se nad 
Vranov, Adamov, až třeba nad 
Pernštejn, Svojanov. 

„Jeden takový okruh měřil 
například kolem stovky kilometrů 
a bylo z toho sedm hradů a zám-
ků. Délka letu je závislá na tom, 
kolik si vezmi benzínu, hodně je 
to ovlivněno počasím a dalšími 
faktory. Jednou jsem například 
měl namířeno nad Adamov, při 

startu skoro nefoukalo, ale ve 
vzduchu to šlo opačným směrem 
a ještě k tomu pěkně silně. Tak 
jsem musel změnit plány. Časově 
se délka takového letu pohybu-
je podle výkonu motoru kolem 
hodiny až hodiny a půl,“ upřesňu-
je autor fotografi í.

Hrady a zámky, to jsou i pro 
ostatní lidi asi tak nejzajímavější 
objekty. Podívají se na fotku, zdá 
se jim povědomá. Často nepozna-
jí místa, na nichž už byli několi-
krát, ale protože z vrchu to ještě 
neviděli, tak tápou, je to pro ně 
nové.

„Svoje fotky jsem vystavoval 
už na Salonu adamovských foto-
grafů a toto je moje první samo-
statná výstava. Zahrnuje více než 
dvacet snímků. Není to o tom, že 
se to tak či onak povedlo. Každá 
fotka má svůj příběh. Například 
Perštejn. Trvalo mi asi rok, než 
jsem se odvážil k tak dlouhému 
letu... Na několika fotkách stej-
ných míst je vidět, jak se časem 
mění. Nemyslím jen jiné roční 
období. Například zámek v Ráj-
ci. Teď tam začali opravovat 
střechu. Nejdřív byla jednolitá, 
dnes už má červenější pruh nové 

krytiny. Podobně je to se zám-
kem v Račicích.“ 

Z výpovědi létajícího fotogra-
fa je zřejmé, že ho jeho koníček 
skutečně baví. Teď by si přál 
silnější motor, aby mohl lítat dál 
a na delší dobu. 

Na adamovské výstavě jsou 
především fotky z okolí. Dvě 
nebo tři fotky z volného lítání, 
třeba i z Itálie, proto se výstava 
jmenuje Letem světem. Přijď-
te, uvidíte známá místa z jiného 
pohledu. Výstava je otevřena do 
30. června denně od 14 do 17.30 
hodin.  Marta Antonínová

 Foto archiv Foto archiv

Při rekonstrukci radnice 
v Lysicích našli staré 

listiny i dobové mince
Dokončení ze str. 1
Plánovaná oprava střechy se týká obou budov městyse. Zatímco 

v budově B bude nutná kompletní výměna krovů a krytiny, v hlavní 
budově se kromě krytiny obnoví jen některé trámy. Rekonstrukce zača-
la v červnu a hotová má být do konce prázdnin.

„Součástí je i oprava věžičky, která bude celá v mědi a vytvoříme 
i repliku korouhve. Stavební práce přijdou na asi 2,1 milionu korun a 
budeme je plně hradit z prostředků obce,“ doplnil starosta s tím, že pod 
věží se našla i stará korouhvička s vyraženým datem 1659, kterou nyní 
čeká renovace.  Radim Hruška

Oslavy. Letovič   dobrovolní hasiči si o víkendu připomněli 145 let od založení svého sboru. Program oslav byl opravdu bohatý, nechyběla spanilá 
jízda, ukázky techniky ani ohnivá show. Fotoreportáž na www.zrcadlo.net.  Foto Jaroslav Oldřich

S  Z
Přednášky Michaela 

Londesborougha
Díky projektu „Podpo-

ra přírodovědného a tech-
nického vzdělávání na 
středních školách v Jiho-
moravském kraji“ jsme 
mohli na naší škole znovu 
uvítat Michaela Londes-
borougha. Jeho chemická 
show dokáže posluchače 
nejen bavit, ale i naučit 
jinému pohledu na vědu. 
Tajemství energie zaujme 
malé i velké posluchače. 
Využili jsme jeho přítom-
nosti, aby starším studen-
tům přiblížil i svůj posled-
ní výzkum, ve kterém byl 
velmi úspěšný. A když 
později na svém facebookovém profi lu sdílel fotografi e z akce s komentá-
řem „Science popularizing at a brilliant school in wonderful Boskovice“ 
věříme, že u nás nebyl naposledy. Tady jsou pohledy dvou našich studentů 
Yevgena Ponomarenka ze septimy a Matyáše Tomana ze sekundy. 

V úterý 2. 6. 2015 proběhla v aule gymnázia přednáška Mika Londen-
sborougha. Pro vyšší ročníky byla hlavně určená první část týkající se jeho 
výzkumu látky s fl uorescenčními vlastnostmi.

Hned v úvodu jsem byl příjemně překvapen, jelikož jsem zjistil, že 
přednáška proběhne v rodném jazyce přednášejícího. Jedné takové před-
nášky jsem se už zúčastnil a věděl jsem, jak Mike mluví česky. Jeho češ-
tina je naprosto výborná (slovní zásobu by mu mohla závidět polovina 
Boskovic), měl však problémy se skloňováním, což mohlo v některých 
případech působit trošku vtipně.

Podařil se mu pozoruhodný objev a jak tomu u takových objevů bývá, 
stalo se tomu strašlivou náhodou. Sloučenina anti-B18H22 byla objevená 
už na počátku minulého století a ve své podstatě není ničím zajímavá. 
Když však jednoho krásného letního dne s touto látkou Mike pracoval, 
všiml si, že při průchodu slunečního svitu začíná nenápadně zářit. Jako 
správný vědec si položil otázku proč. Po delším zkoumání zjistil, že tuto 
skutečnost ještě nikdo před ním neobjevil, a tak se tím začal zabývat.

Michaelův výzkum se zabývá využitím této látky v laserové optice. Jeho 
objev však není jen tak obyčejný. Se svým týmem objevil celou SKUPI-
NU látek, která se dá k těmto účelům použít. V optice se používají různé 
látky, jsou to látky organické, polymery atd. Toto je však látka anorganic-
ká, což je obrovské překvapení. U těchto látek se zkoumají dva aspekty a 
to účinnost využití vstupní a výstupní energie. Anti B18H22 má asi 10% 
účinnost, což je asi třetinová účinnost v porovnání s produkty, které jsou 
momentálně na trhu. Výhodou této substance je však to, že je velice stabil-
ní, dokonce tak stabilní, že se vyrovná těm nejlepším (a hlavně neskutečně 
drahým) látkám.

Jeho přednáška však nebylo jen jednoduché vysvětlení faktů. Velice 
zajímavé byly i pokusy, které ukázal. S různými deriváty této látky vzni-
kají jiné barvy výstupního záření (což je samozřejmě přirozená věc), mno-
hem zajímavější však byla skutečnost, že při použití látky BRICK (další 
Mikův vynález), nastává další jev: fosforescence. Hned po tom, co padla 
tato věta, šel Mike na podium a vytáhl obyčejně prkénko, až na to, že tak 
obyčejné nebylo. Při ozáření laserem zůstával na prkénku obrázek, který 
jsme na něj nakreslili na poměrně dlouhou dobu.

Myslím si, že přednáška byla velice přínosná pro všechny žáky naší 
školy. Mike je skvělý člověk a umí vědu podat tak, že to i obyčejného 
studenta zajímá a opravdu to bylo vidět (nikdo nebyl na facebooku a ani 
nesnapoval, což je v dnešní době celkem překvapení). Je skvělým příkla-
dem toho, čím bychom mohli být v naší budoucí kariéře a skutečně nám 
zpestřil školu.

 Yevgen Ponomarenko
Ve středu 3. června se na Gymnáziu v Boskovicích uskutečnila přednáš-

ka Michaela Londesborougha pro nižší gymnázium a první ročník na téma 
energie. Michael pochází ze severního Londýna a zabývá se chemií a fyzi-
kou. Od roku 2002 působí v ČR a provádí výzkum v anorganické chemii.

Pro žáky si připravil interaktivní přednášku nejenom plnou výbuchů, ale 
i krásných chemických reakcí. Ukázal nám například pohyb plamenů zvu-
kovými vlnami, rouru, kterou vystřelil petlahev. Dále výbuch balónku napl-
něného vodíkem vlivem plamene ze svíčky. Různými pokusy nám předvedl 
zajímavosti z chemie a fyziky.

Přednáška se mi velice líbila, protože měl skvělé technické zpracování a 
zapojil nás do všech pokusů, které si připravil. Děkujeme, Michaele.

 Matyáš Toman, sekunda
 Další fotografi e na www.gymbos.cz a facebooku.



 středa 24. června 2015 INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 3

B
K
I
2

S
V

O
O
C
0
E
15

KK
9.—12. 
ČERVENCE

IVA BITTOVÁ & ČIKORI, UŽ JSME DOMA, 
GÜNTER BABY SOMMER (D), MUCHA, 

MERIDIAN BROTHERS (CO), SHOENFELT / BABKA, 
LONGITAL (SK), ŠVIHADLO, TVRDÝ/HAVELKA, 

DIRTY DEEP (FR), BUJDOSÓ TRIO (HU), 
KALLE, MANON MEURT, KATARZIA (SK)

A MNOHO DALŠÍCH

www.boskovice-festival.cz

Unijazz ve spolupráci s městem Boskovice a rodinou Mensdorff-Pouilly, za finanční podpory 
MK ČR, Mezinárodního Visegrádského fondu a Česko-německého fondu budoucnosti pořádá

festival pro 
židovskou čtvrť

hudba, divadla, 
filmy, výstavy, 
autorská čtení, 
palouk Potrvá,
free wifi

předprodej:  490,- (studenti 390,-) / na místě:  650,- (studenti 550,-)

 

Accord

BOSKOVICE

a minimálně 372 kytaristů, kteří společně zahrají tři trampské písně 

(Montgomery, Okoř a Rodné údolí).

CHCEME SE ZAPSAT DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ!
Samotný pokus o překonání rekordu proběhne ve 14:00 hod.

Večer od 20:00 hod: 

tradiční sobotní country bál a spousta zábavy s Allanem Mikuškem, Ramiro 
Kaštylem, kapelou Espuelas a brněnskou skupinou CECH…

Vezměte kytary, manželky a děti, těšíme se na Vás v Boskovicích v sobotu 27. 6. 2015!

www.western-park.cz/372kytar

ALLAN MIKUŠEK country hvězda 

Mediální partneři

koncert v rámci festivalu
BOSKOVICE 2015

prostor a technického 

 3. 7.  Divadlo ŠUS  

                   10. 7.   

17. 7.   

24. 7.  Divadlo Koráb 

31. 7.  Divadlo Emillion   

 7. 8.  Divadélko Andromeda 

14. 8.  Divadýlko Mrak 

21. 8.  
 

ZÁMEK

BOSKOVICKÝ POHÁDKOVÝ  
  HŘEBÍNEK    

2015

Rodinné vstupné:

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE zvou 
k návštěvě  koncertů v rámci    

NEDĚLNÍ KONCERTY V AREÁLU PARKU 
U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU, 15.00–17.00

28. 6.     
ZAL. 1298

5. 7. |
19. 7. |
26. 7. |

2. 8. |
9. 8. |  

16. 8. |
23. 8. |
30. 8. |

 
2015 

Zahajovací koncert 28. 6. 
se koná v případě nepříznivého počasí 
v prostorách Zámeckého skleníku.

Ostatní koncerty se v případě 
velmi nepříznivého počasí NEKONAJÍ!

Vstup volný.
Změna programu vyhrazena. 

více: www.kulturaboskovice.cz
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Ve irmě Barvy a laky Teluria 
otevřeli novou výrobní halu

R  H

Skrchov - Několi-
kamilionovou investi-
ci znamenala pro fir-
mu BARVY A LAKY 
TELURIA výstavba 
nové haly pro výro-
bu vodou ředitelných 
barev. Více o projek-
tu prozradil v roz-
hovoru pro Zrcadlo 
ředitel společnosti 
Jakub Noll.

Kdy jste začali na projektu 
pracovat?

Bylo to v roce 2012. Věděli 
jsme, že plánovanou investici 
můžeme zrealizovat jen s pomocí 
dotace. V pololetí jsme obdrželi 
rozhodnutí o dotaci v rámci Ope-
račního programu podnikání a 
inovace. Nakonec podpora čini-
la přes osmnáct a půl milionu 
korun. V roce 2013 jsme začali 
akci postupně připravovat a od 
srpna jsme začali stavět. Objekt 
jsme zkolaudovali v červnu loň-
ského roku. Instalace výrobního 
zařízení byla tou komplikova-
nější částí. Běžela v podstatě od 
začátku roku 2014, výrobu jsme 
rozjížděli postupně od pololetí 
do konce roku.

Halu jste stavěli takzvaně na 
zelené louce nebo se jednalo 
o rekonstrukci stávající pro-
stor?

Nová hala stojí na místě, kde 
byla dříve část výroby takzvaná 
tírna a sklad. Obě budovy jsme 
zbourali až na úroveň podla-

hy, přičemž jsme využili jejich 
základy. Ty jsme zpevnili mikro-

piloty a na nich vysta-
věli novou ocelovou 
konstrukci. Zároveň 
jsme provedli nástav-
bu na přilehlý objekt, 
kde jsme umístili 
laboratoře, kanceláře 
vedení výroby, vývoj 
a technickou kontro-
lu. Upravovali jsme 
ještě další halu kvůli 
expedici výrobků. 

Výstavba se tedy dotkla celkem 
čtyř objektů.

Nyní už je tedy všechno 
hotové?

Akce je pro nás v podstatě 
dokončená. V té souvislosti ještě 
reorganizujeme sklady, protože 
cílem je zároveň zoptimalizovat 
materiálový tok. Mezi oběma 
výrobními halami bude společný 
sklad vstupních surovin a obalů. 
Z nové haly na výrobu vodou 
ředitelných barev pak budou 
vystupovat výrobky do tranzitní-
ho skladu. Na tom se ještě pracu-
je, ale během července by mělo 
být hotovo.

Co pro vás tato investice 
znamená?

Pro nás tato investice znamená 
to, že jsme zásadním způsobem 
zmodernizovali výrobu vodou 
ředitelných barev a soustředili 
ji do jednoho místa včetně záze-
mí. Tím se nám otevírá možnost 
postupné úpravy nejstarší části 
areálu. Samozřejmě nám jde pře-
devším o efektivitu výroby.

Ve výrobě vodou ředitelných 
barev také nově používáte 
jinou technologii...

Rozhodli jsme jít cestou in-
line disolverů, což je v tuzemsku 
novinka. Nebudeme tedy použí-
vat klasický disolver (nádrž 
s vysokoobrátkovým mícha-
dlem), ale systém stator – rotor. 
Zařízení funguje v kombinaci 
se zásobní nádrží. Při výrobě se 
v cirkulaci čerpá kapalina a do 
ní se přisávají práškové suroviny 
a dochází k okamžité disperga-
ci v komoře in-lineru. Součástí 
linky jsou navíc tři dokončova-
cí nádrže na barvu, které záso-
bují plnící linku. Ta se skládá 
z dvouhlavé plničky se zásobní-
kem víček, etiketovacího stroje a 
paletizačního robotu.

Je pro vás rychlost výroby 
důležitá?

Je to paradoxní, ale výroba 
malířských barev není během 
celého roku kontinuální. Jedná se 
o sezónní záležitost. Často máme 
také velké zakázky, kde musíme 
reagovat hodně rychle a navýšit 
momentální výrobu. Budeme tak 
schopni vyrobit až 35 tun malíř-
ských barev za směnu.

Plánujete v areálu společnos-
ti nějaké další změny?

Představa je taková, že by-
chom upravili jeho přední část. 
Plánujeme, že na podzim odstra-
níme dva menší objekty. Pomalu 
připravujeme náhradní prostory.

Společnosti se bezprostředně 
dotýká také probíhající oprava 

dvou mostů u příjezdu do are-
álu...

Ano jedná se o další krok ke 
zlepšení přístupu do areálu spo-
lečnosti. Protože sídlíme v býva-
lém mlýně, tak máme kompliko-
vaný příjezd. První komplikace 
byl podjezd pod železnicí. Ta se 
vyřešila v roce 2006 jeho rekon-
strukcí a rozšířením pro kamio-
novou dopravu.

Druhá akce byla zahájena 
v červnu a jedná se o rekonstruk-
ci dvou mostů - přes řeku Svitavu 
a přes náhon. Zvlášť most přes 
náhon byl v hodně špatném sta-
vu a přesto, že slouží i občanům 
Skrchova, tak jej dost využíváme 
sami. Takže se nakonec podařilo 
zahájit jejich kompletní opravu, 
která má být hotová na konci 
října letošního roku. Slibujeme 
si od ní, že příjezd do našeho 
areálu bude bezpečnější a kom-
fortnější.

BARVY A LAKY TELURIA, 
s.r.o., je moderní společností, 
která využívá 100 let zkušenos-
tí s výrobou a prodejem barev a 
laků pro průmyslové uživatele, 
profesionální malíře a malospo-
třebitelský trh. Kvalitu výrobků a 
procesů zajišťuje dlouholetý sys-
tém jakosti, jehož základem je od 
roku 2002 certifikát ISO 9001. 
Část produkce také nese ozna-
čení Ekologicky šetrný výrobek. 
Současný sortiment zahrnuje 
malířské a fasádní barvy, omítky, 
stěrky, laky, lazury, základní bar-
vy a emaily, různá napouštědla 
a speciální přípravky, lepidla a 
mnoho dalších materiálů.

C  ?
V psí záchytné stanici Boskovi-

ce se v současné době nachází pět 
pejsků:

Novým přírůstkem je BADY. 
V útulku je od 9. června. Je mla-
dý, zdatný a poslouchá na povely. 
Nevíte komu patří?

MIKY - je v útulku nejdéle a 
velmi dobře by ohlídala zahradu, 
je kamarádská a přátelská, ale 
nesnáší se s druhými zvířátky. 
Je to lovec. Nový domov by si 
zasloužila.

LEXA - se velice změnila, už si 
na novou situaci zvykla a je mírná 
a přátelská, také již chodí na pro-
cházky a může jít do nové rodiny. 
Více na našich stránkách.

JACK - potuloval se v Doub-
ravách, je to asi pejsek vyhoze-
ný z auta. Je mladý a skotačivý, 
prostě odrostlé štěně. Jacka jsme 
nechali ostříhat a je z něj krásný 
knírač, který nádherně aportuje...

CINDY - opět nová fenečka, 
v útulku je od 17. 6. 2015. Mladá, 
dobře vedená, poslušná, kamarád-
ská a čistotná. Snad jí najde maji-
tel.

A nakonec dobrá zpráva: 
IBINKA má od 17. 6. nový 
domov... Buď šťastná!

V případě zájmu o pejska volej-
te tel. číslo 516 453 335 - Měst-
ská policie Boskovice, která má 
pejsky na starosti. Více naleznete 
na www.psiboskovice.cz a nebo 
Facebooku.

P
Památná chvíle.
Z  šil jsem svůj hlas. 
Řekla jsi díky. 
Létem voněla´s...
.........
Věříš, lásko, na zázraky?
I já věřím, jak by ne. 
Dnešní noc se rozplyne,
nechá na nás jemný pel. 
Jen blázen by zapomněl.  
..........
Snad všechno zvládnu
v rychlém letu
Pošlu   pusu
z internetu 

........
Je to tak dávno
Co lásku jsme
hledali
Snad až příliš usilovně
Později jsme už jen
čekali
Až přijde sama mezi nás
Jak je to dávno
Avšak nebyli jsme tenkrát malí
Když láska prošla kolem nás
A my jsme se zrovna
nedívali 

 MAJ

Modeláři představili 
svoje lodě na rybníku ve 

Vilémovicích
Vilémovice - Špatné počasí bohužel ovlivnilo účast modelářů lodí ve 

Vilémovicích. Sjelo se jich méně než obvykle. Nicméně k vidění bylo 
několik modelů na dálkové ovládání přímo v akci na vodní hladině. 

Setkání každoročně pořádá místní rybářský spolek a obvykle se sejde 
patnáct až dvacet modelářů z Moravy a Středních Čech, kteří vystavují 
své lodě, ale také funkční modely bagrů a další nákladní techniky. „Lodě 
si stavíme většinou sami,“ říká Rostislav Čapka z Boskovic, který vlastní 
čtyři modely lodí. Kromě lodí se zabývá i leteckým modelářstvím.

K vidění byla i loď, jež zvítězila v Německu na světovém poháru. Ta 
se však na vodní hladině ve Vilémovicích neprojela. Ke své promenádě 
potřebuje větší prostor, jelikož dokáže jet i rychlostí 90 km/hod.  (mha)

 Foto Marie Hasoňová Foto Marie Hasoňová

Nová výrobní hala.  Foto Radim HruškaNová výrobní hala.  Foto Radim Hruška

Otevření nové haly.  Foto archiv společnos  Otevření nové haly.  Foto archiv společnos  

Jakub NollJakub Noll

V Boskovicích hořela lakovna v ITABU, 
s požárem bojovaly desítky hasičů

Boskovice - Lakovnu v továr-
ně ITAB v Boskovicích ve čtvr-
tek dopoledne zachvátil požár. Na 
místě zasahovalo deset jednotek 
hasičů. Kvůli požáru fi rma eva-
kuovala asi sto padesát zaměst-
nanců. Oznámení o požáru hasiči 
dostali v devět dopoledne. V hale 
lakovny hořela technologie fi ltrů 
na odvětrávání.

„Velitel zásahu s operačním 
střediskem rozhodli, že bude 
vyhlášen druhý stupeň požárního 

poplachu. Na místě zasahovalo 
deset jednotek profesionálních 
i dobrovolných hasičů,“ uvedl 
mluvčí jihomoravských hasičů 
Jan Dvořák.

Oheň se podařilo zaměstnan-
cům fi rmy částečně uhasit už před 
příjezdem hasičů. Ti pak na likvi-
daci požáru použili jeden vodní 
proud. Škoda se předběžně odha-
duje na asi milion korun. Přesnou 
příčinu požáru určí vyšetřovatel 
hasičů.  (moj) Požár lakovny. Více foto na www.zrcadlo.net  Foto J. OldřichPožár lakovny. Více foto na www.zrcadlo.net  Foto J. Oldřich

Galerie představuje Myšlenky spatřené 
autorů Pivoňky a Kokolii

Blansko - V Galerii města Blan-
ska se na společné výstavě sešli 
výtvarníci Karel Pivoňka a Vla-
dimír Kokolia. Expozice nazvaná 
Myšlenky spatřené bude k vidění 
do pátku 10. července. 

Karel Pivoňka v Blansku před-
stavuje vlastní grafi ckou techniku, 
takzvané voskotisky a voskové 
objekty a také sérii experimentů, 
jak sám říká, s malbou, která malu-
je sama. 

„Jedná se o sérii Kapilár, ve kte-
rých barevná hmota volně stoupá 
průduchy v umělohmotných plás-
tech. Je to proměnlivý proces při-
pomínající fyzikální chování vody 
v útrobách země, která je často 

schopná stoupat i několik desítek 
metrů,“ uvedla kurátorka výstavy 
Jana Písaříková.

Vladimír Kokolia návštěvní-
kům blanenské galerie předkládá 
maloformátové a také jednu vel-
koformátovou kresbu. „Podobně 
jako jeho malby navozuje po chvíli 
pozorného sledování dojem prosto-
rovosti,“ dodala kurátorka s tím, 
že výstava ukazuje také Kokoliovi 
kresebné studie cizích obrazů.

V galerii jsou k vidění také 
fotografi e Zdeňka Šerebla. Bla-
nenský speleolog představuje do 
10. července své černobílé snímky 
ze šedesátých a sedmdesátých let 
minulého století.  (moj) Foto Michal Záboj Foto Michal Záboj
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Blansko dokončilo zateplení 
dalších dvou základních škol

M  Z

Blansko - Základní školy 
Dvorská a Erbenova v Blansku 
ušetří za vytápění. Město totiž 
teď dokončilo zateplení obou 
budov. Úspory v provozních 
nákladech se tak projeví už tuto 
zimu. 

V minulosti už blanenská rad-
nice vyměnila v obou objektech 
okna. Aktuálně přišlo na řadu 
zateplení, na které město dostalo 
dotaci. Ta pokryje i náklady na 
okna.

„Dotace byla zajímavá zejmé-
na v tom, že se nám v ní podařilo 
zohlednit i náklady na výměnu 
oken. Zpětně jsme tak dostali 
peníze, které jsme investovali,“ 
uvedl blanenský místostarosta 
Jiří Crha (ODS).

V případě Dvorské město 
dostalo patnáct milionů korun a 
celkové náklady činí přes dva-
cet tři miliony. Zateplení školy 
Erbenova přišlo na asi patnáct 
milionů, ze kterých je dotace 
přes jedenáct milionů korun.

„Předpokládám, že úspora 
nákladů na vytápění se může 
pohybovat mezi patnácti až 
dvaceti procenty. Náklady před 
zateplením budov totiž už snížila 

výměna oken,“ dodal místosta-
rosta.

Minulý rok město dokončilo 
zateplení Základní školy Salmo-

va. Do budoucna plánuje výmě-
nu oken na škole TGM.

Základní škola Erbenova.  Foto Michal ZábojZákladní škola Erbenova.  Foto Michal Záboj

Poslední události 2. sv. války tak, jak je zachytila olešnická kronika

V kulturním domě ve Sloupě diváci 
zhlédnou hudební komedii

Sloup - Tak, jak je pravdě-
podobně neznáte. Světoznámé 
hudební skladatele Bedřicha 
Smetanu a Ludwiga van Beetho-
vena představí hudební komedie 
pro celou rodinu, která se ode-
hraje ve sloupském kulturním 
domě v sobotu 27. června v 18 
hodin v rámci cyklu Sloupy kul-
tury. Představení má název A co 
vy, pane kolego!?

Rozprávění dvou kolegů o 
dvou velikánech klasické hudby, 
kteří byli schopni skládat i bez 
sluchu, představí umělci Jitka 
a Ondřej Koláční, David Kříž a 
Iva Hrbáčková, kteří s tímto pro-
gramem vystupují po celé repub-
lice. 

Hudebně-komediální pořad 
s lehkým vzdělávacím náde-
chem, avšak podaným přijatel-
nou formou, si klade za cíl „pou-
čit, a přitom nenudit“. Diváci 
se pobaví, poslechnou si krásné 
a známé melodie a dozví se, co 
ještě o hudebním světě nevěděli. 

Po představení jsou všich-
ni návštěvníci zváni na sklen-
ku vína zdarma. Tím se cyklus 
Sloupy kultury liší od ostatních 
koncertů – kromě poslechu dobré 
hudby jde také o to, ještě chvíli 
setrvat, popovídat si s ostatními 
a nechat v sobě příjemně doznít 
tóny kulturního zážitku. 

Hudební cyklus Sloupy kultu-
ry začal ve Sloupě v září v roce 

2013. Od té doby se v kulturním 
domě nebo v kostele odehrálo 
deset koncertů vážné hudby, kte-
ré si našly svoje publikum. 

„Již to jsou dva roky, kdy jsme 
přišli za tehdejším starostou 
městysu Sloup Josefem Mikuláš-
kem s myšlenkou na bohatší kul-
turní život v mém rodném kraji. 
Po téměř roční přípravě jsme 
uvedli první ročník kulturního 
cyklu, do kterého jsme vstupo-
vali s nejistotou. Kladli jsme si 
otázky, zda si místní obyvatelé 
najdou čas a chuť na živou pro-
dukci hudebního umění. Nyní 
již víme, že si cyklus našel své 
příznivce a jsme velmi potěšeni, 
že můžeme otevřít druhý roč-

ník cyklu Sloupy kultury,“ říká 
jeden z organizátorů Drahoslav 
Gric, absolvent hudební fakulty 
Akademie múzických umění v 
Praze. 

Po několikaměsíční pauze tedy 
po úspěšném jednání s novým 
zastupitelstvem může cyklus 
koncertů a divadelních předsta-
vení pokračovat. „V prvním roč-
níku jsme vybírali výborné, mla-
dé, živoucí umělce, kteří nasta-
vili laťku kvality velmi vysoko, 
čímž nás postavili před odpověd-
nost sestavit minimálně stejně 
kvalitní produkce. Posluchači 
se tedy mohou těšit na nové tvá-
ře, mladé umělce i renomovaná 
jména,“ slibuje Gric.  (mha)

Školní rok zakončili hotelovou snídaní
Blansko - Členové mezige-

neračního klubu působícího ve 
Střední škole gastronomické 
v Blansku zakončili společně už 
třetí ročník svých aktivit. 

Stalo se tak minulou středu a 
dějištěm Češkovického matiné, 
jak byla akce nazvána, byl hotel 

Panorama. Po společném snída-
ňovém rautu se představilo vede-
ní hotelu a přítomní se seznámili 
s jeho provozní filosofií. 

Druhá část patřila koncertu 
Karla Fleischlingera hrajícího na 
staré strunné nástroje. Na závěr 
si členové mezigeneračního klu-

bu zkusili jak, pracuje hodnotící 
komise při barmanských sou-
těžích. 

Pět studentů školy před nimi 
připravilo nové míchané nápoje 
podle vlastních receptur a pří-
tomní je hodnotili podle barvy, 
vůně a celkové chuti. Po vyhod-

nocení byl autor nejlepšího nápo-
je oceněn. 

Tímto dopoledním progra-
mem skončil třetí úspěšný ročník 
působení klubu a jeho členové se 
už teď těší na další společné akce 
po návratu z prázdnin v polovině 
září.  (ama)

Události popsané kronikářem Josefem Višinkou 
tak, jak je prožíval, viděl a v kronice zaznamenal:

Stěhování tábora
Jak bylo zde již napsáno (viz. Kronika městečka 

Olešnice), byl r.1940 zbudován nad Hodonínem, 
směrem k Rozseči, kárný tábor pro cikány, kteří zde 
pracovali při stavbě silnice Rozseč – Štěpánov. Ti 
zde z velké části pomřeli. Zpočátku byli pochová-
váni v Černovicích, později zřízen u tábora zvláštní 
hřbitov. Zbytek zesláblých cikánů byl r.1943 odve-
zen do Osvětimi. S pláčem prý se loučili s táborem. 
V opuštěném táboře zřízen byl potom lazaret pro 
zraněné německé vojáky. (Poznámka: konce války 
se dožilo jen pár desítek romských obyvatel tábora, 
zbytek v Osvětimi zahynul).

Když se fronta blížila k Brnu, byl tento lazaret 
odstěhován. Dne 19. dubna 1945 došlo nařízení do 
všech okolních obcí o koně na přípřež. Z Olešnice 
jich mělo být pět párů. Byl to velmi těžký úkol pro 
starostu obce určit, kteří hospodáři pojedou, neboť 
se nevědělo, kam se pojede a na jak dlouho. Mnozí 
hospodáři dostali včas zprávu a čekali s koňmi na 
poli dlouho do noci. Teprve večer byli určeni na 
přípřež Jindř. Weis, Frant. Hloušek, Eduard Petr 
a dvůr Lamberk s párem, Jos. Říha a Met. Chlup 
po jednom koni. Ti museli ihned večer s koňmi do 
Hodonína, kde čekali do rána. Hlouškův kůň se 
roznemohl, a proto ráno ten pár se vrátil. Ostatní 
vezli zařízení lazaretu až do Krucemburku u Skut-
če. Odtud se vrátili šťastně domů asi za pět dní.

Příjezd ze střelnice
Dne 21.dubna před večerem přijeli do Olešnice 

němečtí vojáci ze cvičné střelnice u Vyškova. Při-
jeli asi na 60 vozech. Mínili jeti od Rozseče ke Ště-
pánovu a Bystřici. Poněvadž ale partyzáni poškodi-
li most u Štěpánova, proto změnili směr a jeli přes 
Olešnici, Rovečné a Vír. Mužstvo s koňmi a vozy 
umístěno ve dvoře Lamberku, důstojníci v hospo-
dářské škole. V noci nato přijela do Olešnice menší 
skupina partyzánů odd. Tyrš. Vedl je partyzán Míša 
a říď. učitel z Louky Jeník. V Olešnici zabavovali 
pro své účely motocykly. Byli u Podlipných, u Pešů 
č.p. 106, u Petrů č.p. 285, který byl spojkou mezi 
jednotlivými oddíly partyzánů a měl krycí jméno 
Havran.

Bylo asi 11 hod. v noci. V tu chvíli se ozval od 
náměstí hlasitý německý hovor. Němečtí důstojníci 

se svými ženami se vraceli z hostince „Pivovar“ 
k hospodářské škole. Byli to 3 důstojníci a 2 ženy. 
Partyzáni je nemínili nechat klidně odejít. Někteří 
běželi kolem školy Hliníky, aby je zaskočili. Ostat-
ní partyzáni napadli Němce u Tomanových č. p. 
109. Jeden důstojník se ženou prchli a zachráni-
li se. Zbylí dva důstojníci a žena se ukryli za plot 
Tomanovy zahrady a odtud stříleli po partyzánech 
k domu p. Kadlece č.p. 110. Partyzán Míša byl 
přitom těžce zraněn. Toho využili Němci a prchali 
k hospod. škole.

Druhá část partyzánů již zaujala pozice v úvoze 
za domem p. Stejskalové č.p. 286 a zde očekáva-
la prchající Němce. Když ti doběhli ke schodům 
ku školnímu parku, padlo několik výstřelů, jeden 
důstojník a žena byli zastřeleni, druhý důstojník 
těžce zraněn.

Po tomto činu partyzáni sedli na motocykly 
a odejeli. Raněný partyzán dlouho stonal a pak 
zemřel v nemocnici v Novém Městě.

V hospodářské škole zatím nastal poplach. Bylo 
ihned zatelefonováno do Lamberka o pomoc. 
V krátké chvíli již ozbrojení Němci běželi do Oleš-
nice.

Tuto noc měli obecní hlídku: Bohouš Horáček 
č.p. 127, Vlad. Baka č.p. 133, Eduard Petr č.p. 153, 
Frant. Škorpík, Jan Skořapa č.p. 188 a Frant. Kad-
lec č.p. 110.

Asi o půlnoci šel si Vlad. Baka domů pro jídlo. 
Před evangelickým kostelem uslyšel hrozný dupot 
směrem od Lamberka. Proto nešel již domů, ale 

v rychlosti se navrátil na obecní strážnici v domě 
č.p. 17. Byl ale spatřen a za krátko vtrhli Němci na 
obec. strážnici a v domnění, že mají před sebou par-
tyzány, s rukama zvednutýma nad hlavou je nutili 
běžet k hospodářské škole. Pažbami je poháněli 
k rychlejšímu běhu. Potom byli postaveni k vratům 
domu paní Stejskalové č.p. 286 a prohledáni. Nej-
více měli spadeno na Vlad. Baku, kterého stloukli 
pažbou pušky tak, že omdlel. Po chvíli přišli na 
místo naši četníci a též přivolán byl starosta měs-
ta Vlad. Neumann, ale na jejich slova nic nebylo 
dáno. Museli stát s rukama zvednutýma od půlnoci 
do 3 hod. ráno, kdy německý radní, lékárník Rud. 
Kselík, vzbuzen paní starostovou Eliškou Neuman-
novou, dostavil se před hospodářskou školu.

Teprve jemu Němci uvěřili, že se nejedná o par-
tyzány, ale o obecní hlídku. Potom teprve byli pro-
puštěni. Od té noci nikdo nechtěl jít na hlídku a 
tyto zrušeny.

Příští den chtěli Němci odejet, ale protože zatím 
partyzáni vyhodili most přes Svratku ve Víře, byl 
jejich odjezd odložen o další den. Olešnice a okol-
ní obce dostaly nařízení vyslat s nimi po několika 
selských chlapcích, kteří by jeli s koňmi, aby se ně-
mečtí vojáci mohli věnovat případné obraně. Ode-
jeli dne 23. dubna v ranních hodinách přes Prosetín 
a Čtyři Dvory k Bystřici.

Zastřelení byli odvezeni již předešlého dne naja-
tým autem. Lidé očekávali se strachem, jaké bude 
mít tento případ následky, ale nedošlo k ničemu.

 Pokračování příště...

Květen 1945.Květen 1945.

Z  
Workshop projektu 
Poznejte naše město

Letovice - V úterý 16. června proběhl v prostorách Masarykovy 
střední školy workshop projektu Poznejte naše město. Žáci MSŠ a ZŠ 
Letovice spolu se svými vyučujícími Mgr. Vykydalovou, Mgr. Zouha-
rovou, Mgr. Vítkovou a Ing. Chalupkovou pracovali na konečné podo-
bě informačních tabulí, které budou umístěny před zámkem, základní 
školou, klášterem Milosrdných bratří a střední školou. Poslední pátá 
tabule bude umístěna na letovickém náměstí. Všechny tabule budou 
obsahovat dvojjazyčný text (český a anglický) k danému objektu či 
místu a budou doplněny fotografi emi.  Ing. Kateřina Chalupková

Partnerské dopoledne 
v Jedovnicích

Jedovnice - Na výletišti Barachov v Jedovnicích proběhlo v úte-
rý 16. června společné dopoledne pro žáky jedovnické základní školy 
a žáky z jejich partnerských škol.

Do Jedovnic přicestovaly delegace z německého Aschheimu 
a ZŠ Budišov nad Budišovkou. Na programu bylo společné dopoledne, 
vyplněné outdoorovými aktivitami a kulturou. Na celkem šesti stano-
vištích měli žáci možnost vyzkoušet se například aquazorbing, sumo, 
střelbu ze vzduchovek nebo střelbu z indiánských luků. Protože nám 
přálo i počasí u všech aktivit bylo neustále plno. 

Pak následovala kulturní vystoupení. Nejprve se se svým pásmem 
německých písniček a tanců představili hosté z Bavorska. Poté je na 
pódiu vystřídala skupina Špatnej akord z Budišova se svým progra-
mem, složeným z českých a světových hitů. Po tomto dopoledni násle-
doval společný oběd ve školní jídelně a každá ze škol pokračovala již 
ve svém programu samostatně. 

Hosté z Budišova zamířili směrem k jeskyni Balcarka a žáci z Aschhe-
imu zase směrem jedovnickému kempu, kde si zahráli minigolf. 

Děkujeme majitelům restaurace Barachov za využití jejich výletiště 
a paním kuchařkám za skvělý oběd. 

 Natálie Součková, účastnice akce
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Společnost BBN, s. r. o., vydavatel týdeníku Zrcadlo

hledá ženu nebo muže na pozici

I N Z E RT N Í  P O R A D C EI N Z E RT N Í  P O R A D C E
Požadujeme: Komunikativní a vyjednávací schopnosti * 
Příjemné vystupování * Vysoké pracovní nasazení * Samostatnost, 
lexibilitu * Znalost práce na PC * Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
Zázemí fungující společnosti

Firemní výhody
Provizní systém bez horního omezení

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

Ř  

Hledám práci. Řidič sk. C s pra-
xí 25 let. Tel.: 736 172 758.

Koupím starší fi lmové i jiné 
plakáty cca do r. 1980. Tel.: 
608 420 808.

Nebuď sám, zkus mě zavo-
lat, třeba to vyjde a budeme spolu. 
Život ještě nekončí! Marie 68 let. 
Tel.: 728 079 318.

Prodám horské celoodpružené 
oranžové kolo MongosePro cena 
5 600 Kč (11 - 16 let), PC 12 800 
Kč,  koloběžku zeleno-černou pro 
dospělé, kola 16/12 palců cena 1 
600 Kč, koloběžku Sulko dětskou 
černou - cena 600 Kč + zdarma 
koloběžka malá hliníková, toalet-
ní stlolek se židlí bílý cena 500 
Kč,  kolečkové boty vel. 32 a 37 
cena 150 Kč/ks. Letovice, tel.: 
723 840 736.

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 suché-
ho tvrdého 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 Blanen-
sku. Rekreace - bydlení. Zahrada 
podmínkou. Tel.: 720 598 284.

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

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

HLEDÁTE MILOU SPOLEČ-
NOST PRO SVÉ DĚTI NEBO 
JEN NECHCETE BÝT SAMI? 
Nabízím řešení – občasné hlídání 
hravého dvouletého boloňského psí-
ka, který zažene Vaše smutky a samo-
tu a vyplní Váš čas. Je společenský. 
Odměna dohodou. Tel.: 734 440 844, 
stačí sms, zavolám zpět.

středa 24. červnastředa 24. června

AKCEAKCE
Boskovice – Studentská konference Svědec-
tvím a dialogem k porozumění, 9.30 až 11 
hod. aula Gymnázia Boskovice, 12.30 hod.: 
prohlídka židovské čtvrti od brány na Hrad-
ní 1, aula gymnázia v 9.30 až 13 hod.: výsta-
vy, synagoga v 12.30 až 13 hod.: závěrečný 
program.
Letovice – Kulturní dům v 16 hod.: Taneční 
odpoledne.
Letovice – Zámecký park v 16 hod.: Pohádko-
vý svatojánský park.
Letovice – Zámek v 17 hod.: Výstava obrazů 
Mgr. Ivany Barazi, vernisáž.

KINAKINA
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro 
seniory: Život je život.
Boskovice v 19.30 hod. Sejmi prezidenta.

čtvrtek 25. červnačtvrtek 25. června
AKCEAKCE

Blansko – Kino: Finále soutěže školních 
filmů Zlaté slunce 2015: Doprovodný 
program: 8.30 – 9.30 Pohádková filmo-
vá zahrádka – projekce pro děti z blanen-
ských MŠ a 1. stupně ZŠ. Soutěžní projek-
ce školních filmů kategorie A – ZŠ, B – SŠ: 
9.00 – 10.00 Prezence účastníků soutěže, 
10.00 – 10.30 Slavnostní zahájení soutěže 
školních filmů Zlaté Slunce 2015, Kulturní 
program SZUŠ Blansko, 10.30 – 11.25 Pro-
jekční blok I., 11.35 – 12.25 Projekční blok 
II., 12.25 – 14.30 Přestávka, 14.30 – 15.20 
Projekční blok III., 15.30 – 16.20 Projekční 
blok IV., 16.30 – 17.50 Diskuze s tvůrci a 
rozbory filmů k blokům I. – IV., KSMB Blan-
sko – sál S1, 19:00 FILM NÁS BAVÍ! – KINO 
Blansko - Zábavný festivalový filmový večer 
pro širokou veřejnost, vyhlášení výsledků 
Zlatého slunce 2015, „60!“ – snímky o délce 
do šedesáti vteřin. 
Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: Far-
mářské trhy.
Blansko – Muzeum v 17 hod.: Hrady, hrádky 
a tvrze – výstava modelů Zdeňka Brachtla, 
vernisáž výstavy, v 18 hod.: beseda s auto-
rem modelů panem Zdeňkem Brachtlem.
Boskovice – Mateřské centrum v 15 hod.: 
Indiánské odpoledne, zábavná akce a oslava 
konce školního roku.
Boskovice – Letní kino ve 20 hod.: Michal 
David, koncert.
Letovice – Kulturní dům v 16.30 hod.: S 

Večerníčkem do pohádky, divadelní předsta-
vení.

KINAKINA
Boskovice v 17 hod. Mimoni.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Slepá.

pátek 26. červnapátek 26. června
AKCEAKCE

Blansko – Kino: Finále soutěže školních 
filmů Zlaté slunce 2015: 9.40 – 16.00 
WORKSHOP PRO AUTORY SOUTĚŽE ZLA-
TÉ SLUNCE – KSMB Blansko, 12.00 – 13.00 
Přestávka (oběd). Doprovodný program: 
9.00 – 11.45 WORKSHOP PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ – KINO Blansko, 9.00 – 9.45 1. Sekce 
základních znalostí natáčení a tvorby, 10.00 
– 10.45 2. Sekce animovaného filmu, 11.00 
– 11.45 3. Film a technika. 
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Muzikologická 
přednáška.
Blansko – Základní umělecká škola, Kolláro-
va v 18 hod.: Koncert muzikálových melodií s 
Hanou Holišovou.
Blansko – Křesťanské centrum v 19.30 hod.: 
Neviditelné překážky v uzdravení a jak je 
zbořit – 1. část.
Blansko – Akvapark ve 20.30 hod.: Letní noc 
– DJ LUKE ANDREWS.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Poutník – Nejlepší příbě-
hy Paula Coelha.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Mimoni.

sobota 27. červnasobota 27. června
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: 17. Zahrad-
ní slavnost aneb Velký letní karneval.
Borotín – Areál koupaliště ve 14 hod.: Zahá-
jení prázdnin na koupališti Borotín - Mysli-
vecký dětský den.
Boskovice – Autobusové nádraží odjezd 
v 7.02 hod.: Turistická vycházka z Borotína 
do Rozhraní.
Boskovice – Westernové městečko od 10 
hod.: 372 kytar, pokus o překonání rekor-
du. 
Boskovice – Červená zahrada ve 12 hod.: 
Dětský duatlon.
Knínice – Hřiště v 9 hod.: Fotbalový den.
Letovice – Zámek v 15 hod.: BiGy Fest 2015. 
Olešnice – Sportovní areál ve 14 hod.: Závod 
odrážedel, koloběžek a kočárků.
Olešnice – Zahrada kulturního domu ve 21 
hod.: Oldies Party.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Mimoni. (3D)
Blansko ve 20 hod. Poutník – Nejlepší příbě-
hy Paula Coelha.
Boskovice v 15, 17 a 19.30 hod. Mimoni. 
(3D)
Lysice – letní ve 21.30 hod. Tři bratři.

neděle 28. červnaneděle 28. června
AKCEAKCE

Benešov – Restaurace Morava v 15 hod.: 
17. ročník výstavy obrazů – Jitka Korčáková, 
Soňa Pachlová, Josef Janík, Jan Zouhar, ver-
nisáž výstavy.
Blansko – Náměstí Svobody v 10 hod.: Pro-
menádní koncert – Dechový soubor Základní 
umělecké školy Jedovnice.
Boskovice – Park u Zámeckého skleníku v 15 
hod.: ZUŠ Boskovice – zahájení promenádní 
sezóny.
Letovice – ZUŠ v 19 hod.: Ingrid James Quar-
tet - koncert jazz.
Novičí – Výletiště ve 14 hod.: Hasičský 
výlet.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Mimoni.
Blansko v 17.30 hod. Mimoni. (3D)
Blansko ve 20 hod. Poutník – Nejlepší příbě-
hy Paula Coelha.
Boskovice v 15 a 17 hod. Mimoni. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Dáma ve zlatém.

pondělí 29. červnapondělí 29. června
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Odebrat z přátel.
Boskovice v 19.30 hod. Andílek na nervy.

úterý 30. červnaúterý 30. června
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 16.30 hod.: Setkání s vede-
ním města k demolici hotelu Dukla.
Blansko – Dřevěný kostelík v 19.30 hod.: 
Koncert pro flétnu a kytaru.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Odebrat z přátel.
Boskovice v 19.30 hod. Ostrov lásky.
Lysice – letní ve 21.30 hod. Paddington.

kalendář akcíkalendář akcí
Pronajmu prostorný byt 2+1 v Letovicích. 

Velikost bytu 100 m2. 
K nastěhování ihned.

Tel.: 777 650 502.

P  

ČERSTVÉ ZPRÁVY 
DENNĚ NA

www.zrcadlo.net

Boskovice - Stejně jako kaž-
dý rok, i letos připravil Dům dětí 
a mládeže Boskovice ve spolu-
práci s VZP ČR výukový program 
„Poznej své okolí“ pro děti 1. a 2. 
tříd ZŠ Boskovice. Tentokrát se 
děti se svými učitelkami vydaly 
prozkoumat okolí boskovické pře-
hrady. Výukový program začínal u 
vstupu do Western parku a končil 
na již zmiňované boskovické pře-
hradě. 

Tvůrce zábavného výukového 
programu „Po stopách Lochnes-
ké příšery“ Mgr. Monika Volfo-
vá, vysvětluje: „Jelikož se k nám 
doneslo, že se na boskovické pře-
hradě uhnízdila Lochneská příše-
ra, nemohli jsme tuto ojedinělou 
zprávu nechat bez povšimnutí. 
V jezeře Loch Ness totiž příšera 
nenašla kvůli zvědavým turistům 
klid naklást svá vajíčka. Ukáza-
lo se však, že ani na boskovické 
přehradě svá vajíčka před zvě-
davci a lupiči neuchránila a dvě 

ze tří se ztratila“. Připravená cesta 
byla plná zábavných aktivit různé 
náročnosti. Děti musely společný-
mi silami zdolat 20 připravených 
úkolů, jejichž plnění je postupně 
přivedlo na stopu ztracených vají-
ček.

Celého výukového programu se 
zúčastnilo 267 dětí s jejich třídními 
učitelkami. Všechny zúčastněné 

třídy tento neobvyklý úkol zvládly 
a na konci na ně čekala zasloužená 
odměna v podobě zlaté rybky. 
Počasí nám k vydařené akci přálo 
a kdo měl štěstí, mohl Lochneskou 
příšeru a její Lochnesčí mláďátko 
v mžiku oka i zahlédnout. 

Dům dětí a mládeže Boskovi-
ce se s Vámi těší na další akci za 
rok opět na shledanou.

Výukový program Poznej své okolí

Dětské bá(snění) a jeho vítězové
Blansko - Máte rádi akce na podporu nejen dět-

ského čtenářství, ale také na podporu dětské fantazie? 
Kdy jindy by se dětem fantazie mohla rozvíjet lépe, 
než při setkání s knihou? A kde snadno přijdete k 
množství knih? Kdo odpovídá, že přece v knihovně, 
má pravdu. 

Vymysleli jsme proto v Městské knihovně Blansko 
pro děti akci s názvem „Dětské bá(snění)“. Děti měly 
sbírat obrázky a potom slova, ze kterých bylo úkolem 
složit příběh, či napsat báseň. Dopadlo to výborně! 
Prací se nám do knihovny vrátilo rovných deset, ale 
jakých! Co vám budu popisovat, přijďte se podívat do 
blanenské knihovny, kde budou všechny vystaveny.

A jaké jsou tedy výsledky? V 1. kategorii (3 - 6 let) 
se stal vítězem Tomášek Vybíhal se svým příběhem 
„O opravě starodávného auta“. Ve 2. kategorii (9 - 14 
let) zvítězila Hanka Bušová, která přinesla úžasné 
básně na různá témata. No, a nemohli jsme neudělit 
zvláštní cenu poroty, kterou si svým několikastránko-
vým komiksem vybojovala Kristýnka Krčálová. Děti, 
které si odměnu ještě nevyzvedly, si mohou přijít 
kdykoliv v provozní době knihovny do 3. patra, kde 
na ně v oddělení studovna čekají malé pozornosti.

Na závěr bych velice ráda poděkovala jednak všem 
zúčastněním, ale zejména vedení kavárny a cukrárny 
V Pohádce, která sponzorsky zajistila dárkové pou-
kázky pro všechny děti. 

 Iveta Pernicová, Městská knihovna Blansko
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Boskovičtí plavci závodili 
v Kopřivnici a Prostějově

R  H , 

Kopřivnice, Prostějov - Bos-
kovičtí mladí plavci se zúčast-
nili závodů Letního Poháru ČR 
v Kopřivnici a Prostějově.

Do Kopřivnice se na pohár 
desetiletého žactva do pětadva-
cetimetrového bazénu vypravily 
tři boskovické plavkyně. Barvy 
plaveckého oddílu MiBo DDM 
Boskovice hájily Emma Ryšáv-
ková, Natálie Horáková a Barbo-
ra Kassaiová. Bojovaly s ostat-
ními sportovci z padesáti oddílů 
z celé Moravy. 

Konkurence byla velmi sil-
ná, nejlepšího umístění dosáhla 
Emma Ryšávková, která v disci-
plíně 100 metrů motýlek obsadila 
sedmé místo. Natálka a Barun-
ka bojovaly také velmi statečně 
a v silné konkurenci obsadily 
čtrnácté místo ve své nejlepší dis-
ciplíně. 

Jedenáctiletí plavci závodili 
v Prostějově. Boskovický oddíl 
hájili dva plavci - Anna Bednářo-
vá a Martin Kopáček. Soupeřili se 
sportovci z jednačtyřiceti oddílů 
z celé Moravy. 

Anna Bednářová a Mar  n Kopáček.  Foto archivAnna Bednářová a Mar  n Kopáček.  Foto archiv

Hlavním želízkem v ohni byl 
Martin Kopáček, který v silné 
konkurenci obsadil v disciplíně 

100 metrů motýlek třetí místo 
a obdržel bronzovou medaili. 
I Anička bojovala velmi statečně, 

a i když na medaili nedosáhla, 
obsadila krásné deváté místo na 
trati 100 metrů motýlek.

F   
Okresní přebor muži

15. kolo: Letovice-Sloup 3:2 
(2:0), Kaderka 2, Dvořák - Petržel, 
Svoboda, Vavřinec-Lipůvka 1:6 
(0:3), Přikryl, vlastní - Macko 2, 
Pospíšil, Ráček, Sedláček, ČK: 
Sedláček Radek (L), Doubravi-
ce-Jedovnice 1:1 (1:1), Daněk 
- Sedláček, Vysočany-Vilémovi-
ce 1:0 (1:0), Hejč, Kořenec-Šo-
šůvka 2:6 (0:2), Barák, Hanák, 
vlastní - Krátký 2, Bezděk, Dvo-
řáček, Sehnal, Olešnice-Olomu-
čany 0:4 (0:0) - Opletal 2, Kohút, 
Pokoj, Rudice-Kunštát B 7:3 
(2:1), Sehnal 3, Matuška 2, Per-
nica, Stehlík - Stehlík 2, Knienič, 
ČK: Vichta Robert (K).
  1.  Jedovnice  26  17  5  4  91:41  56
  2.  Vilémovice  26  18  2  6  100:52  56
  3.  Vysočany  26  17  4  5  62:43  55
  4.  Lipůvka  26  16  5  5  78:45  53
  5.  Olomučany  26  12  6  8  48:43  42
  6.  Rudice  26  10  7  9  77:83  37
  7.  Olešnice  26  10  6  10  57:49  36
  8.  Šošůvka  26  11  2  13  65:76  35
  9.  Doubravice  26  8  9  9  45:45  33
  10.  Kunštát B  26  8  5  13  54:74  29
  11.  Sloup  26  7  4  15  42:56  25
  12.  Letovice  26  7  3  16  48:87  24
  13.  Vavřinec  26  6  0  20  39:82  18
  14.  Kořenec  26  3  6  17  43:73  15

Kanonýři: 27 - Sehnal Lukáš 
(Rudice), 24 - Krátký Marek (Šo-
šůvka), Pernica Marek (Vilémovi-
ce), 23 - Macko Michal (Lipůvka).

III. třída muži

15. kolo: Lažany-Ostrov 
0:3 (0:2) - Gross, Gryc, Per-
nica, Ráječko-Adamov 0:0 
(-1:-1), Velké Opatovice-Drno-
vice 2:3 (2:1), Klicpera, Kouřil 
- Pavel 2, Páral, Knínice-Vísky 
1:1 (0:1), Richter - Šmeral, ČK: 
Přikryl Tomáš (V), Boskovice 
B-Bořitov B 2:1 (0:0), Odehnal 
2 - Mareček, Skalice n.Svitavou-
Svitávka 2:1 (1:1), Pokorný, 
Sekanina - Novák, Kotvrdovice-
Vranová nehlášeno.
  1.  Ráječko  26  18  3  5  83:44  57
  2.  Adamov  26  17  4  5  92:32  55
  3.  Drnovice  26  18  1  7  82:44  55
  4.  Svitávka  26  15  2  9  75:57  47
  5.  Skalice  26  15  1  10  61:49  46
  6.  Boskovice B  26  14  2  10  90:74  44
  7.  V. Opatovice  26  12  5  9  62:61  41
  8.  Knínice  26  11  4  11  64:53  37
  9.  Vísky  26  9  8  9  62:66  35
  10.  Ostrov  26  9  7  10  50:64  34
  11.  Bořitov B  26  8  2  16  37:75  26
  12.  Vranová  25  6  3  16  45:85  21
  13.  Kotvrdovice  25  4  2  19  30:81  14
  14.  Lažany  26  2  2  22  28:76  8

Kanonýři: 39 - Malásek Tomáš 
(Adamov), 29 - Štafa Tomáš 
(Ráječko), 28 - Prokop Vítek 
(Ráječko).

IV. třída muži
15. kolo: Svitávka B-Lipůvka 

B nehráno, hosté se nedostavi-
li, Doubravice B-Jedovnice B 
nehlášeno, Lomnice-Vilémovice 
B 6:0 (2:0), Borkovec 2, Němec 2, 

Rochla, Řeřucha, Lažánky-Vodě-
rady 10:0 (4:0), Musil 3, Flek 2, 
Švéda 2, Cupák, Korčák, Krato-
chvíl.
  1.  Benešov  20  14  3  3  76:35  45
  2.  Lomnice  20  13  4  3  66:27  43
  3.  Jedovnice B  19  11  2  6  76:45  35
  4.  Lažánky  20  10  4  6  69:44  34
  5.  Cetkovice  20  10  3  7  76:77  33
  6.  Doubravice B  19  9  3  7  53:45  30
  7.  Skalice B  20  8  2  10  44:56  26
  8.  Lipůvka B  19  7  1  11  52:70  22
  9.  Svitávka B  19  5  4  10  36:61  19
  10.  Vilémovice B  20  3  2  15  30:69  11
  11.  Voděrady  20  3  2  15  36:85  11

Kanonýři: 31 - Němec Mar-
cel (Lomnice), 28 - Osuch Lukáš 
(Benešov), 27 - Lehotský Juraj 
(Jedovnice B).

OP dorost – o 1. - 8. místo
8. kolo: Velké Opatovice-

Rájec-Jestřebí 3:4 (1:2), Kou-
řil, Müller, Veverka - Dvořák 3, 
Kunc, Lysice/Kunštát-Lipův-
ka 1:2 (1:0), Schiller - Meitner, 
Tabery, Knínice-Č.H./Bořitov/
Bosk. B 3:0 (2:0), Kšica 2, Lajš-
ner, Letovice-Olomučany 14:0 
(8:0), Fidler 5, Kougl 3, Zemánek 
2, Ducháček, Procházka, Slechan, 
Stehlík.
  1.  Letovice  8  7  1  0  73:16  37
  2.  Rájec-Jestřebí  8  6  1  1  68:26  34
  3.  Knínice  8  5  0  3  48:34  22
  4.  V. Opatovice  8  5  1  2  30:30  22
  5.  Lysice/Kunštát  8  3  0  5  41:41  16
  6.  Č.H./Boř./Bosk. B  8  3  1  4  34:34  16
  7.  Lipůvka  8  1  0  7  18:52  12
  8.  Olomučany  8  0  0  8  16:94  6

Kanonýři: 14 - Dvořák Kamil 

(Rájec-Jestřebí), Kunc David (Rá-
jec-Jestřebí), 11 - Kougl Tomáš 
(Letovice), 9 - Kříženecký Tomáš 
(Velké Opatovice), Pokorný Miloš 
(Letovice).

OP dorost – o 9. - 15. místo
8. kolo: Vísky-Kotvrdovice 

0:2 (0:0) - Kocour, Res, Olešni-
ce-Doubravice nehráno, hosté se 
nedostavili, Svitávka-Drnovice/
Voděrady/Žijeme hrou 3:4 (1:3).
  1.  Svitávka  8  7  0  1  82:14  33
  2.  Kotvrdovice  6  3  0  3  25:20  24
  3.  Drnov./Vod./Žij.  6  4  1  1  38:25  19
  4.  Sloup/Vavřinec  6  1  1  4  34:59  14
  5.  Vísky  8  2  0  6  34:48  12
  6.  Olešnice  7  3  2  2  32:60  11
  7.  Doubravice  5  1  0  4  15:34  7  

Kanonýři: 12 - Peterka David 
(Svitávka), 10 - Žáček Pavel 
(Drnovice/Voděrady/Žijeme), 9 
- Trtílek Jan (Sloup/Vavřinec).

Okresní přebor - ženy
20. kolo: Ráječko-Kohoutovi-

ce 1:5 (0:2), Zoubková - Pokorná 
3, Hájková, Polcarová, Drnovice-
Mostkovice 2:7 (0:7), Nováková, 
Valenčíková, vlastní - Domeso-
vá 2, Ošťádalová 2, Mlčochová, 
Vaverková.
  1.  Kostelec  16  16  0  0  128:3  48
  2.  Kohoutovice  16  8  3  5  51:31  27
  3.  Mostkovice  16  8  2  6  23:27  26
  4.  Ráječko  16  4  1  11  15:68  13
  5.  Drnovice  16  1  0  15  14:102  3

Kanonýři: 23 - Marková Kate-
řina (Kostelec), 18 - Pitáková 
Martina (Kostelec), 15 - Hájková 
Lucie (Kostelec).

Tradiční akce. Memoriál Miroslava Krabičky mladších žáků se konal již 
podvatřicáté. Letošním vítězem se stal tým FC Kuřim, který ve fi nále 
zdolal Boskovice. Tře   skončila polská Legnice před FK Blansko.
 Foto Bohumil Hlaváček

Výhra. Radek Šafář se postaral o dva body v tenisové soutěži smíše-
ných družstev. Jeho LTC Velen Boskovice porazil družstvo z Čebína 
vysoko 8:1. Tabulku IV. tř., nadále vede Rudice před Letovicemi, Bosko-
vice jsou čtvrté. Ve III. třídě Kunštát vyhrál na půdě Mokré Hory 4:5 a 
posunul se v tabulce na sedmé místo.  Foto Jaroslav Oldřich

P
Pohár Drahanské vrchoviny 

pokračuje ve Žďárné
Žďárná - V sobotu 27. června se ve Žďárné pojede pátý závod 

Poháru Drahanské vrchoviny – Velká cena obce Žďárná. Kancelář 
závodu bude otevřená ve sportovní hale od 8.30 hodin. Závodit se za-
čne o hodinu později. Registrace závodníků nejpozději 30 minut před 
startem každé kategorie.  (hrr)

Blansko - Městská sportovní 
hala na Údolní v Blansku hos-
tila tradiční volejbalový turnaj 
- již jednatřicátý ročník turnaje 
o putovní pohár předsedy ASK 
Blansko. 

Akce se zúčastnilo osm týmů. 
K vidění byl velice kvalitní 
volejbal. Po odehrání základních 

skupin následovaly zápasy o cel-
kové umístnění, výsledné pořadí 
bylo nakonec následující: 1. Ost-
rov, 2. Torpédo Melkov, 3. Hob-
liny Brno, 4. Junioři Boskovice, 
5. ASK Blansko 2, 6. ASK Blan-
sko 1, 7. ČKD veterans a 8. Špič-
kový tým.  (hrr)

 Foto Standa Fořtík

Volejbalisté 
zápolili v Blansku

Vítězný tým. Vítězný tým. 

Z  
Pamětice v Paměticích

Poslední májový víkend jsme v Paměticích prožívali hned dvě 
významné události. Tou první byla návštěva našich „jmenovců“ 
z Pamětic v okrese Písek v Čechách.

V roce 2001, při srazu rodáků, přišel někdo se zjištěním, že jsou u 
nás ještě jedny Pamětnice. Po krátkém jednání se nám podařilo s nimi 
spojit a 20. října 2001 jsme je poprvé navštívili. Napřed jsme navští-
vili výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích. Moc nadšeni 
jsme nebyli – všude převažovala komerce a byznys a tak jsme radě-
ji spěchali do Pamětic. Průvodce obcí nám dělal místostarosta pan 
Kroupa. Dojeli jsme k malebné hospůdce Na skalce, kde nás přivítala 
starostka paní Boženka Havlíková se svými spolupracovníky. Pamě-
tice mají asi 100 obyvatel a 52 obydlených domů. Prováděla se právě 
plynofikace, tak byla obec dosti rozkopaná. Na písecku bývali velcí 
sedláci. V padesátých letech byli někteří vystěhováni, na gruntech 
hospodařily státní statky nebo JZD. Když si zbudovaly vlastní provo-
zy, statky opustily a ty začaly chátrat. Stávaly se velkým břemenem 
pro obce. Kolem Pamětic je sdruženo ještě dalších šest vesnic (Brloh, 
Drnholec a další..)

Druhá návštěva u nás proběhla 11. 5. 2002 a my v Čechách byli 
opět 7. 6. 2003. Naši hasiči se tam zúčastnili okrskové hasičské sou-
těže, kterou obě naše družstva – mužů i žen s převahou vyhrála. 4. 6. 
2005 nás naši přátelé opět navštívili a byla to na 10 roků návštěva 
poslední. Hospodářská krize, změny ve vedení obcí a spousta úkolů 
způsobily, že na podobné akce nebyl prostor. Až letos jsme naše přá-
tele opět pozvali a oni pozvání přijali.

Po krátkém srdečném přivítání a společném obědě, začal oficiální 
program. Oba starostové nás seznámili s životem ve svých obcích a 
změnách, které se za 10 roků udály. Po výměně dárků a pozorností 
následoval slavnostní zápis do obecní kroniky, prohlídka fotodoku-
mentace a kronik a poté prohlídka celé obce, která se i se svým okolím 
našim hostům velice líbila. Nezaskočila nás ani prudká bouřka, byli 
jsme právě na prohlídce nové hasičské zbrojnice. O dobrou pohodu se 
postarala i stejnojmenná hudební skupina Pohoda Pohora. Při dobrém 
občerstvení, zpěvu, tanci a neformální besedě přátel čas rychle ubíhal 
a v pozdních večerních hodinách nastalo loučení. Věřím, že to nebylo 
na dalších 10 roků.

Druhý den, v neděli jsme slavili tradičním májovou mariánskou 
pouť, která se rovněž vydařila.

Všichni, kteří se na organizaci obou akcí podíleli, si zaslouží uzná-
ní a dík.  František Staněk
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Mistrovství ČR v biketrialu 
zavítalo do Blanska

My se postaráme o váš vůz. 
Vy o svůj volný čas.

Letní prohlídka za  
199 Kč  

+ dárek

Renault doporučuje

Tato prohlídka nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku. Cena je včetně DPH.

Renault SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.
renault.cz

1. 6. – 31. 7. 2015

JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

Auteco BS Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, mob.: 777 703 725, 
tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

INZERCE

B  H

Blansko - Poprvé v roli šéfa 
organizačního výboru význam-
né akce. Václav Kolář, úřadující 
mistr světa v biketrialu v žádném 
případě nezklamal. Blanenský 
závod se líbil všem, jeho úro-
veň byla skvělá. A bonbónkem 
bylo i to, že Vašek suverénně 
ovládl i závod v kategorii Elite, 
za který si zasloužil jedničku s 
hvězdičkou. Jeden trestný bod za 
celý závod a výhra s obrovským 
náskokem.

A nezávodil sám. Poprvé se na 
domácích sekcích v elitní kate-
gorii objevili hned čtyři míst-
ní borci. Ondřej Šenk skončil 
desátý. „Je to takové standardní 
umístění. Myslím, že ještě mám 
hodně co zlepšovat. Moc mi 
pomáhají tréninky s Vaškem, 
jsem rád, že mi radí a pomáhá,“ 
pokyvuje hlavou. „Už mne něko-
likrát podržel. Ve druhém kole 
začalo pršet, bylo to těžké. Jsem 
rád, že ale ohlasy na naše závo-
dy jsou vesměs pozitivní, snažili 
jsme se vše nachystat kvalitně,“ 
dodal Ondřej, jeden z organizá-
torů i jezdců v téže osobě. 

Podobnou roli měl i další 
z blanenských bikerů Václav 
Šenk. Skončil osmý. „Mokro 
mi nesedí, nejsem spokojený 
s výkonem ani umístěním. Ale 
snad se to časem zlepší,“ krčil 
rameny po závodě. Speciálně se 
na domácí závod nepřipravoval. 
„Měli jsme spoustu práce s pří-
pravou, na vlastní trénink času 
moc nezbylo. Ale myslím, že se 
nám to povedlo,“ usmívá se spo-
kojeně.

A podobné pocity měli po 
skončení akce i nejvyšší před-
stavitelé blanenské radnice, kteří 
přišli předávat ceny nejlepším. 
„Sám za sebe mohu říci, že 
pomyslně smekám před Václa-

vem Kolářem, který se zhostil 
pozice organizátora na výbornou 
a ještě zvládl svoji úlohu favo-
rita závodu,“ uznal starosta Ivo 
Polák a místostarosta Jiří Crha 
jen přikyvoval. „Ukázal se i jako 
výborný moderátor,“ podotkl s 
tím, že v Blansku jsou momentál-
ně jedni z nejlepších sportovců v 
této disciplíně na světě. Budouc-
nost biketrialu ve městě vidí oba 
pozitivně. „Víme, že Kolář jako 
nový předseda má záměry s pře-
budováním jejich areálu na Spor-
tovním ostrově Ludvíka Daňka. 
Jsme připraveni to podpořit,“ 
říká Polák. Jiří Crha souhlasí. 
„V souvislosti s novou koncepcí 
sportu očekáváme větší podporu 
mládeže, kterou již vnímáme od 
nového vedení klubu,“ váží si. 
Oba společně poděkovali Kolá-

řovi a jeho týmu za uspořádání 
výborné akce, která je dobrou 
vizitkou pro město.

Na stříbro dosáhl v kategorii 
Elite Martin Kakáč. „Jsem spo-
kojen. Do druhého kola, které 
jsem trochu pokazil, jsem měl 
naštěstí náskok. Těším se na 
mistrovství světa, poprvé jdu do 
elity,“ pousmál se. Jak dodal, v 
současnosti nedává kolu tolik, co 
by chtěl. „Preferuji práci, to je 
trochu logické,“ podotkl. Nicmé-
ně jak řekl, biketrial pořád hodlá 
dělat pokud možno naplno. Na 
šampionátu by byl spokojen s 
umístěním tak do osmého místa. 
„Nedělám si iluze, že by mohla 
být hned při premiéře medaile. 
Je pravděpodobné, že bude vel-
ká konkurence, mistrovství bude 
otevřené pro jezdce z UCI, ani 
Vašek to nebude mít lehké. Snad 

nebude pršet, to já nemám rád.,“ 
svěřil se Martin Kakáč. Podle 
něho to budou skvělé závody.

Václav Kolář zářil. „Všichni 
jezdci za mnou chodí, že to bylo 
v Blansku super. To musí potě-
šit,“ spadl mu kámen ze srdce. 
Jen z chvilkové nepřízně počasí 
neměl radost, zapršelo. „Samo-
zřejmě mne těší i moje výhra. 
Jsem sám se sebou hrozně spoko-
jený, sedlo mi to. Závod vyšel na 
jedničku. Je pecka, že jsem zatím 
vyhrál všechny, do kterých jsem 
nastoupil. Uvidíme za měsíc ve 
Španělsku. Budou nová pravidla, 
tři závody během jednoho týdne. 
Snad jsem připraven, makal jsem 
hodně. Hrozně se těším, ale nic 
nemůžu slíbit. Sen jsem si splnil 
už loni. Když to vyjde i letos, 
proč ne?“ uvedl obhájce titulu 
absolutního mistra světa.

Václav Kolář na tra  .  Foto Bohumil HlaváčekVáclav Kolář na tra  .  Foto Bohumil Hlaváček

Mar  n Kakáč na tra  .  Foto Bohumil HlaváčekMar  n Kakáč na tra  .  Foto Bohumil Hlaváček

Mládež.  Foto Bohumil HlaváčekMládež.  Foto Bohumil Hlaváček

Region - O víkendu skončily 
krajské fotbalové soutěže. Pro 
týmy z našeho regionu celkem 
úspěšně. V divizi se odehrály 
poslední zápasy již před týdnem a 
blanenský tým se nakonec v sou-
těži zachránil. 

V krajském přeboru Ráječko 
celou sezónu okupovalo střed 
tabulky. V I.A třídě bojovaly čtyři 
týmy z našeho okresu, ale od pod-
zimu budou jen dva. Boskovičtí 
totiž postupují do kraje a Lipovec 
se s I.A třídou loučí a doplní o 
třídu níže hrající Černou Horu a 
Rájec-Jestřebí. 

KP
Novosedly – Vojkovice 0:1 

(0:0), Rousínov - IE Znojmo 0:2 
(0:0), Bohunice - Kuřim 4:1 (2:1), 
Dubňany - M. Krumlov 5:0 (1:0), 
Bosonohy - Moravská Slavia 2:1 
(1:0), Bzenec – Bystrc 1:3 (1:2), 
Jevišovice - Sparta Brno 2:0 (0:0), 
Ivančice – Ráječko 1:4 (1:2). 
 1.  Bohunice  30  21  5  4  69:27 68
 2.  Mor. Slavia  30  21  4  5  84:35 67
 3.  Sparta Brno  30  19  6  5  77:33 63
 4.  Bzenec  30  17  5  8  68:45 56
 5.  Bystrc  30  15  8  7  58:39 53
 6.  Ráječko  30  14  5  11  64:54 47
 7.  Ivančice  30  13  6  11  50:40 45
 8.  Rousínov  30  14  2  14  53:54 44
 9.  Mor. Krumlov  30  11  5  14  29:39 38
 10.  Bosonohy  30  8  10  12  54:60 34
 11.  Novosedly  30  9  5  16  41:62 32
 12.  Vojkovice  30  8  5  17  42:70 29
 13.  Znojmo  30  8  5  17  35:67 29
 14.  Jevišovice  30  7  6  17  40:68 27
 15.  Kuřim  30  7  5  18  41:69 26
 16.  Dubňany  30  6  2  22  29:72 20

I.A, sk. A
Bořitov - Boskovice 2:7 

(1:4), Hrušovany - Kunštát 4:5 
(2:2), Dobšice - SK Líšeň B 2:4 
(1:2), Slovan Brno – Slatina 4:0 
(1:0), Miroslav – Šlapanice 2:0 
(1:0), Žebětín - RAFK Rajhrad 
2:9 (1:3), Tasovice B - Lipovec 
2:5 (1:0). 
 1. Boskovice  26 16 7 3 74:38 55
 2. Líšeň B  26 13 10 3 58:26 49 
 3. Slovan Brno  26 14 5 7 52:34 47 
 4. Kunštát  26 14 4 8 69:43 46 
 5. Dobšice  26 13 3 10 56:54 42 
 6. Slatina  26 13 3 10 54:44 42 
 7. Hrušovany  26 9 4 13 47:62 31
 8. Žebětín  26 8 7 11 42:58 31
 9. Miroslav  26 7 9 10 35:44 30
 10. Šlapanice  26 6 11 9 43:42 29
 11. Tasovice B  26 8 4 14 30:58 28
 12. Bořitov  26 7 6 13 34:63 27
 13. RAFK Rajhrad  26 7 3 16 53:70 24
 14. Lipovec  26 5 8 13 46:57 23

I.B, sk. A
MFK Vyškov B – Čebín 0:0 

(0:0), AFK Tišnov - Černá Hora 
4:0 (0:0), Soběšice – Svratka 1:5 
(1:2), Rájec – Bohdalice 3:0 
(1:0), Bohunice B - Medlánky 
6:2 (2:2), Podolí - Letonice 4:0 
(1:0), Řečkovice - Rousínov B 
1:8 (0:4).  (jo)
 1. Tišnov   26  21  1  4  70:28  64
 2. Svratka Brno   26  20  1  5  81:36  61
 3. Vyškov B   26  16  4  6  83:46  52
 4. Čebín   26  14  4  8  52:33  46
 5. Rájec-Jestřebí   26  12  4  10  72:53  40
 6. Černá Hora   26  11  7  8  49:48  40
 7. Soběšice   26  10  5  11  65:58  35
 8. Bohunice B   26  9  3  14  49:74  30
 9. Medlánky   26  7  8  11  45:43  29
 10. Podolí u Brna   26  8  5  13  50:58  29
 11. Rousínov B   26  8  4  14  37:62  28
 12. Bohdalice   26  7  5  14  35:61  26
 13. Letonice   26  5  4  17  25:78  19
 14. Řečkovice   26  5  3  18  34:69  18

Boskovice nastřílely 
Bořitovu sedm branek

Postupující tým Boskovic.  Foto Jaroslav OldřichPostupující tým Boskovic.  Foto Jaroslav Oldřich

Matuška na maratonu 
zaplaval čtvrtý

Brno, Boskovice - Skvělého výsledku dosáhl na nedělním 41. 
Garoma+ maratónu v Brně boskovický plavec Tomáš Matuška. V sil-
né konkurenci obsadil na pětikilometrové trati v kategorii Masters 
D čtvrté místo, celkově dvacáté první. Závod se odehrál na Brněn-
ské přehradě. Podmínky nebyly ideální. Tomáš Matuška trať zvládl 
v čase 1:20:41,40. „Plavalo se mi ale dobře. Měl jsem po celou dobu 
mimo posledních asi dvě stě metrů stále energii. Sice dost foukalo 
a byly vlny, ale jsem spokojen,“ uvedl po závodě čtyřiačtyřicetiletý 
plavec, který hájí barvy Plaveckého klubu Krokodýl Brno.  (moj)

Tomáš Matuška na maratónu.  Foto archiv Tomáše MatuškyTomáš Matuška na maratónu.  Foto archiv Tomáše Matušky

T
Vítězem posledního kola se stal Jan Radiměřský z Lysic, který získal 

sedmnáct bodů. Konečné pořadí Tipovačky přineseme v příštím čísle 
Zrcadla.  (red)
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