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Novoroční koncert v Letovicích
.                                                Více www.zrcadlo.net

 Foto Petr Švancara

Referendum ve 
Lhotě Rapotině: 
Ne Boskovické 
spojce a také 
kamenolomu

LHOTA RAPOTINA - Obyvatelé 
Lhoty Rapotiny v referendu odmít-
li stavbu Boskovické spojky i pře-
sun technologické linky tamního 
kamenolomu. Hlasování provázela 
vysoká účast a je tak platné a zá-
vazné.

Referendum se uskutečnilo spo-
lu s prvním kolem prezidentských 
voleb. Z 334 oprávněných voličů se 
ho zúčastnilo 264 lidí, co je 79,04 
procenta.

Proti stavbě Boskovické spojky 
se vyslovilo 212 hlasujících, pro 48. 
S přesunem kamenolomu nesou-
hlasilo 244 lidí, naopak ho podpo-
řilo 17 lidí.

Majitel kamenolomu plánuje 
přesunout stávající technologickou 
linku. Zařízení na zpracování vytě-
ženého kamene chce nově umístit 
směrem k silnici ze Lhoty Rapoti-
ny do Doubravice nad Svitavou, do 
prostoru současného odpočívadla. 

Boskovická spojka umožní přímé 
spojení vlakem z Boskovic do Brna. 
Železniční trať povede kolem se-
verního okraje obce. Počítá se také 
s novou vlakovou zastávkou ve Lho-
tě Rapotině. Spolu se stavbou spoj-
ky chce kraj vybudovat část nové 
silnice z Boskovic do Blanska.  (jd)

Předplaťte si Zrcadlo.
Pište na redakce@

zrcadlo.net.

Je divoký a chvíli neposedí.
Nezapomínejte zlobit.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc

Nový T-Roc Vám umožní suverénní pohyb ve městě i mimo něj. Na přání  
může být vybaven pohonem všech kol 4MOTION, sportovním podvozkem  
nebo adaptivní regulací podvozku. Mějte na paměti, že sebejistota nepramení  
jen z perfektního vzhledu, ale i z toho, jak se chováte. Zdravě sebevědomý  
T-Roc v tom jede s Vámi.

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l/100 km, 116–155 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, www.porsche-brno.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz
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Starosta Blanska Ivo Polák: 
ČSSD potřebuje nový vítr

BLANSKO - Podzimní parlament-
ní volby dopadly pro ČSSD fias-
kem. Sociální demokracie se nyní 
potýká s bouřlivou vnitrostranic-
kou diskuzí o dalším směřováním 
strany. Největší obavy jsou z toho, 
aby z někdejšího výsluní české po-
litiky nebyla odsunuta na její okraj. 
V souvislosti s tím vznikla vnit-
rostranická iniciativa nazvaná Za-
chraňme ČSSD.

Jejím cílem je prosadit moderni-
zaci celé sociální demokracie. Mezi 
šestnácti signatáři této názorové 
platformy je například bývalý jiho-
moravský hejtman Michal Hašek, 
někdejší senátor a ministr práce a 
sociálních věcí Zdeněk Škromach, 
starosta Vyškova Karel Goldemund, 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek, a také blanenský starosta Ivo 
Polák, který je předsedou blanen-
ské oblastní organizace ČSSD. Zr-
cadlu k Zachraňme ČSSD poskytl 
rozhovor.

Proč jste se přidal k iniciativě?
Po parlamentních volbách, kte-

ré jsme katastrofálně prohráli a 
z někdejších dvaadvaceti procent 
volebního zisku jsme spadli na pou-
hých sedm procent, mně vadilo to, 
že vedení sociální demokracie ne-
udělalo žádnou sebereflexi. Jinými 
slovy vůbec neanalyzovalo příčinu 
této katastrofické porážky a pro-
padu. Vlastně se jen samo propadlo 
do mlčení. Myslím, že po prohra-
ných volbách by měly zaznít analý-
zy, proč se tak stalo. Musí se hledat 
náprava.

Jak by se mělo postupovat?
Je nutná otevřená diskuze o sou-

časném stavu ve straně. Jde o to 
zjistit, proč vůbec nastal. Musíme 
hledat řešení. Do diskuze by měla 
být zapojena celá členská základ-
na. Tento stav nelze řešit na úrov-
ni stranického sekretariátu nebo 
funkcionářů ČSSD. Jsem přesvědče-
ný o tom, že připravovaný únorový 
sjezd nebude stačit k tomu, aby-
chom tyto věci vyřešili.

Půjde jen o jednodenní záležitost, 
na níž nebude až tolik prostoru pro 
diskuzi. Mimořádný sjezd by měl 
být jen zahájením celostranické 
diskuze s tím, že na dalším, který 
se uskuteční v druhé polovině roku, 
bychom už měli jednat o konkrét-
ních změnách.

Hovoří se o zavedení přímé vol-
by předsedy ČSSD...

Je to jedna z důležitých změn, 

která by určitě straně pomohla. Je 
to ale otázka změny stranických 
stanov, v nichž přímou volbu před-
sedy nemáme zakotvenou. Celkově 
je nutné stanovy zefektivnit. Je nut-
né shromáždit ještě více podnětů 
ke změnám, nikoli od vedení, ale z 
okresních a krajských organizací a 
pak o nich seriózně a podrobně dis-
kutovat.

O čem by se mělo ještě jednat?
Zatímco na únorovém sjezdu by-

chom měli mluvit o naší případné 
účasti či neúčasti ve vládě, na dal-
ším sjezdu je třeba rozhodnout o 
tom, kam má dál ČSSD směřovat. 
Názorově jsme se v minulosti až 
příliš rozkročili, což se neosvědči-
lo. Nesmíme být názorově rozpliz-
lí. Musíme zacílit na naše tradiční 
voliče a přimět je k návratu k nám 
coby ke stabilní straně, která má na 
české politické scéně své dlouhodo-
bé a nezaměnitelné místo.

Jak ale v té současné situaci vy-
tvořit nové vedení?

Variant je více. Mnoho věcí za vlá-
dy Bohuslava Sobotky se podařilo, 
jenže my jsme je u lidí neuměli pro-
dat, a to je zásadní chyba. Někteří 
členové současného vedení by se v 
budoucnu mohli uplatnit v novém 
vedení. Někteří členové někdejšího 
vedení, kteří byli kdysi odstaveni od 

funkcí, by se také mohli nově uplat-
nit ve vedení. Má to ale svá úskalí 
a mohly by vznikat zbytečné kon-
flikty. Jsem si jistý, že na komunální 
úrovni, na krajích a radnicích máme 
dost kvalitních lidí, kteří mají zku-
šenosti, odvedli nemalý kus práce a 
mají co nabídnout. ČSSD potřebu-
je nový vítr do plachet, a ten by jí 
mohli dát právě tito pro celostátní 
politiku noví lidé.

Koho chcete za nového předse-
du strany?

Neřeknu žádné jméno. Kandidá-
ti se profilují a já si počkám až na 
sjezd. Rozhodně bych ale uvítal pří-
mou volbu předsedy, aby byli kandi-
dáti nuceni si získávat podporu od 
zdola, tedy u okresních a krajských 
organizací. Musí jít o osobnost, kte-
rá nedovolí, abychom se jako kdysi 
ODS potáceli při parlamentních vol-
bách někde kolem pětiprocentního 
volebního zisku a balancovali tak 
na hranici zvolitelnosti. Naše tra-
diční místo je někde na dvaceti až 
pětadvaceti procentech hlasů a na 
tuto úroveň se po všech změnách, 
které budou nezbytné, musíme vrá-
tit. Jen tak budeme moci plnohod-
notně prosazovat náš program. Je 
to samozřejmě i o tom, že se musí-
me naučit lépe prodávat naši práci, 
tedy lépe naše výsledky prezento-
vat veřejnosti.  Martin Jelínek

Hokejisté Boskovic drží 
druhé místo v tabulce

Mladík skočil 
před policisty 
do řeky

BLANSKO - Trojice mužů pode-
zřele si prohlížející zaparkovaná 
auta na parkovišti poblíž blanen-
ského supermarketu nemohla ujít 
pozornosti dvojice kriminalistů, 
kteří na místě zjišťovali informace 
k jiné trestné činnosti. Rozhodli se 
tedy mladé muže zkontrolovat. 

„Když je oslovili, jeden z nich se 
dal na útěk. Neváhal dokonce skočit 
do studené řeky Svitavy. Krátce se 
brodil, a když se dostal do hluboké 
vody, která mu sahala až po ramena, 
vrátil se z nebezpečné cesty zpět na 
břeh,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek. 

Proč sedmnáctiletý mladík utí-
kal, se policisté dověděli záhy. Pro 
jeho předcházející prohřešky se o 
něj zajímají prostějovští policisté a 
tamní soud vydal příkaz k jeho za-
tčení. Urputně se bránícího muže 
uklidnilo až použití hmatů a chvatů 
sebeobrany. Poté putoval s pouty na 
rukou do policejní cely. 

„I jeho stejně starý parťák roz-
hodně neměl důvod k radosti. Byl 
totiž na útěku z olešnického vý-
chovného ústavu. Třetí z party se 
nedopustil žádného protiprávního 
jednání, policisté jej po kontrole 
propustili,“ doplnil Malášek.  (hrr)

REGION - Krajská liga Jižní Mora-
vy a Zlínska nabídla fanouškům mi-
nulý víkend své 16. kolo. V něm při-
jel do Boskovic celek Rosic, Blansko 
jelo na led do Kroměříže.

Boskovice - Rosice 11:2 (6:1, 
2:1, 3:0), 2. Špok, 9. Václavík, 
10. Šmahel, 14. Šmíd, 17. Šmahel, 
20. Šmíd, 39. Vágner, 40. Hnilička, 
47. Benýšek, 51. Karný, 52. Krejči-
řík - 15. Kazlepka, 28. Hakl.

Boskovice: Zrza - Krejčiřík, Surý 
A., Cívka, Surý Z., Šebek, Vágner, 
Skácel, Václavík, Hnilička, Karný, 
Bednář, Špok, Šmahel, Benýšek, 
Šmíd.

Posledního týmu soutěže přijel 
do Boskovic pouze s deseti hráči a 
toho domácí favorit dokázal plně 
využít, i když v jeho barvách do 
utkání nenastoupili obránci Maxa 
a Dufek, útočník Pelikán a brankář-
ská jednička Chvátal.

Utkání se od začátku vyvíjelo jed-
noznačně ve prospěch hráčů Bos-
kovic, velká převaha domácích byla 
zřetelná po celou první třetinu.

Druhá třetina byla opticky vyrov-
nanější, domácí polevili a hosté jim 
byli vyrovnanějším soupeřem.

V poslední třetině už hostům 
došly síly, domácí tým přidal další 
tři branky a o jeho jednoznačném 
vítězství nebylo pochyb. V závě-
rečné třetině do boskovické bran-
ky nastoupil manažer týmu, téměř 
osmačtyřicetiletý Petr Hrachovina, 
který předvedl několik velmi dob-
rých zákroků a jehož diváci vítali 
skandovaným potleskem.

Kroměříž - Blansko 7:2 (2:0, 
1:1, 4:1).

Domácí po sérii tří porážek za-
brali, ale o svém vítězství rozhodli 
až v závěrečné části. V úvodní třeti-

ně exceloval domácí gólman Svobo-
da, ve 2. třetině přišel za stavu 3:0 
brejkový gól Blanska a ve 3. části 
třemi slepenými trefami domácí 
odmítli drama.

Celek Kroměříže se sice ve 3. mi-
nutě dostal do vedení, ale musel 
děkovat brankáří Svobodovi, který 
chytil tři samostatné nájezdy hos-
tů. A tak se logicky v deváté minutě 
radovali znovu domácí. Na stavu se 
už nic neměnilo, když opět čaroval 
brankář Svoboda.

Ve 2. Dějství přidává Kroměříž 
branku ve 27. minutě, v čase 30:00 
z rychlé akce Blansko snižuje na 3:1.

Třetí dějství bylo skutečně zlo-
mové. Ve 49. minutě se trefil Gazda, 
za několik vteřin ho napodobil Hra-
dil a o chvíli později Merta. Blansko 
se po třech inkasovaných brankách 
zvedlo, ale stihlo jen dvě minuty 
před sirénou snížit na 6:2. Dvanáct 

vteřin před koncem ale přišla sed-
má branka domácích…

Další výsledky: Břeclav - Uher-
ský Brod 11:4, Velké Meziříčí - 
Uherské Hradiště 5:6, Uherský Os-
troh - Velká Bíteš 5:2.
 1.  V. Meziříčí 14 10 2 1 1 90:41 35
 2.  Boskovice  14 10 2 0 2 82:45 34
 3.  Uh. Ostroh  14 8 1 1 4 80:55 27
 4.  Uničov  14 7 2 1 4 78:57 26
 5.  Velká Bíteš  14 7 1 2 4 65:61 25
 6.  Kroměříž  15 6 2 2 5 63:64 24
 7.  Uh. Brod  14 6 0 3 5 66:62 21
 8.  Uh. Hradiště  15 6 0 0 9 61:69 18
 9.  Břeclav  15 5 1 0 9 63:77 17
 10.  Blansko  15 1 1 1 12 41:96 6
 11.  Rosice  14 1 0 1 12 50:112 4

V příštím kole hrají oba celky 
z našeho okresu venku. Boskovi-
ce jedou v sobotu do Velké Bíteše, 
Blansko hraje ve stejný den v Uher-
ském Hradišti.  Lubomír Slezák

 Foto Petr Nečas

Kam za 
sportem

ATLETIKA
21. 1., 10 h Běh okolo Blanska.
HOKEJ
20. 1., 16 h Adamov - Hrušky, 

18:30 h Březina - Černá Hora. 
21. 1., 16 h Rájec-Jestřebí - Blan-

sko, OP - vše v Blansku.
KUŽELKY
20. 1., 10 h Blansko - Duchcov, 

1. liga žen.
ŠACHY
21. 1., 10 h Lipovec B - Adamov, 

KP 1. Lipovec C - Jevíčko, Kunštát 
- Knínice, Jedovnice - Letovice, 
Sloup B - Rudice B, OP.

VOLEJBAL
20. 1., 10 a 13 h Letovice - Tiš-

nov, KP muži.

Zloděj se 
„napakoval“

BLANSKO - Snadnou práci měl 
zloděj, který se vydal do jedno-
ho z blanenských bytových domů. 
Jednak se pohodlně nezajištěnými 
vstupními dveřmi dostal do domu. 
Potom už si za použití násilí otevřel 
vstupní dveře do dvou bytů. 

„V příbytku sedmasedmdesátile-
tého majitele odcizil rodinné šperky 
za skoro padesát tisíc korun. V sou-
sedním bytě byl mnohem úspěšněj-
ší. Vedle šperků našel i skrýš, v níž 
měl osmdesátiletý majitel opravdu 
zajímavou �inanční hotovost. Celko-
vá škoda se tak vyhoupla přes tři sta 
tisíc korun,“ upřesnil policejní mluv-
čí Bohumil Malášek.  (hrr)

Plavání
BOSKOVICE - Prvním závodem 

letošního roku byl pro plavce Hus-
topečský džbánek, jehož hlavní dis-
ciplínou jsou padesát a sto metrů 
prsa, ve kterých vítěz bere cenu v 
podobě keramického džbánku.

Boskovický oddíl vyslal do Hus-
topečí celkem třiadvacet plavců 
ročníků narození 2003 až 2009. 

Džbánek jako prémii si do Bos-
kovic odvezli Jakub Beneš, Martin 
Kopáček, Jáchym Ryšávka, Ondřej 
Ščudla a Nina Chlupová, v ostatních 
disciplínách plavci SVČ Boskovice 
získali čtrnáct prvních míst a vy-
tvořili si osobní rekordy.  
 (les), foto archiv

Letovičtí 
volejbalisté 
příjemně 
překvapili

LETOVICE - Prvním letošním 
soupeřem volejbalistů Letovic byl 
v krajském přeboru celek Ingstavu 
Brno, tedy aktuálně druhý tým ta-
bulky.

Letovice - Ingstav Brno 0:3 
(-17, -22, -19) a 3:2 (17, 21, -20, 
-14, 15).

Po jednoznačném průběhu prv-
ního utkání se domácímu celku po-
vedlo vyhrát první dva sety druhé-
ho zápasu. V dalších dvou ale znovu 
tahali za kratší konec a tak o vý-
sledku musel rozhodnout tie-break. 
V něm byli šťastnější volejbalisté 
Letovic.
 1.  Žabovřesky 20 13 5 1 1 57:21 50
 2.  Ingstav Brno 20 12 3 4 1 54:25 46
 3.  Brno - jih 20 14 1 1 4 50:21 45
 4.  Znojmo 20 8 3 3 6 41:34 33
 5.  Letovice 20 9 1 2 8 38:36 31
 6.  Vyškov 20 7 2 2 9 34:41 27
 7.  Kometa Brno 18 6 1 1 10 27:38 21
 8.  Tišnov 20 6 0 1 13 27:45 19
 9.  Šlapanice B 20 3 3 2 12 25:50 17
 10.  Pozořice 18 0 1 3 14 11:53 5

V sobotu hrají letovičtí volejbalis-
té opět doma, kde hostí celek Tišno-
va.  (les)

Čerstvé zprávy 
denně na 

www.zrcadlo.net.

Zámek garáže 
neodolal

BLANSKO - Zálibu v obrábění 
kovů chce asi rozvíjet zatím nezná-
mý pachatel. Ten se totiž v noci v 
Blansku dostal po poničení zámku 
vrat do garáže třiaosmdesátiletého 
majitele. Z ní ukradl stolní soustruh, 
svářečku a stolní vrtačku. Škoda je 
skoro dvacet tisíc korun.  (hrr)
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U Křtin havaroval autobus, hasiči 
zachraňovali cestující
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KŘTINY - Čtyři zachráněné oso-
by, z toho jedna, která musela být 
vyproštěna. To jsou následky čtvr-
teční nehody autobusu u křtinské-
ho koupaliště. Autobus musel navíc 
vyprostit až přivolaný jeřáb.

„Po příjezdu na místo jsme zjis-
tili, že se jedná o dopravní nehodu 
autobusu, který je sjetý v příkopě. 
Na místě již zasahovala jednotka 
SDH Babice nad Svitavou, která 
prováděla průzkum uvnitř. V auto-
busu cestovali čtyři cestující, z toho 
jeden byl zraněný,“ popsali dění na 
místě jedovničtí dobrovolní hasiči.

Řádková 
inzerce

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/

Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-

1945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné 

informace o dění na zámku v Kunštátě.

TEL.: 774 408 399

Předpoklady:
• minimálně střední odborné vzdělá-

ní, zakončené maturitní nebo stát-
ní zkouškou, zaměřené na ochranu 
životního prostředí a lesnictví

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 9. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá 
ing. Radek Zemánek, vedoucí OVŽP, 
mob.: 603 564 294, 
tel.: 516 482 240. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent OVŽP“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

Předpoklady:
• střední odborné vzdělání technic-

kého směru, nejlépe stavebního, 
zakončené maturitní zkouškou

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 8. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá ing. 
Milan Přindiš, vedoucí TO, mob.: 603 
564 298, tel.: 516 482 230. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent TO“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT TECHNICKÉHO ODBORU NA 
ÚSEKU POZEMKOVÉ SPRÁVY ZÁSTUP ZA 

MATEŘSKOU DOVOLENOU
s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

jem i o koupi zahradního traktoru se 
sečením. Koupím i poškozené nebo 
nekompletní.  Tel.: 731 487 850

Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 
Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-
no i k menší rekonstrukci. Platba v 
hotovosti. Prosím bez RK. Za nabíd-
ky děkuji. Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím 1 + 1 nebo 2 + 1 v Blan-
sku. Bez RK.  Tel.: 723 830 686

Koupím motocykl SIMSON bez 
TP, Jawa, ČZ, Stadion, Babeta, Pa-
řez, Pionýr, Mustang, vozík PAV, 
Velorex i vrak, Škoda, Tatra,Lada, 
Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné 
automobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Nové CT v blanenské nemocnici zkrátí dobu 
potřebnou k vyšetření o polovinu

BLANSKO - V blanenské nemoc-
nici začal fungovat nový přístroj 
CT. Nahradil starý, který už byl 
opotřebovaný a nesplňoval součas-
né požadavky. 

Náklady na stavbu a nový pří-
stroj se vyšplhaly na zhruba šest-
náct milionů korun. 

Nové zařízení je ve vyšetřovacím 
procesu rychlejší ve skenování, 
umožňuje přesněji modulovat dáv-
ku záření pro každého pacienta a 
navíc šetří oční čočku a prsy u žen, 
umožňuje snižovat zátěž organi-
smu podáním menšího množství 
kontrastní látky pro angiografická 
vyšetření.

„Umožňuje také snadnější post-
procesingové zpracování obrazu, 
který je tak názornější, a tudíž lep-
ší hodnocení patologických změn,“ 

popsala klady nového CT mluvčí 
nemocnice Kateřina Ostrá.

Mimo jiné nový přístroj zkrátí 
vyšetřovací doba až o polovinu, což 
je s ohledem na použití ionizujícího 
záření během vyšetření další a vel-
mi podstatný důvod. Dochází tak k 
redukci efektivní dávky, kterou pa-
cient při vyšetření obdrží. Nový pří-
stroj přináší také rozšíření spektra 
vyšetření.

„Pořízení nového CT znamenalo 
pro chod nemocnice velké omezení, 
a to úplnou odstávku této vyšetřo-
vací metody od 6. listopadu do 20. 
prosince loňského roku. Nové CT 
začalo pracovat 20. prosince, ale 
úplný provoz s otevřením spádu a 
s akutním provozem začal až o dva 
dny později,“ doplnila Kateřina Ost-
rá.  (hrr), foto Nemocnice Blansko

Do rekreačních oblastí na Letovicku vyrazily policejní hlídky posílené o jezdce na koních. Jejich cílem byla kontrola rekreačních objektů. „Hlídky v terénu 
kontrolovaly, zda majitelé víkendových příbytků mají dostatečně zabezpečená svoje stavení. Zaměřily se také na možný pohyb závadových osob. V prů-
běhu služby policisté operovali v okolí Kunštátu a Kohoutova, kde spolupracovali s tamními strážníky obecní policie,“ popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. V další části dne se pak přemístili ke Kladorubům a Kochovu. V průběhu akce policisté zkontrolovali téměř osm desítek objektů a desítku osob. 
Žádný narušený objekt nenašli. (hrr), foto Policie ČR

Ti zabezpečili místo nehody, pro-
vedli protipožární opatření a podí-
leli se na stabilizaci havarovaného 
autobusu.

„Následovalo vyproštění zraněné 
osoby pomocí páteřní desky mimo 
autobus, kde byla předána do péče 
zdravotnických záchranářů. Nezra-
nění cestující vylezli rozbitým ok-
nem,“ uvedli jedovničtí hasiči.

Na místo byl povolán také vy-
prošťovací automobil ze stanice 
Brno – Lidická a specializovaná fir-
ma JEREX.  Radim Hruška

 Foto HZS JmK
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Nejlepším fotbalistou okresu za 
rok 2017 se stal Zdeněk Traxl

BOSKOVICE - V pátek 12. ledna 
byli v zámeckém skleníku v Bosko-
vicích vyhlášeni nejlepší fotbalisté 
okresu Blansko za rok 2017.

Nejlepším fotbalistou byl vyhlá-
šen Zdeněk Traxl z FK Černá Hora, 
druhý byl Jan Trtílek z FK Blansko, 
třetí Jakub Šplíchal také z FK Blan-
sko.

Pořadí jedenácti nejlepších 
v mužské kategorii:

1. Traxl Zdeněk (FK Černá Hora), 
2. Trtílek Jan (FK Blansko), 
3. Šplíchal Jakub (FK Blansko), 
4. Matuška Jan (TJ Sokol Rudice), 
5. Sehnal Martin (SK Olympia Rá-

ječko), 
6. Keprt Daniel (SK Olympia Rá-

ječko), 
7. Vorlický Jiří ml. (TJ Sokol Bo-

řitov), 
8. Mičko Jakub (SK Olympia Rá-

ječko), 
9. Martínek Lukáš (FC Boskovi-

ce), 

10. Chloupek Luboš (FK Blan-
sko), 

11. Stara Jan (FC Boskovice).
Dorostenec roku: Feik Tomáš 

(FK Blansko), žák roku: Bláha Jan 
(Žijeme hrou), hráč přípravky 
roku: Brázda Jan (FK Blansko), tre-
nér roku: Veselý Zdeněk (FK Blan-
sko), rozhodčí roku: Vafka Jan (FC 
Boskovice).

VV OFS vybral osobnost, kte-
rá byla uvedena do síně slávy OFS 
Blansko. Stal se jí bývalý hráč ČKD 
Blansko, později trenér a nyní se-
kretář OFS Blansko pan Miloš Jarů-
šek.

Slavnostním večer oživila svojí 
hudbou boskovická skupina Pruži-
ny, ceny nejlepším předávali nejen 
zástupci samospráv z okresu Blan-
sko, ale i fotbalové legendy nebo 
mistr světa a reprezentant ČR v ma-
lém fotbalu Ondřej Paděra. 

Lubomír Slezák
Foto archiv

Snažíme se být součástí města, říká 
ředitelka blanenské nemocnice

BLANSKO - Rok 2017 byl pro Nemocnici Blansko 
charakteristický třemi základními rysy - ekonomi-
kou, personálem a investicemi. Dění v nemocnici 
zhodnotila její ředitelka Vladimíra Danihelková.

Jak hodnotíte ekonomickou situaci nemocni-
ce?

Nemocnice Blansko hospodařila dlouhodobě 
vyrovnaně, nicméně letos už na nás dopadá situ-
ace ve zdravotnictví v celé České republice. Menší 
nemocnice jsou dlouhodobě hendikepovány z po-
hledu úhradové vyhlášky. Vzhledem k soustavné-
mu navyšování mezd ve zdravotnictví, což je určitě 
dobře, se dostáváme do velmi těžké ekonomické 
situace. Už třetím rokem sanujeme toto navýšení 
z vlastních prostředků. Rezervy samozřejmě nej-
sou bezedné a dříve či později dojdou. A to se stalo 
nyní.

Na konci roku pravděpodobně skončíme takzva-
ně s kladnou nulou, ale pochopitelně vidíme i do 
dalších let. A výhled to není z hlediska ekonomi-
ky zrovna optimistický. Většina nemocnic v České 
republice se obrací na různé dotační tituly či své 
zřizovatele. My jsme se tomu dlouhodobě vyhý-
bali, nechtěli jsme našeho zřizovatele, kterým je 
Město Blansko, zatěžovat. Z Jihomoravského kra-
je jsme sice nějaké dotace dostali, ale jednalo se 
o řády jednotek milionů korun a v současné době 
nedosáhneme ani na žádný z dotačních titulů Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR, protože nemáme po-
žadované počty lůžek nebo odborností. To je pro 
nás problém. Proto jsme již vstoupili do jednání s 
naším zřizovatelem a snažíme se celou situaci ře-
šit dopředu, predikovat vývoj a domlouvat se ve 
spolupráci s krajským úřadem na účelové dotaci, 
která by každoročně podpořila investice v naší ne-
mocnici.

Jaké nejdůležitější investice se v nemocnici 
loni odehrály nebo jsou naplánované do nej-
bližší budoucnosti?

V roce 2017 jsme řešili stav technologického 
parku v naší nemocnici. Jedná se především o nové 
CT, které začalo fungovat v druhé polovině prosin-
ce. Tato investice znamená částku kolem osmnácti 
milionů korun na vybavení a další dva miliony ko-
run na stavební úpravy.

Druhá velká investice, která se chystá, je dlou-
hodobě avizovaná rekonstrukce rehabilitačního 
oddělení. Vodoléčba už je zhruba dvacet let stará 
a dosluhuje. Pokud ji chceme provozovat i nadále, 
musíme rekonstruovat. Tady se bavíme o částce 
šestadvaceti milionů korun, což je pro naši nemoc-
nici zásadní částka z pohledu ekonomiky.

A třetí opravdu velký projekt je zřízení nové 
magnetické rezonance. My jsme o tuto kapacitu 
dlouhodobě usilovali hlavně v souvislosti se vzni-
kem iktového centra. V roce 2015 se nám podaři-
lo dohodnout s krajským úřadem a úspěšně jsme 
prošli i přístrojovou komisí na Ministerstvu zdra-
votnictví ČR. V současné době soutěžíme dodava-
tele technologie magnetické rezonance. Tato inves-
tice se promítne hlavně v roce 2018.

Hodně nás zaměstnává také nová legislativa v 
souvislosti s ochranou osobních údajů. V této ob-
lasti jsme požádali o dotaci patnáct milionů korun. 

Záležitost kybernetické bezpečnosti budeme řešit 
v průběhu příštího roku.

Jak je na tom nemocnice, co se týče personál-
ního obsazení?

V celé republice je nedostatek jak lékařů, tak 
sester, menší nemocnice jsou v tomto znevýhodně-
né. Zaměstnanci odcházejí do větších center nebo 
do soukromé sféry nebo úplně mimo rezort. Nám 
se dlouhodobě daří personál udržovat ve stabilizo-
vané podobě. Říkám to s velkou pokorou, protože 
situace se může během měsíce změnit. Je to téma, 
kterému se hodně věnujeme, snažíme se s per-
sonálem pracovat, dávat jim řadu bene�itů... Je to 
koncepce, která se nám dlouhodobě vyplácí.

Daří se vám také držet kvalitu péče na nej-
vyšší možné úrovni...

V průběhu roku nás hodně zaměstnávala rea-
kreditace, kterou podstupujeme jednou za tři roky. 
Jedná se o kvalitu poskytované zdravotní péče. Po 
třech letech jsme tedy prošli podrobnou kontro-
lou. Dopadli jsme velmi úspěšně. Byli jsme jedna z 
nejlépe hodnocených nemocnic v České republice. 
Máme 9,74 bodu z deseti možných, což je vysoká 
hodnota. Vypovídá to o tom, že kvalita péče nejen 
o pacienty, ale také o zaměstnance je na vysoké 
úrovni. Nemocnice tedy pracuje v bezpečném reži-
mu péče o pacienty.

Za toto jsme velmi rádi, protože udržení vyso-
kých standardů velkou měrou zaměstnává perso-
nál. Auditoři se neptají managementu, ale přímo 
zaměstnanců, takže je důležité, jestli je systém v 
nemocnici opravdu zavedený nebo jen papírově. 
Reakreditace potvrdila, že v Nemocnici Blansko je 
kvalita a bezpečnost naprostý standard.

Jaké další investice jste uskutečnili?
Investic je samozřejmě celá řada. Jsou i menší 

věci jako je instalace nového intranetu, výměna 
konvektomatu v kuchyni, nákup plicních ventiláto-
rů, pedálového trenažeru...

Také jste se zaměřili na seniory...
V loňském roce jsme začali novou strategii ko-

munikace s veřejností. Snažíme se pracovat se 
seniory, které po léčbě takzvaně „vypustíme do 

prostoru“ a o které se příbuzní ne vždy umí dobře 
postarat, nevědí si rady. Zvolili jsme si to jako téma, 
kterému se hodláme stabilně věnovat. Cílem akce 
bylo poskytnout veřejnosti maximum komplex-
ních informací, které měly péči o seniora v domá-
cím prostředí usnadnit. Rok 2017 jsme proto vy-
hlásili rokem seniorů a uspořádali jsme Den senio-
rů. Na něm jsme participovali my jako nemocnice, 
ale i ostatní organizace ve městě, které nějakým 
způsobem pomáhají v péči o příbuzné i seniory, 
kteří jsou v domácím léčení. Bylo to pro nás velice 
inspirativní, proto jsme se dohodli, že spolupráce 
Dnem seniorů neskončí, ale budeme pokračovat 
ve vzdělávání veřejnosti v oblasti péče o seniory i 
nadále. Pro letošní rok už máme stanovený termín 
i název akce – není to akce určená pro seniory, ale 
pro jejich příbuzné, takže jsme zvolili název lidštěj-
ší a jednoznačný tím, pro koho je akce určena pri-
márně - Máte doma babičku, máte doma dědečka. 
Snažíme se vždy najít nějaké aktuální téma a být 
součástí města a života v něm. A to jak po stránce 
edukace, tak po stránce kultury, sportu a podob-
ně... Akcí, kterých se nemocnice zúčastňuje, je celá 
řada a považuji to už za jakýsi standard. Mým cílem 
je být takzvaně u všeho, co má smysl...

Zcela novým projektem je Nemocvična...
Ano, jedním z velkých témat, které aktuálně 

hýbe naší nemocnicí, je právě Nemocvična. Rozje-
li jsme novou neznámou aktivitu, o které jsme si 
mysleli, že bude jen okrajovou věcí a bude sloužit 
proto, abychom překlenuli dobu, než zrekonstruu-
jeme rehabilitační oddělení. Nemocvična se ale po-
stupně stala opravdu velkou aktivitou, v podstatě 
novou „�irmou“, která s sebou přináší spoustu prá-
ce, ale také obrovskou radost.

Je to projekt, který v Blansku nemá obdobu. Jed-
ná se o centrum zdravého sportování a pohybu, což 
je aktivita, kterou nemá žádná nemocnice v České 
republice a která zaměstnává spoustu lidí. Nemo-
cvična si už našla své stálé klienty a lekce doslova 
praskají ve švech. Byla bych ráda, abychom v této 
aktivitě pokračovali i nadále, i když to s sebou nese 
obrovskou pracovní zátěž pro lidi, kteří se kolem 
toho pohybují. Myslím si ale, že to stojí za to. Naše 
nemocnice má obecně charakter progresivní ne-
mocnice, která vždycky dělá věci tak trochu jinak. 
A Nemocvična je toho důkazem.

Jak tedy hodnotíte nedávno uplynulý rok 
2017?

Udělala se spousta práce, odehrála se řada věcí, 
které už považujeme za samozřejmost. Je ale prav-
dou, že se stále snažíme posouvat nějakým způ-
sobem dopředu. Je to i jedna z konkurenčních vý-
hod oproti jiným nemocnicím. Jsem spokojená po 
dobré akci, když se podaří získat prostředky nebo 
koupit přístroje, ale život jde dál a jsou další úkoly, 
které máme před sebou. Obecně jsem ráda, že ne-
mocnice má stabilní personál, že zvládáme i vnitř-
ní život v zařízení a stále vystupujeme jako konso-
lidovaný tým lidí a konsolidovaná organizace. Ve 
funkci ředitelky jsem již devátým rokem a velká 
část managementu se mnou. Jsem vděčná za to, že 
sdílíme společnou koncepci a �iloso�ii a jde nám o 
společnou věc.  Radim Hruška

KUŽELKY
1. liga žen - SKK Jičín - KK Blansko 

2:6 (3250:3352). Říhová - Zajaco-
vá 1:3 (544:592), Viková - Nevřivová 
2,5:1,5 (536:496), Šámalová - Musi-
lová 0:4 (536:563), Šedivá - Ptáčková 
1:3 (554:586), Hercíková - Buďová 2:2 
(545:556), Portyšová - Ševčíková 2:2 
(563:559).
 1.  Rosice  11  10  1  0  64,0:24,0 21
 2.  Slavia Praha  12  8  2  2  62,0:34,0 18
 3.  Blansko  12  8  0  4  59,0:37,0 16
 4.  Přerov  12  7  2  3  57,0:39,0 16
 5.  Duchcov  12  6  1  5  52,0:44,0 13
 6.  Zlín  13  6  1  6  53,0:51,0 13
 7.  Náchod  12  5  2  5  51,5:44,5 12
 8.  Rokycany  12  6  0  6  46,0:50,0 12
 9.  Konstr. Praha  12  4  0  8  40,0:56,0 8
 10.  Jičín  12  3  1  8  35,5:60,5 7
 11.  Val. Meziříčí  12  3  0  9  35,0:61,0 6
 12.  Žižkov Praha  12  0  2  10  21,0:75,0 2

2. liga mužů - KK Blansko - 
TJ Spartak Přerov 3:5 (3350:3364). 

FLEK J. - Pleban 3:1 (566:526), Flek R. 
- Pavelka 2:2 (537:563), Flek M. - Vá-
cha 1:3 (537:598), Havíř - Pytlík 1:3 
(553:589), Plšek - Kanda 3:1 (563:523), 
Kolařík - Macháček 3:1 (594:565).
 1.  Dačice  12  11 1 0  72,0:24,0 23
 2.  Vyškov  12  11 0 1  71,0:25,0 22
 3.  Chvalíkovice  12 7 2 3  55,0:41,0 16
 4.  Vracov  12 7 1 4  59,0:37,0 15
 5.  Husovice B 12 7 0 5  48,0:48,0 14
 6.  Přerov  12 6 0 6  52,0:44,0 12
 7.  MS Brno  12 5 2 5  44,0:52,0 12
 8.  Prostějov  12 4 0 8  41,0:55,0 8
 9.  Dubňany  12 4 0 8  35,0:61,0 8
 10.  Hlubina  12 3 1 8  39,0:57,0 7
 11.  Blansko  12 2 1 9  36,0:60,0 5
 12.  Opava  12 1 0  11  24,0:72,0 2

STOLNÍ TENIS
1. liga žen - SKST Mart Hodonín 

C - KST GMC Blansko 3:7. Ševčíková, 
Šíblová - Pavlicová, Ševčíková 0:3, Ko-
plíková - Pavlicová 0:3, Šíblová - Chajda 
0:3, Ševčíková - Ševčíková 3:1, Šíblová 

- Pavlicová 2:3, Koplíková - Ševčíková 
0:3, Ševčíková - Chajda 3:0, Šíblová - 
Ševčíková 2:3, Ševčíková - Pavlicová 
3:0, Koplíková - Chajda 0:3.

SKST Mart Hodonín B - KST GMC 
Blansko 2:8. Blechová, Žižkovská - 
Ševčíková, Pavlicová 3:2, Žižkovská - 
Pavlicová Renata 1:3, Blechová - Chajda 
1:3, Ševčíková WO 0:3, Blechová - Pa-
vlicová 1:3, Žižkovská - Ševčíková 1:3, 
Chajda WO 0:3, Blechová - Ševčíková 
3:2, Pavlicová WO 0:3, Žižkovská - 
Chajda 0:3.
 1.  Blansko 12 10 2 0 0 83:37 34
 2.  MS Brno 12 10 0 2 0 78:42 32
 3.  Havířov B 12 7 1 4 0 61:59 27
 4.  Hodonín B 12 5 2 5 0 66:54 24
 5.  Ostrava B 12 5 2 5 0 64:56 24
 6.  Líšeň 12 6 0 6 0 60:60 24
 7.  Hodonín C 12 4 2 6 0 55:65 22
 8.  Dobré B 10 3 2 5 0 47:53 18
 9.  Řeznovice B 12 2 1 9 0 50:70 17
 10.  Olomouc 10 0 0 10 0 16:84 10

2. liga mužů - TJ Nový Jičín - KST 
Blansko 10:5. Kowal, Kratochvíl - Du-
dík, Přikryl 2:3, Pavlík, Janča - Veselý, 
Svoboda 3:1, Kratochvíl - Dudík 2:3, 
Janča - Veselý 0:3, Kowal - Přikryl 3:2, 
Pavlík - Svoboda 3:0, Janča - Dudík 0:3, 
Kowal - Veselý 1:3, Pavlík - Přikryl 3:0, 
Kratochvíl - Svoboda 3:1,  Kowal - 
Dudík 3:0, Pavlík - Veselý 3:1, Kratochvíl 
- Přikryl 3:0, Kratochvíl - Svoboda 3:1, 
Pavlík - Dudík 3:1.

KST Zlín - KST Blansko 8:10. Dor-
ňák, Smoček - Dudík, Přikryl 3:1, Dufek, 
Nedbálek - Veselý, Svoboda 3:2, Smo-
ček - Dudík 0:3, Nedbálek - Veselý 0:3, 
Dufek - Přikryl 3:1, Dorňák - Svoboda 
3:0, Nedbálek - Dudík 0:3, Dufek - Ve-
selý 3:0, Dorňák - Přikryl 1:3, Smoček 
- Svoboda 3:2, Dufek - Dudík 0:3, Dor-
ňák - Veselý 2:3, Smoček - Přikryl 0:3, 
Nedbálek - Svoboda 3:0, Dorňák - Du-
dík 0:3, Smoček - Veselý 1:3, Nedbálek 
- Přikryl 3:2, Koudelík - Svoboda 2:3.

BLANSKO - První plavecké medaile 
v roce 2018 padaly v Hustopečích. A 
že jich bylo. Početná blanenská skupi-
na čítající čtyřiadvacet plavců přivezla 
z tradičního Hustopečského džbán-
ku pětadvacet zlatých medailí a dva 
džbánky z hlavního závodu. Tím byla 
padesátka a stovka prsa. Ze džbánků 
se radovala v kategorii mladšího žac-
tva Anna Šťávová a ve starších žácích 

Štěpán Bezděk. Na medaili si sáhnul 
skoro každý, i když osobáky na začát-
ku sezóny moc nepadaly. Zlaté me-
daile si pověsili na krk Anna Šťávová, 
Štěpán Bezděk, Pavel Slezák, Jan Reka, 
Tomáš Reka, Roman Hanusynec, Já-
chym Jirků, Matěj Měšťan, Ondřej 
Hašek, Vašek Drábek, Sára Burgetová, 
Jana Suchá, Petra Wutková a Irena No-
votná.  Text a foto Věra Vencelová

V Hustopečích brali džbánek 
Šťávová a Bezděk
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úterý 16. ledna

AKCE
Adamov – Společenská místnost 
DPS v 10.30 hod.: Tato by se vám 
mohla líbit.
Blansko – Dělnický dům v 17.30 a 
20 hod.: Partička.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – Plstění.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Promítání – Kuba (Jan Vla-
sák).
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Koncert Symfonického orchestru 
města Boskovice.

KINA
Blansko ve 20 hod. Nejtemnější 
hodina.
Boskovice v 17 hod. Jumanji: Ví-
tejte v džungli!
Boskovice v 19.30 hod. Zmenšo-
vání.

středa 17. ledna
AKCE

Blansko – Knihovna v 16 hod.: Dět-
ské knižní promítání – Chrochtík a 
Kvikalka.
Blansko – Apoštolská církev 
v 17.30 hod.: El Salvador, povídání.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 
hod.: Vítání nového roku pro hendi-
kepované děti.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic vol. 26.

KINA
Blansko ve 20 hod. Nejtemnější 
hodina.
Boskovice v 17 hod. Jumanji: Ví-
tejte v džungli! (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zmenšo-
vání.
čtvrtek 18. ledna

AKCE
Adamov – MKS na Ptačině v 17.30 
hod.: 10 000 kilometrů jižní Afri-
kou, přednáška.
Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Dětský karneval aneb Bál prince-
zen.
Blansko – Knihovna ve 14 až 17 
hod.: Knižní blešák.
Blansko – Kavárna Archa v 18 hod.: 
Kurzy Alfa.
Blansko – Zámecká sýpka v 19 
hod.: Řízená degustace zahranič-
ních vín – Martin Procházka.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: 
Štěstí se dá naučit, beseda s oblíbe-
ným moderátorem Kartlem Voříš-
kem o jeho životě bez strachů a bez 
rohlíků.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 15.30 
hod.: Cestička do pohádky.

kalendář akcí
KINA

Blansko ve 20 hod. Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci.
Boskovice v 17 hod. Coco. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Velká nádhera.
Doubravice v 18 hod. Po strništi 
bos.

pátek 19. ledna
AKCE

Blansko – MC Paleček v 16 hod.: 
Vzdor, přednáška.
Blansko – Katolický dům ve 20 
hod.: Ples Junáka 2018 – Pelíšky.
Doubravice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples hasičů.
Boskovice – Zámecký skleník 
v 19.30 hod.: Improvizační zápas 
Lísky vs. V.I.P.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples Bivojanky a HC Barachov.
Lipovec – Sokolovna ve 20 hod.: 
Hasičský ples.
Malá Lhota – Kulturní dům ve 20 
hod.: Hasičský ples.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 9 hod.: 
Nejkrásnější džbány, prodejní vý-
stava.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 
hod.: 8. Skautský bál.
Sloup – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Školní ples.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Školský ples.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.
Boskovice v 17 hod. Coco. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Největší 
showman.
Olešnice ve 20 hod. Milada.

sobota 20. ledna
AKCE

Blansko – Jídelna a kavárna U Ho-
ráčků v 15 hod.: Habánská kultura 
na Jižní Moravě, přednáška.
Blansko – Obecní dům ve 20 hod.: 
Sousedský ples.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14 
hod.: Obecní zabijačkové hody.
Kotvrdovice – Orlovna ve 20 hod.: 
Společenský ples Jednoty Orel Kot-
vrdovice a TJ Rakovec.
Křtiny – Zámek ve 20 hod.: 10. 
Spolkový ples.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům 
ve 20 hod.: Fotbalový ples se skupi-
nou Modex.
Senetářov – Za prodejnou potravin 
v 11 hod.: Vepřové hody.
Skalice nad Svitavou – Areál 
Markland ve 14 hod.: Zimní bitva – 
Prusko, zima 1945. Bojová ukázka 
z obranných bojů německé armády 
a Volkssturmu proti přesile Rudé 
armády.
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Ochranáři nechali vyčistit závrt 
zavezený zeminou a stavební sutí

RUDICE - Závrty vypadají v kra-
jině jako nedůležité dolíky, ale 
málokdo si uvědomuje, že jde o 
zákonem chráněné přírodní útva-
ry. Jeden z nich nechala vyčistit 
správa Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras u Rudice. 

Jistá firma nechala totiž tamní 
závrt zavézt zeminou smíchanou 
se stavební sutí, které se potřebo-
vala zbavit.

Závrt je propadlina typická pro 
krasové oblasti. Obvykle je jasným 
signálem toho, že se pod ní nachází 
dosud neprobádané podzemí s jes-
kyněmi, anebo alespoň nějaká tek-
tonická prasklina. Obdobně je tomu 
i u závrtu, kvůli němuž se dostali do 
konfliktu s ochranáři zástupci jisté 
firmy. Závrt je jedním z takzvaných 
Klímových závrtů ležících na okraji 
Rudice.

„Tento závrt je zhruba 15 metrů 
široký a 35 metrů dlouhý. Leží na 
tektonické prasklině Když jsme při-
šli na to, že je zavezený, začali jsme 
pátrat po tom, kdo je za to odpo-
vědný,“ řekl Zrcadlu Antonín Tůma 

z vedení správy chráněné krajinné 
oblasti.

Ochranáři zástupce firmy vypá-
trali a byl podán podnět České in-
spekci životního prostředí (ČIŽP), 
aby se případem zabývala. Firmě 

hrozila za zanesení závrtu vysoká 
pokuta.

Něž ale mohla být věc vyřízena, 
firma zkrachovala a nebylo koho 
pokutovat. Ochranáři zjistili, že tato 
firma pracovala jako subdodavatel 
pro větší společnost, a dohodli se 
proto alespoň na odstranění naváž-
ky s jejími zástupci.

„Musím ocenit, že tato firma se k 
věci postavila čelem, na místo po-
slala bagr a náklaďáky, které naváž-
ku odvezly,“ doplnil Tůma.

Zdůraznil, že závrty jsou neod-
myslitelnou součástí krasové kra-
jiny a ochranáři se je snaží ucho-
vávat. Dokladem toho je dohoda 
správy CHKO Moravský kras s ve-
dením zemědělské firmy Zemspol 
Sloup o tom, že zemědělci zatravní 
několik hektarů polí v okolí závrtů.

Část z nich leží například u Vilé-
movic. Cílem je to, aby voda z dešťů 
již z polí nesplavovala přes závrty 
do podzemí hlínu, ale i hnojiva, kte-
rá se používají na ošetřování plo-
din.  Martin Jelínek

 Foto CHKO Moravský kras

Velké Opatovice – Zámecký sál ve 
20 hod.: Ples SDH.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Coco. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Coco.
Boskovice v 19.30 hod. Největší 
showman.
Olešnice v 16 hod. Auta.

neděle 21. ledna
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 15 hod.: 
Koncert RASTISLAV DĚTEM.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Čarodějnický učeň, představe-
ní pro děti.
Jedovnice – Kulturní dům v 15 
hod.: Dětský karneval.
Těchov – Kulturní dům v 16 hod.: 
Nedělní odpoledne při harmonice a 
houslích.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 
14.30 hod.: Masopustní karneval.

Vysočany – Kulturní dům ve 14 
hod.: Karneval.

KINA
Blansko v 15 hod. Coco.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.
Boskovice ve 14 hod. Coco.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Přání 
k mání.

pondělí 22. ledna
AKCE

Blansko – Statek Samsara v 17 
hod.: Nakresli si Cecila a všechno co 
si přeješ v roce 2018.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 16 
hod.: Provaznictví.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Přání k mání.
Blansko ve 20 hod. Tři billboardy 
kousek za Ebbingem.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zou-
falé ženy dělají zoufalé věci.

Předvánoční veselí Nového 
sdružení zdravotně postižených

LETOVICE - Nové sdružení ZP 
Letovice pořádalo v prosinci po-
slední akci roku 2017. Jednalo se 
o tradiční a populární Předvánoční 
veselí, které si vždy svým bohatým 
a zábavným programem získalo ne-
smírnou oblibu našich členů i po-
zvaných hostů. 

Konalo se opět v letovickém kul-
turním domě. Hodnou chvíli před 

začátkem samotného odpoledne, 
byl sál KD do posledního místa ob-
sazen. Slavnostní zahájení obstaral 
nám dobře známý brněnský herec 
Jan Grygar svým překrásným poví-
dáním o čase vánočním, které za-
končil srdečným přáním pevného 
zdraví v novém roce a krásným pro-
žitím času vánočního všem našim 
členům. 

Společným zazpíváním vánoční 
koledy byl zahájen vlastní program 
odpoledne. Milé bylo pozdravení 
ústy pana starosty města Vladimíra 
Stejskala, který všem popřál hodně 
zdraví, štěstí a dobré nálady do no-
vého roku. Nadaci města Letovice, 
která podpořila tuto předvánoční 
akci zastupoval Jan Královec. Naše 
setkání svoji účastí podpořila a 
všechny pozdravila ředitelka MKS 
Letovice Mgr. Trubáková. Vítanými 
a tradičními hosty byli naši přátelé 
z organizace zdravotně postižených 
z  Č.Hory a Bořitova a klienti leto-
vické Diakonie. Ke slavnostní a svá-
teční náladě jednoznačně přispěla 

vkusná vánoční výzdoba veškerých 
prostor KD, kterou připravily naše 
ženy. 

Na svátečně nazdobených stolech 
se naše ženy chlubily svým zname-
nitým vánočním cukrovím. Kulturní 
program byl zahájen nadmíru hod-
notným a poutavým vystoupením 
žáků ZUŠ Letovice. Závěr odpoled-
ne patřil  tanci a poslechu. Všichni 
jsme si užívali krásných melodií, 
které nám skvělí hudebníci vokální 
skupiny Klipt předkládali. Nelehké 
bylo loučení s touto vydařenou akcí, 
kde si přítomní náležitě užili veselý, 
záživný a slavnostní program k po-
bavení.  Bořivoj Rašovský

Okresní konference KSČM Blansko
BLANSKO - Přes 55 delegátů se sešlo v sobotu 16.12.2017 na jednání 

Okresní konference KSČM Blansko. Delegáti zhodnotili činnost od poslední 
konference, která proběhla v lednu 2017.

Ve zprávě předsedy Okresního výboru zaznělo především hodnoce-
ní sněmovních voleb a návrhy řešení. ,,V okresu Blansko jsme ve volební 
kampani udělali maximum. Kandidáti dělali kontaktní kampaň v ulicích, 
hovořili s občany. Naslouchali jejich problémům a navrhovali řešení. I díky 
tomu jsme dosáhli volebního výsledku téměř 10 % a vysokého čísla pre-
ferenčních hlasů u kandidátů z blanenského okresu. Nesmíme se vázat na 
minulost. Z minulosti se zkrátka žít nedá. V komunálních volbách musíme 
pokračovat v kontaktní kampani. Musíme být mezi lidmi a mluvit s nimi. 
Máme osobnosti, které jsou známé a, které mají co nabídnout.“ Prohlásil 
předseda Okresního výboru Emil Pernica.

Strana má v okresu Blansko 750 členů. KSČM je tedy stále nejpočetnější 
politickou stranou.  Dokončení na str. 8

Okresní konference KSČM Blansko
Pokračování ze str. 5
Je proto stále schopná organizovat veřejné akce, jako je oslava MDŽ, 

oslava 1. máje či pietní akty k příležitosti osvobození Československa.
Okresní konference také projednala předběžné návrhy lídrů KSČM do 

obecních zastupitelstev v největších městech a obcích.
Kandidátku KSČM do blanenského zastupitelstva tak s největší pravdě-

podobností povede stávající zastupitel města, předseda kontrolního výbo-
ru a předseda Okresního výboru KSČM Emil Pernica, boskovickou kandi-
dátku KSČM povede současný radní Vladimír Farský. Do voleb v Letovicích 
povede komunisty dlouholetý zastupitel Jan Řehoř.

Kandidátku KSČM ve Velkých Opatovicích povede současný místostaros-
ta Jaroslav Bárta, v Adamově povede KSČM do voleb dlouholetá zastupitel-
ka Mária Koudelová.

V menších obcích, kde už navrhly základní organizace vedoucí kandi-
dáty jsou např. Němčice (tam KSČM povede úspěšný místostarosta Anto-
nín Fidler), Ráječko (zde je navrhován současný radní a nestraník Zdeněk 
Menšík), komunisty ve Křtinách povede 33letý Radek Boháček.

Delegáti znovu zvolili do funkce předsedy Okresního výboru KSČM Blan-
sko Emila Pernicu, který neměl protikandidáta. Emil Pernica byl taktéž 
zvolen do Ústředního výboru KSČM. Okresní konference poté bez problé-
mů zvolila další stranické orgány.

V závěrečném slovu předsedy Okresního výboru Emil Pernica poděkoval 
za důvěru. Prohlásil, že si je vědom své zodpovědnosti a, že je nyní potřeba 
vynaložit všechny síly na úspěch v komunálních volbách v roce 2018.

 Okresní výbor KSČM Blansko
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POŽADUJEME
ŘP sk B, C, E výhodou profesní průkaz (neplatný obnovíme), 

spolehlivost, seriozní jednání.

NABÍZÍME
velmi dobré platové podmínky

a trvalou práci v moderním a přátelském prostředí.

Nástup možný ihned, nebo nejpozději v 03/2018.
Více informací FLAMEX Stavebniny Svitávka spol. s r.o.

tel.: 605 248 500, e-mail: stavebniny@svitavka.cz

PŘIJMEME

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTA

POŽADUJEME
ŘP sk B, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, seriozní jednání.

Vhodné uchazeče bez praxe zaškolíme.

SKLADNÍKA

Společnost Elektro Brevex, s.r.o. 
v Boskovicích přijme do pracovního 

poměru pracovníka na pozici: 

elektromontér/elektrikář
Nástup možný ihned.

Práce v regionech Boskovice, Blansko, Brno.
Požadavky:

•  vyhláška 50/78 Sb.
•  řidičský průkaz skupiny B

Kontakt, bližší informace: 
Stanislav Vinkler

•  tel. 533 534 205, 778 412 015
•  email: info@elektrobrevex.cz

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel

nabízí práci 
pozice svářeč TIG.

Jednosměnný provoz, plný pracovní 
úvazek, místo práce Černá Hora.

Praxe výhodou, absolventy zaškolíme. Plat 
23 - 25.000,-

Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve. 

Více informací k dispozici přes e-mail 
info@beryl.cz nebo tel. 733 531 651

Nabídka pracovního 
místa
Hemodialýza Boskovice 
- hedica, s.r.o. přijme do 
pracovního poměru

* ZDRAVOTNÍ SESTRU NA 
ZKRÁCENÝ - POLOVIČNÍ ÚVAZEK
    Požadujeme: 

dokončené SŠ/VŠ vzdělání v oboru 
všeobecná sestra + specializaci ARIP 
(výhledově  navýšení prac. úvazku)

* LÉKAŘE NA CELÝ ÚVAZEK
   Požadujeme: 

odb. způsobilost k výkonu povolání lékaře 
dle zák. č. 95/2004 Sb., obor vnitřní 
lékařství - L1, se zájmem o nefrologii

KONTAKTNÍ OSOBA:  
PhDr. Konečná Lenka, tel.: 606 366 611

Společnost Interiéry CTT 
a.s. se sídlem v Lysicích 

přijme na hlavní 
pracovní poměr

na dobu neurčitou 

TRUHLÁŘE PRO ATYPICKOU 
výrobu nábytku. 

Praxe v oboru vítána. 

Zaměstnanecké výhody: 
• prémie
• příspěvek na stravování.    

Zájemci zasílejte životopis na e-mail: 
ctt@iol.cz nebo volejte 602 433 953.

pořádá

10. února 2018
23. ročník turistického pochodu

OPATOVSKÉ
ŠMAJD
Trasy: 100, 50, 33, 27, 22, 17, 10, 6 km
Start a cíl: sokolovna Velké Opatovice
Čas startu: 6.00 – 11.00 hod
Start i z Letovic nádraží ČD: 15, 28, 32, 37, 44 km   6.00 – 8.45 hod

INFORMACE:    www.smajd.webnode.cz    Facebook: Opatovské šmajd

Velké Opatovice

MALOHANÁCKÁ STOVKA 
100, 50 km (noční část) – 9. 2. 20.00 hod

Pro každého účastníka je připravena odměna …
Po oba dny zajištěno bohaté občerstvení.
V cíli pochodu v odpoledních hodinách k tanci a poslechu zahraje country skupina „ASI TAK“ 

Blanenská charita se připojila 
k projektu Ježíškova vnoučata

BLANSKO - Do projektu České-
ho rozhlasu Ježíškova vnoučata, 
ve kterém se plní sny opuštěným 
starým lidem, se zapojila i Oblast-
ní charita Blansko. Vánoční přání 
pomohla vyplnit hned dvěma se-
niorům.

„Projekt se nám moc líbí, proto 
jsme se letos k Ježíškovým vnouča-
tům připojili. A rádi bychom v něm 
pokračovali i v dalších letech,“ říká 
vedoucí charitní ošetřovatelské 
služby Radka Kuncová.

Prvním z obdarovaných se stal 
pan Zdeněk. Žije v domě s pečova-
telskou službou, a aby se necítil tak 
opuštěný, věnovala mu Ježíškova 
vnoučata k Vánocům televizi. Do 
projektu jej navrhla zdravotní sest-
ra Lucie Hegerová, která onkologic-
ky nemocnému muži v rámci chari-
ty zajišťuje zdravotní péči.

„Pan Zdeněk žije v pečovatelském 

domě sám, rodina jej nenavštěvuje. 
Televize je pro něj často jeho jediný 
společník. Ta stará už dosluhovala a 
novou by si sám nekoupil,“ vysvět-
luje Lucie Hegerová. Důchod ne-
mocnému seniorovi stačí sotva na 
pokrytí základních potřeb.

Novou televizi už mu charitní 
pracovníci předali, na svátky tak 
mohl sledovat své oblíbené doku-
menty a pohádky. Radost měl také 
z toho, že si na něj o Vánocích vůbec 
někdo vzpomněl. „Podívejte, jaké 
mi poslali vánoční přání,“ ukazuje 
dojatě pan Zdeněk.

S Ježíškovými vnoučaty potěšili 
pracovníci blanenské charity také 
nemocnou seniorku paní Musi-
lovou. Ta tráví zimu u synovce, v 
letních měsících však žije sama v 
domku na vesnici. Dárek s přáním 
jí přišel až z Karlových Varů. Dávku 
vitamínů od Ježíškových vnoučat jí 

předala charitní zdravotní sestra 
Daniela Stará.

„Nejen děti, ale i senioři si zaslou-
ží být obdarováni. Zahřeje to u srd-
ce, když vidím, že má práce není jen 
o bolesti,“ říká ošetřovatelka.

V projektu Ježíškova vnoučata 

může kdokoliv splnit přání starým, 
opuštěným a často nemocným li-
dem. Sociální pracovníci a zdra-
votníci do něj navrhují své klienty 
a pak už záleží jenom na tom, kdo 
jejich vánoční sen pomůže vyplnit. 
 Vladěna Jarůšková

Ludíkovská schola vystoupila na Štěpána 
v kostele ve Žďárné

ŽĎÁRNÁ - Kostel svatého Barto-
loměje ve Žďárné rozezněla Ludí-
kovská schola, která zde vystoupila 
naposledy před dvěma roky. 

Mimořádný zážitek nabídla po-
sluchačům na svátek sv. Štěpána 
26. prosince pod vedením Petra 
Nováka. 

Posluchačům předvedla nevšední 
umělecký zážitek na profesionál-
ní úrovni. Akustika prostoru dala 
vyniknout všem nástrojům a pře-
devším zpěvu. Výběr písní zapadl 
přesně do vánoční atmosféry. Vyni-
kající provedení bylo doprovázeno 
digitální projekcí.

Za srdce chytila píseň věnovaná 
rodičům interpretů. Tu na plátně 

doprovázela řada fotografií z rodin-
ných alb. Scholu doprovázel dětský 
sbor složený ze žáků školy z Boři-
tova. V choreografii zazněly verše a 
slovo kněze Pavla Koutníka.

Silný zážitek byl oceněn dlouho-
trvajícím potleskem. Obecenstvo si 
vyžádalo několik přídavků. Nako-
nec tleskalo ve stoje. 

 Vladimír Ševčík
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POŽADUJEME
ŘP sk B, C, E výhodou profesní průkaz (neplatný obnovíme), 

spolehlivost, seriozní jednání.

NABÍZÍME
velmi dobré platové podmínky

a trvalou práci v moderním a přátelském prostředí.

Nástup možný ihned, nebo nejpozději v 03/2018.
Více informací FLAMEX Stavebniny Svitávka spol. s r.o.

tel.: 605 248 500, e-mail: stavebniny@svitavka.cz

PŘIJMEME

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTA

POŽADUJEME
ŘP sk B, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, seriozní jednání.

Vhodné uchazeče bez praxe zaškolíme.

SKLADNÍKA

Společnost Elektro Brevex, s.r.o. 
v Boskovicích přijme do pracovního 

poměru pracovníka na pozici: 

elektromontér/elektrikář
Nástup možný ihned.

Práce v regionech Boskovice, Blansko, Brno.
Požadavky:

•  vyhláška 50/78 Sb.
•  řidičský průkaz skupiny B

Kontakt, bližší informace: 
Stanislav Vinkler

•  tel. 533 534 205, 778 412 015
•  email: info@elektrobrevex.cz

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel

nabízí práci 
pozice svářeč TIG.

Jednosměnný provoz, plný pracovní 
úvazek, místo práce Černá Hora.

Praxe výhodou, absolventy zaškolíme. Plat 
23 - 25.000,-

Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve. 

Více informací k dispozici přes e-mail 
info@beryl.cz nebo tel. 733 531 651

Nabídka pracovního 
místa
Hemodialýza Boskovice 
- hedica, s.r.o. přijme do 
pracovního poměru

* ZDRAVOTNÍ SESTRU NA 
ZKRÁCENÝ - POLOVIČNÍ ÚVAZEK
    Požadujeme: 

dokončené SŠ/VŠ vzdělání v oboru 
všeobecná sestra + specializaci ARIP 
(výhledově  navýšení prac. úvazku)

* LÉKAŘE NA CELÝ ÚVAZEK
   Požadujeme: 

odb. způsobilost k výkonu povolání lékaře 
dle zák. č. 95/2004 Sb., obor vnitřní 
lékařství - L1, se zájmem o nefrologii

KONTAKTNÍ OSOBA:  
PhDr. Konečná Lenka, tel.: 606 366 611

Společnost Interiéry CTT 
a.s. se sídlem v Lysicích 

přijme na hlavní 
pracovní poměr

na dobu neurčitou 

TRUHLÁŘE PRO ATYPICKOU 
výrobu nábytku. 

Praxe v oboru vítána. 

Zaměstnanecké výhody: 
• prémie
• příspěvek na stravování.    

Zájemci zasílejte životopis na e-mail: 
ctt@iol.cz nebo volejte 602 433 953.

pořádá

10. února 2018
23. ročník turistického pochodu

OPATOVSKÉ
ŠMAJD
Trasy: 100, 50, 33, 27, 22, 17, 10, 6 km
Start a cíl: sokolovna Velké Opatovice
Čas startu: 6.00 – 11.00 hod
Start i z Letovic nádraží ČD: 15, 28, 32, 37, 44 km   6.00 – 8.45 hod

INFORMACE:    www.smajd.webnode.cz    Facebook: Opatovské šmajd

Velké Opatovice

MALOHANÁCKÁ STOVKA 
100, 50 km (noční část) – 9. 2. 20.00 hod

Pro každého účastníka je připravena odměna …
Po oba dny zajištěno bohaté občerstvení.
V cíli pochodu v odpoledních hodinách k tanci a poslechu zahraje country skupina „ASI TAK“ 

Blanenská charita se připojila 
k projektu Ježíškova vnoučata

BLANSKO - Do projektu České-
ho rozhlasu Ježíškova vnoučata, 
ve kterém se plní sny opuštěným 
starým lidem, se zapojila i Oblast-
ní charita Blansko. Vánoční přání 
pomohla vyplnit hned dvěma se-
niorům.

„Projekt se nám moc líbí, proto 
jsme se letos k Ježíškovým vnouča-
tům připojili. A rádi bychom v něm 
pokračovali i v dalších letech,“ říká 
vedoucí charitní ošetřovatelské 
služby Radka Kuncová.

Prvním z obdarovaných se stal 
pan Zdeněk. Žije v domě s pečova-
telskou službou, a aby se necítil tak 
opuštěný, věnovala mu Ježíškova 
vnoučata k Vánocům televizi. Do 
projektu jej navrhla zdravotní sest-
ra Lucie Hegerová, která onkologic-
ky nemocnému muži v rámci chari-
ty zajišťuje zdravotní péči.

„Pan Zdeněk žije v pečovatelském 

domě sám, rodina jej nenavštěvuje. 
Televize je pro něj často jeho jediný 
společník. Ta stará už dosluhovala a 
novou by si sám nekoupil,“ vysvět-
luje Lucie Hegerová. Důchod ne-
mocnému seniorovi stačí sotva na 
pokrytí základních potřeb.

Novou televizi už mu charitní 
pracovníci předali, na svátky tak 
mohl sledovat své oblíbené doku-
menty a pohádky. Radost měl také 
z toho, že si na něj o Vánocích vůbec 
někdo vzpomněl. „Podívejte, jaké 
mi poslali vánoční přání,“ ukazuje 
dojatě pan Zdeněk.

S Ježíškovými vnoučaty potěšili 
pracovníci blanenské charity také 
nemocnou seniorku paní Musi-
lovou. Ta tráví zimu u synovce, v 
letních měsících však žije sama v 
domku na vesnici. Dárek s přáním 
jí přišel až z Karlových Varů. Dávku 
vitamínů od Ježíškových vnoučat jí 

předala charitní zdravotní sestra 
Daniela Stará.

„Nejen děti, ale i senioři si zaslou-
ží být obdarováni. Zahřeje to u srd-
ce, když vidím, že má práce není jen 
o bolesti,“ říká ošetřovatelka.

V projektu Ježíškova vnoučata 

může kdokoliv splnit přání starým, 
opuštěným a často nemocným li-
dem. Sociální pracovníci a zdra-
votníci do něj navrhují své klienty 
a pak už záleží jenom na tom, kdo 
jejich vánoční sen pomůže vyplnit. 
 Vladěna Jarůšková

Ludíkovská schola vystoupila na Štěpána 
v kostele ve Žďárné

ŽĎÁRNÁ - Kostel svatého Barto-
loměje ve Žďárné rozezněla Ludí-
kovská schola, která zde vystoupila 
naposledy před dvěma roky. 

Mimořádný zážitek nabídla po-
sluchačům na svátek sv. Štěpána 
26. prosince pod vedením Petra 
Nováka. 

Posluchačům předvedla nevšední 
umělecký zážitek na profesionál-
ní úrovni. Akustika prostoru dala 
vyniknout všem nástrojům a pře-
devším zpěvu. Výběr písní zapadl 
přesně do vánoční atmosféry. Vyni-
kající provedení bylo doprovázeno 
digitální projekcí.

Za srdce chytila píseň věnovaná 
rodičům interpretů. Tu na plátně 

doprovázela řada fotografií z rodin-
ných alb. Scholu doprovázel dětský 
sbor složený ze žáků školy z Boři-
tova. V choreografii zazněly verše a 
slovo kněze Pavla Koutníka.

Silný zážitek byl oceněn dlouho-
trvajícím potleskem. Obecenstvo si 
vyžádalo několik přídavků. Nako-
nec tleskalo ve stoje. 

 Vladimír Ševčík
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úterý 16. ledna

AKCE
Adamov – Společenská místnost 
DPS v 10.30 hod.: Tato by se vám 
mohla líbit.
Blansko – Dělnický dům v 17.30 a 
20 hod.: Partička.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.: 
Výtvarná dílna – Plstění.
Blansko – Statek Samsara v 18.30 
hod.: Promítání – Kuba (Jan Vla-
sák).
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: 
Koncert Symfonického orchestru 
města Boskovice.

KINA
Blansko ve 20 hod. Nejtemnější 
hodina.
Boskovice v 17 hod. Jumanji: Ví-
tejte v džungli!
Boskovice v 19.30 hod. Zmenšo-
vání.

středa 17. ledna
AKCE

Blansko – Knihovna v 16 hod.: Dět-
ské knižní promítání – Chrochtík a 
Kvikalka.
Blansko – Apoštolská církev 
v 17.30 hod.: El Salvador, povídání.
Boskovice – Zámecký skleník ve 14 
hod.: Vítání nového roku pro hendi-
kepované děti.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 
hod.: Open Mic vol. 26.

KINA
Blansko ve 20 hod. Nejtemnější 
hodina.
Boskovice v 17 hod. Jumanji: Ví-
tejte v džungli! (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Zmenšo-
vání.
čtvrtek 18. ledna

AKCE
Adamov – MKS na Ptačině v 17.30 
hod.: 10 000 kilometrů jižní Afri-
kou, přednáška.
Blansko – Dělnický dům v 9 hod.: 
Dětský karneval aneb Bál prince-
zen.
Blansko – Knihovna ve 14 až 17 
hod.: Knižní blešák.
Blansko – Kavárna Archa v 18 hod.: 
Kurzy Alfa.
Blansko – Zámecká sýpka v 19 
hod.: Řízená degustace zahranič-
ních vín – Martin Procházka.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: 
Štěstí se dá naučit, beseda s oblíbe-
ným moderátorem Kartlem Voříš-
kem o jeho životě bez strachů a bez 
rohlíků.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 15.30 
hod.: Cestička do pohádky.

kalendář akcí
KINA

Blansko ve 20 hod. Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci.
Boskovice v 17 hod. Coco. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Velká nádhera.
Doubravice v 18 hod. Po strništi 
bos.

pátek 19. ledna
AKCE

Blansko – MC Paleček v 16 hod.: 
Vzdor, přednáška.
Blansko – Katolický dům ve 20 
hod.: Ples Junáka 2018 – Pelíšky.
Doubravice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples hasičů.
Boskovice – Zámecký skleník 
v 19.30 hod.: Improvizační zápas 
Lísky vs. V.I.P.
Jedovnice – Kulturní dům ve 20 
hod.: Ples Bivojanky a HC Barachov.
Lipovec – Sokolovna ve 20 hod.: 
Hasičský ples.
Malá Lhota – Kulturní dům ve 20 
hod.: Hasičský ples.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 9 hod.: 
Nejkrásnější džbány, prodejní vý-
stava.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna ve 20 
hod.: 8. Skautský bál.
Sloup – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Školní ples.
Šebetov – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Školský ples.

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.
Boskovice v 17 hod. Coco. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Největší 
showman.
Olešnice ve 20 hod. Milada.

sobota 20. ledna
AKCE

Blansko – Jídelna a kavárna U Ho-
ráčků v 15 hod.: Habánská kultura 
na Jižní Moravě, přednáška.
Blansko – Obecní dům ve 20 hod.: 
Sousedský ples.
Cetkovice – Kulturní dům ve 14 
hod.: Obecní zabijačkové hody.
Kotvrdovice – Orlovna ve 20 hod.: 
Společenský ples Jednoty Orel Kot-
vrdovice a TJ Rakovec.
Křtiny – Zámek ve 20 hod.: 10. 
Spolkový ples.
Ostrov u Macochy – Kulturní dům 
ve 20 hod.: Fotbalový ples se skupi-
nou Modex.
Senetářov – Za prodejnou potravin 
v 11 hod.: Vepřové hody.
Skalice nad Svitavou – Areál 
Markland ve 14 hod.: Zimní bitva – 
Prusko, zima 1945. Bojová ukázka 
z obranných bojů německé armády 
a Volkssturmu proti přesile Rudé 
armády.
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Ochranáři nechali vyčistit závrt 
zavezený zeminou a stavební sutí

RUDICE - Závrty vypadají v kra-
jině jako nedůležité dolíky, ale 
málokdo si uvědomuje, že jde o 
zákonem chráněné přírodní útva-
ry. Jeden z nich nechala vyčistit 
správa Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras u Rudice. 

Jistá firma nechala totiž tamní 
závrt zavézt zeminou smíchanou 
se stavební sutí, které se potřebo-
vala zbavit.

Závrt je propadlina typická pro 
krasové oblasti. Obvykle je jasným 
signálem toho, že se pod ní nachází 
dosud neprobádané podzemí s jes-
kyněmi, anebo alespoň nějaká tek-
tonická prasklina. Obdobně je tomu 
i u závrtu, kvůli němuž se dostali do 
konfliktu s ochranáři zástupci jisté 
firmy. Závrt je jedním z takzvaných 
Klímových závrtů ležících na okraji 
Rudice.

„Tento závrt je zhruba 15 metrů 
široký a 35 metrů dlouhý. Leží na 
tektonické prasklině Když jsme při-
šli na to, že je zavezený, začali jsme 
pátrat po tom, kdo je za to odpo-
vědný,“ řekl Zrcadlu Antonín Tůma 

z vedení správy chráněné krajinné 
oblasti.

Ochranáři zástupce firmy vypá-
trali a byl podán podnět České in-
spekci životního prostředí (ČIŽP), 
aby se případem zabývala. Firmě 

hrozila za zanesení závrtu vysoká 
pokuta.

Něž ale mohla být věc vyřízena, 
firma zkrachovala a nebylo koho 
pokutovat. Ochranáři zjistili, že tato 
firma pracovala jako subdodavatel 
pro větší společnost, a dohodli se 
proto alespoň na odstranění naváž-
ky s jejími zástupci.

„Musím ocenit, že tato firma se k 
věci postavila čelem, na místo po-
slala bagr a náklaďáky, které naváž-
ku odvezly,“ doplnil Tůma.

Zdůraznil, že závrty jsou neod-
myslitelnou součástí krasové kra-
jiny a ochranáři se je snaží ucho-
vávat. Dokladem toho je dohoda 
správy CHKO Moravský kras s ve-
dením zemědělské firmy Zemspol 
Sloup o tom, že zemědělci zatravní 
několik hektarů polí v okolí závrtů.

Část z nich leží například u Vilé-
movic. Cílem je to, aby voda z dešťů 
již z polí nesplavovala přes závrty 
do podzemí hlínu, ale i hnojiva, kte-
rá se používají na ošetřování plo-
din.  Martin Jelínek

 Foto CHKO Moravský kras

Velké Opatovice – Zámecký sál ve 
20 hod.: Ples SDH.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Coco. (3D)
Blansko ve 20 hod. Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Coco.
Boskovice v 19.30 hod. Největší 
showman.
Olešnice v 16 hod. Auta.

neděle 21. ledna
AKCE

Blansko – Dělnický dům v 15 hod.: 
Koncert RASTISLAV DĚTEM.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 
hod.: Čarodějnický učeň, představe-
ní pro děti.
Jedovnice – Kulturní dům v 15 
hod.: Dětský karneval.
Těchov – Kulturní dům v 16 hod.: 
Nedělní odpoledne při harmonice a 
houslích.
Velké Opatovice – Sokolovna ve 
14.30 hod.: Masopustní karneval.

Vysočany – Kulturní dům ve 14 
hod.: Karneval.

KINA
Blansko v 15 hod. Coco.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci.
Boskovice ve 14 hod. Coco.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Přání 
k mání.

pondělí 22. ledna
AKCE

Blansko – Statek Samsara v 17 
hod.: Nakresli si Cecila a všechno co 
si přeješ v roce 2018.
Rájec-Jestřebí – Knihovna v 16 
hod.: Provaznictví.

KINA
Blansko v 17.30 hod. Představení 
pro seniory: Přání k mání.
Blansko ve 20 hod. Tři billboardy 
kousek za Ebbingem.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Zou-
falé ženy dělají zoufalé věci.

Předvánoční veselí Nového 
sdružení zdravotně postižených

LETOVICE - Nové sdružení ZP 
Letovice pořádalo v prosinci po-
slední akci roku 2017. Jednalo se 
o tradiční a populární Předvánoční 
veselí, které si vždy svým bohatým 
a zábavným programem získalo ne-
smírnou oblibu našich členů i po-
zvaných hostů. 

Konalo se opět v letovickém kul-
turním domě. Hodnou chvíli před 

začátkem samotného odpoledne, 
byl sál KD do posledního místa ob-
sazen. Slavnostní zahájení obstaral 
nám dobře známý brněnský herec 
Jan Grygar svým překrásným poví-
dáním o čase vánočním, které za-
končil srdečným přáním pevného 
zdraví v novém roce a krásným pro-
žitím času vánočního všem našim 
členům. 

Společným zazpíváním vánoční 
koledy byl zahájen vlastní program 
odpoledne. Milé bylo pozdravení 
ústy pana starosty města Vladimíra 
Stejskala, který všem popřál hodně 
zdraví, štěstí a dobré nálady do no-
vého roku. Nadaci města Letovice, 
která podpořila tuto předvánoční 
akci zastupoval Jan Královec. Naše 
setkání svoji účastí podpořila a 
všechny pozdravila ředitelka MKS 
Letovice Mgr. Trubáková. Vítanými 
a tradičními hosty byli naši přátelé 
z organizace zdravotně postižených 
z  Č.Hory a Bořitova a klienti leto-
vické Diakonie. Ke slavnostní a svá-
teční náladě jednoznačně přispěla 

vkusná vánoční výzdoba veškerých 
prostor KD, kterou připravily naše 
ženy. 

Na svátečně nazdobených stolech 
se naše ženy chlubily svým zname-
nitým vánočním cukrovím. Kulturní 
program byl zahájen nadmíru hod-
notným a poutavým vystoupením 
žáků ZUŠ Letovice. Závěr odpoled-
ne patřil  tanci a poslechu. Všichni 
jsme si užívali krásných melodií, 
které nám skvělí hudebníci vokální 
skupiny Klipt předkládali. Nelehké 
bylo loučení s touto vydařenou akcí, 
kde si přítomní náležitě užili veselý, 
záživný a slavnostní program k po-
bavení.  Bořivoj Rašovský

Okresní konference KSČM Blansko
BLANSKO - Přes 55 delegátů se sešlo v sobotu 16.12.2017 na jednání 

Okresní konference KSČM Blansko. Delegáti zhodnotili činnost od poslední 
konference, která proběhla v lednu 2017.

Ve zprávě předsedy Okresního výboru zaznělo především hodnoce-
ní sněmovních voleb a návrhy řešení. ,,V okresu Blansko jsme ve volební 
kampani udělali maximum. Kandidáti dělali kontaktní kampaň v ulicích, 
hovořili s občany. Naslouchali jejich problémům a navrhovali řešení. I díky 
tomu jsme dosáhli volebního výsledku téměř 10 % a vysokého čísla pre-
ferenčních hlasů u kandidátů z blanenského okresu. Nesmíme se vázat na 
minulost. Z minulosti se zkrátka žít nedá. V komunálních volbách musíme 
pokračovat v kontaktní kampani. Musíme být mezi lidmi a mluvit s nimi. 
Máme osobnosti, které jsou známé a, které mají co nabídnout.“ Prohlásil 
předseda Okresního výboru Emil Pernica.

Strana má v okresu Blansko 750 členů. KSČM je tedy stále nejpočetnější 
politickou stranou.  Dokončení na str. 8

Okresní konference KSČM Blansko
Pokračování ze str. 5
Je proto stále schopná organizovat veřejné akce, jako je oslava MDŽ, 

oslava 1. máje či pietní akty k příležitosti osvobození Československa.
Okresní konference také projednala předběžné návrhy lídrů KSČM do 

obecních zastupitelstev v největších městech a obcích.
Kandidátku KSČM do blanenského zastupitelstva tak s největší pravdě-

podobností povede stávající zastupitel města, předseda kontrolního výbo-
ru a předseda Okresního výboru KSČM Emil Pernica, boskovickou kandi-
dátku KSČM povede současný radní Vladimír Farský. Do voleb v Letovicích 
povede komunisty dlouholetý zastupitel Jan Řehoř.

Kandidátku KSČM ve Velkých Opatovicích povede současný místostaros-
ta Jaroslav Bárta, v Adamově povede KSČM do voleb dlouholetá zastupitel-
ka Mária Koudelová.

V menších obcích, kde už navrhly základní organizace vedoucí kandi-
dáty jsou např. Němčice (tam KSČM povede úspěšný místostarosta Anto-
nín Fidler), Ráječko (zde je navrhován současný radní a nestraník Zdeněk 
Menšík), komunisty ve Křtinách povede 33letý Radek Boháček.

Delegáti znovu zvolili do funkce předsedy Okresního výboru KSČM Blan-
sko Emila Pernicu, který neměl protikandidáta. Emil Pernica byl taktéž 
zvolen do Ústředního výboru KSČM. Okresní konference poté bez problé-
mů zvolila další stranické orgány.

V závěrečném slovu předsedy Okresního výboru Emil Pernica poděkoval 
za důvěru. Prohlásil, že si je vědom své zodpovědnosti a, že je nyní potřeba 
vynaložit všechny síly na úspěch v komunálních volbách v roce 2018.

 Okresní výbor KSČM Blansko
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Nejlepším fotbalistou okresu za 
rok 2017 se stal Zdeněk Traxl

BOSKOVICE - V pátek 12. ledna 
byli v zámeckém skleníku v Bosko-
vicích vyhlášeni nejlepší fotbalisté 
okresu Blansko za rok 2017.

Nejlepším fotbalistou byl vyhlá-
šen Zdeněk Traxl z FK Černá Hora, 
druhý byl Jan Trtílek z FK Blansko, 
třetí Jakub Šplíchal také z FK Blan-
sko.

Pořadí jedenácti nejlepších 
v mužské kategorii:

1. Traxl Zdeněk (FK Černá Hora), 
2. Trtílek Jan (FK Blansko), 
3. Šplíchal Jakub (FK Blansko), 
4. Matuška Jan (TJ Sokol Rudice), 
5. Sehnal Martin (SK Olympia Rá-

ječko), 
6. Keprt Daniel (SK Olympia Rá-

ječko), 
7. Vorlický Jiří ml. (TJ Sokol Bo-

řitov), 
8. Mičko Jakub (SK Olympia Rá-

ječko), 
9. Martínek Lukáš (FC Boskovi-

ce), 

10. Chloupek Luboš (FK Blan-
sko), 

11. Stara Jan (FC Boskovice).
Dorostenec roku: Feik Tomáš 

(FK Blansko), žák roku: Bláha Jan 
(Žijeme hrou), hráč přípravky 
roku: Brázda Jan (FK Blansko), tre-
nér roku: Veselý Zdeněk (FK Blan-
sko), rozhodčí roku: Vafka Jan (FC 
Boskovice).

VV OFS vybral osobnost, kte-
rá byla uvedena do síně slávy OFS 
Blansko. Stal se jí bývalý hráč ČKD 
Blansko, později trenér a nyní se-
kretář OFS Blansko pan Miloš Jarů-
šek.

Slavnostním večer oživila svojí 
hudbou boskovická skupina Pruži-
ny, ceny nejlepším předávali nejen 
zástupci samospráv z okresu Blan-
sko, ale i fotbalové legendy nebo 
mistr světa a reprezentant ČR v ma-
lém fotbalu Ondřej Paděra. 

Lubomír Slezák
Foto archiv

Snažíme se být součástí města, říká 
ředitelka blanenské nemocnice

BLANSKO - Rok 2017 byl pro Nemocnici Blansko 
charakteristický třemi základními rysy - ekonomi-
kou, personálem a investicemi. Dění v nemocnici 
zhodnotila její ředitelka Vladimíra Danihelková.

Jak hodnotíte ekonomickou situaci nemocni-
ce?

Nemocnice Blansko hospodařila dlouhodobě 
vyrovnaně, nicméně letos už na nás dopadá situ-
ace ve zdravotnictví v celé České republice. Menší 
nemocnice jsou dlouhodobě hendikepovány z po-
hledu úhradové vyhlášky. Vzhledem k soustavné-
mu navyšování mezd ve zdravotnictví, což je určitě 
dobře, se dostáváme do velmi těžké ekonomické 
situace. Už třetím rokem sanujeme toto navýšení 
z vlastních prostředků. Rezervy samozřejmě nej-
sou bezedné a dříve či později dojdou. A to se stalo 
nyní.

Na konci roku pravděpodobně skončíme takzva-
ně s kladnou nulou, ale pochopitelně vidíme i do 
dalších let. A výhled to není z hlediska ekonomi-
ky zrovna optimistický. Většina nemocnic v České 
republice se obrací na různé dotační tituly či své 
zřizovatele. My jsme se tomu dlouhodobě vyhý-
bali, nechtěli jsme našeho zřizovatele, kterým je 
Město Blansko, zatěžovat. Z Jihomoravského kra-
je jsme sice nějaké dotace dostali, ale jednalo se 
o řády jednotek milionů korun a v současné době 
nedosáhneme ani na žádný z dotačních titulů Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR, protože nemáme po-
žadované počty lůžek nebo odborností. To je pro 
nás problém. Proto jsme již vstoupili do jednání s 
naším zřizovatelem a snažíme se celou situaci ře-
šit dopředu, predikovat vývoj a domlouvat se ve 
spolupráci s krajským úřadem na účelové dotaci, 
která by každoročně podpořila investice v naší ne-
mocnici.

Jaké nejdůležitější investice se v nemocnici 
loni odehrály nebo jsou naplánované do nej-
bližší budoucnosti?

V roce 2017 jsme řešili stav technologického 
parku v naší nemocnici. Jedná se především o nové 
CT, které začalo fungovat v druhé polovině prosin-
ce. Tato investice znamená částku kolem osmnácti 
milionů korun na vybavení a další dva miliony ko-
run na stavební úpravy.

Druhá velká investice, která se chystá, je dlou-
hodobě avizovaná rekonstrukce rehabilitačního 
oddělení. Vodoléčba už je zhruba dvacet let stará 
a dosluhuje. Pokud ji chceme provozovat i nadále, 
musíme rekonstruovat. Tady se bavíme o částce 
šestadvaceti milionů korun, což je pro naši nemoc-
nici zásadní částka z pohledu ekonomiky.

A třetí opravdu velký projekt je zřízení nové 
magnetické rezonance. My jsme o tuto kapacitu 
dlouhodobě usilovali hlavně v souvislosti se vzni-
kem iktového centra. V roce 2015 se nám podaři-
lo dohodnout s krajským úřadem a úspěšně jsme 
prošli i přístrojovou komisí na Ministerstvu zdra-
votnictví ČR. V současné době soutěžíme dodava-
tele technologie magnetické rezonance. Tato inves-
tice se promítne hlavně v roce 2018.

Hodně nás zaměstnává také nová legislativa v 
souvislosti s ochranou osobních údajů. V této ob-
lasti jsme požádali o dotaci patnáct milionů korun. 

Záležitost kybernetické bezpečnosti budeme řešit 
v průběhu příštího roku.

Jak je na tom nemocnice, co se týče personál-
ního obsazení?

V celé republice je nedostatek jak lékařů, tak 
sester, menší nemocnice jsou v tomto znevýhodně-
né. Zaměstnanci odcházejí do větších center nebo 
do soukromé sféry nebo úplně mimo rezort. Nám 
se dlouhodobě daří personál udržovat ve stabilizo-
vané podobě. Říkám to s velkou pokorou, protože 
situace se může během měsíce změnit. Je to téma, 
kterému se hodně věnujeme, snažíme se s per-
sonálem pracovat, dávat jim řadu bene�itů... Je to 
koncepce, která se nám dlouhodobě vyplácí.

Daří se vám také držet kvalitu péče na nej-
vyšší možné úrovni...

V průběhu roku nás hodně zaměstnávala rea-
kreditace, kterou podstupujeme jednou za tři roky. 
Jedná se o kvalitu poskytované zdravotní péče. Po 
třech letech jsme tedy prošli podrobnou kontro-
lou. Dopadli jsme velmi úspěšně. Byli jsme jedna z 
nejlépe hodnocených nemocnic v České republice. 
Máme 9,74 bodu z deseti možných, což je vysoká 
hodnota. Vypovídá to o tom, že kvalita péče nejen 
o pacienty, ale také o zaměstnance je na vysoké 
úrovni. Nemocnice tedy pracuje v bezpečném reži-
mu péče o pacienty.

Za toto jsme velmi rádi, protože udržení vyso-
kých standardů velkou měrou zaměstnává perso-
nál. Auditoři se neptají managementu, ale přímo 
zaměstnanců, takže je důležité, jestli je systém v 
nemocnici opravdu zavedený nebo jen papírově. 
Reakreditace potvrdila, že v Nemocnici Blansko je 
kvalita a bezpečnost naprostý standard.

Jaké další investice jste uskutečnili?
Investic je samozřejmě celá řada. Jsou i menší 

věci jako je instalace nového intranetu, výměna 
konvektomatu v kuchyni, nákup plicních ventiláto-
rů, pedálového trenažeru...

Také jste se zaměřili na seniory...
V loňském roce jsme začali novou strategii ko-

munikace s veřejností. Snažíme se pracovat se 
seniory, které po léčbě takzvaně „vypustíme do 

prostoru“ a o které se příbuzní ne vždy umí dobře 
postarat, nevědí si rady. Zvolili jsme si to jako téma, 
kterému se hodláme stabilně věnovat. Cílem akce 
bylo poskytnout veřejnosti maximum komplex-
ních informací, které měly péči o seniora v domá-
cím prostředí usnadnit. Rok 2017 jsme proto vy-
hlásili rokem seniorů a uspořádali jsme Den senio-
rů. Na něm jsme participovali my jako nemocnice, 
ale i ostatní organizace ve městě, které nějakým 
způsobem pomáhají v péči o příbuzné i seniory, 
kteří jsou v domácím léčení. Bylo to pro nás velice 
inspirativní, proto jsme se dohodli, že spolupráce 
Dnem seniorů neskončí, ale budeme pokračovat 
ve vzdělávání veřejnosti v oblasti péče o seniory i 
nadále. Pro letošní rok už máme stanovený termín 
i název akce – není to akce určená pro seniory, ale 
pro jejich příbuzné, takže jsme zvolili název lidštěj-
ší a jednoznačný tím, pro koho je akce určena pri-
márně - Máte doma babičku, máte doma dědečka. 
Snažíme se vždy najít nějaké aktuální téma a být 
součástí města a života v něm. A to jak po stránce 
edukace, tak po stránce kultury, sportu a podob-
ně... Akcí, kterých se nemocnice zúčastňuje, je celá 
řada a považuji to už za jakýsi standard. Mým cílem 
je být takzvaně u všeho, co má smysl...

Zcela novým projektem je Nemocvična...
Ano, jedním z velkých témat, které aktuálně 

hýbe naší nemocnicí, je právě Nemocvična. Rozje-
li jsme novou neznámou aktivitu, o které jsme si 
mysleli, že bude jen okrajovou věcí a bude sloužit 
proto, abychom překlenuli dobu, než zrekonstruu-
jeme rehabilitační oddělení. Nemocvična se ale po-
stupně stala opravdu velkou aktivitou, v podstatě 
novou „�irmou“, která s sebou přináší spoustu prá-
ce, ale také obrovskou radost.

Je to projekt, který v Blansku nemá obdobu. Jed-
ná se o centrum zdravého sportování a pohybu, což 
je aktivita, kterou nemá žádná nemocnice v České 
republice a která zaměstnává spoustu lidí. Nemo-
cvična si už našla své stálé klienty a lekce doslova 
praskají ve švech. Byla bych ráda, abychom v této 
aktivitě pokračovali i nadále, i když to s sebou nese 
obrovskou pracovní zátěž pro lidi, kteří se kolem 
toho pohybují. Myslím si ale, že to stojí za to. Naše 
nemocnice má obecně charakter progresivní ne-
mocnice, která vždycky dělá věci tak trochu jinak. 
A Nemocvična je toho důkazem.

Jak tedy hodnotíte nedávno uplynulý rok 
2017?

Udělala se spousta práce, odehrála se řada věcí, 
které už považujeme za samozřejmost. Je ale prav-
dou, že se stále snažíme posouvat nějakým způ-
sobem dopředu. Je to i jedna z konkurenčních vý-
hod oproti jiným nemocnicím. Jsem spokojená po 
dobré akci, když se podaří získat prostředky nebo 
koupit přístroje, ale život jde dál a jsou další úkoly, 
které máme před sebou. Obecně jsem ráda, že ne-
mocnice má stabilní personál, že zvládáme i vnitř-
ní život v zařízení a stále vystupujeme jako konso-
lidovaný tým lidí a konsolidovaná organizace. Ve 
funkci ředitelky jsem již devátým rokem a velká 
část managementu se mnou. Jsem vděčná za to, že 
sdílíme společnou koncepci a �iloso�ii a jde nám o 
společnou věc.  Radim Hruška

KUŽELKY
1. liga žen - SKK Jičín - KK Blansko 

2:6 (3250:3352). Říhová - Zajaco-
vá 1:3 (544:592), Viková - Nevřivová 
2,5:1,5 (536:496), Šámalová - Musi-
lová 0:4 (536:563), Šedivá - Ptáčková 
1:3 (554:586), Hercíková - Buďová 2:2 
(545:556), Portyšová - Ševčíková 2:2 
(563:559).
 1.  Rosice  11  10  1  0  64,0:24,0 21
 2.  Slavia Praha  12  8  2  2  62,0:34,0 18
 3.  Blansko  12  8  0  4  59,0:37,0 16
 4.  Přerov  12  7  2  3  57,0:39,0 16
 5.  Duchcov  12  6  1  5  52,0:44,0 13
 6.  Zlín  13  6  1  6  53,0:51,0 13
 7.  Náchod  12  5  2  5  51,5:44,5 12
 8.  Rokycany  12  6  0  6  46,0:50,0 12
 9.  Konstr. Praha  12  4  0  8  40,0:56,0 8
 10.  Jičín  12  3  1  8  35,5:60,5 7
 11.  Val. Meziříčí  12  3  0  9  35,0:61,0 6
 12.  Žižkov Praha  12  0  2  10  21,0:75,0 2

2. liga mužů - KK Blansko - 
TJ Spartak Přerov 3:5 (3350:3364). 

FLEK J. - Pleban 3:1 (566:526), Flek R. 
- Pavelka 2:2 (537:563), Flek M. - Vá-
cha 1:3 (537:598), Havíř - Pytlík 1:3 
(553:589), Plšek - Kanda 3:1 (563:523), 
Kolařík - Macháček 3:1 (594:565).
 1.  Dačice  12  11 1 0  72,0:24,0 23
 2.  Vyškov  12  11 0 1  71,0:25,0 22
 3.  Chvalíkovice  12 7 2 3  55,0:41,0 16
 4.  Vracov  12 7 1 4  59,0:37,0 15
 5.  Husovice B 12 7 0 5  48,0:48,0 14
 6.  Přerov  12 6 0 6  52,0:44,0 12
 7.  MS Brno  12 5 2 5  44,0:52,0 12
 8.  Prostějov  12 4 0 8  41,0:55,0 8
 9.  Dubňany  12 4 0 8  35,0:61,0 8
 10.  Hlubina  12 3 1 8  39,0:57,0 7
 11.  Blansko  12 2 1 9  36,0:60,0 5
 12.  Opava  12 1 0  11  24,0:72,0 2

STOLNÍ TENIS
1. liga žen - SKST Mart Hodonín 

C - KST GMC Blansko 3:7. Ševčíková, 
Šíblová - Pavlicová, Ševčíková 0:3, Ko-
plíková - Pavlicová 0:3, Šíblová - Chajda 
0:3, Ševčíková - Ševčíková 3:1, Šíblová 

- Pavlicová 2:3, Koplíková - Ševčíková 
0:3, Ševčíková - Chajda 3:0, Šíblová - 
Ševčíková 2:3, Ševčíková - Pavlicová 
3:0, Koplíková - Chajda 0:3.

SKST Mart Hodonín B - KST GMC 
Blansko 2:8. Blechová, Žižkovská - 
Ševčíková, Pavlicová 3:2, Žižkovská - 
Pavlicová Renata 1:3, Blechová - Chajda 
1:3, Ševčíková WO 0:3, Blechová - Pa-
vlicová 1:3, Žižkovská - Ševčíková 1:3, 
Chajda WO 0:3, Blechová - Ševčíková 
3:2, Pavlicová WO 0:3, Žižkovská - 
Chajda 0:3.
 1.  Blansko 12 10 2 0 0 83:37 34
 2.  MS Brno 12 10 0 2 0 78:42 32
 3.  Havířov B 12 7 1 4 0 61:59 27
 4.  Hodonín B 12 5 2 5 0 66:54 24
 5.  Ostrava B 12 5 2 5 0 64:56 24
 6.  Líšeň 12 6 0 6 0 60:60 24
 7.  Hodonín C 12 4 2 6 0 55:65 22
 8.  Dobré B 10 3 2 5 0 47:53 18
 9.  Řeznovice B 12 2 1 9 0 50:70 17
 10.  Olomouc 10 0 0 10 0 16:84 10

2. liga mužů - TJ Nový Jičín - KST 
Blansko 10:5. Kowal, Kratochvíl - Du-
dík, Přikryl 2:3, Pavlík, Janča - Veselý, 
Svoboda 3:1, Kratochvíl - Dudík 2:3, 
Janča - Veselý 0:3, Kowal - Přikryl 3:2, 
Pavlík - Svoboda 3:0, Janča - Dudík 0:3, 
Kowal - Veselý 1:3, Pavlík - Přikryl 3:0, 
Kratochvíl - Svoboda 3:1,  Kowal - 
Dudík 3:0, Pavlík - Veselý 3:1, Kratochvíl 
- Přikryl 3:0, Kratochvíl - Svoboda 3:1, 
Pavlík - Dudík 3:1.

KST Zlín - KST Blansko 8:10. Dor-
ňák, Smoček - Dudík, Přikryl 3:1, Dufek, 
Nedbálek - Veselý, Svoboda 3:2, Smo-
ček - Dudík 0:3, Nedbálek - Veselý 0:3, 
Dufek - Přikryl 3:1, Dorňák - Svoboda 
3:0, Nedbálek - Dudík 0:3, Dufek - Ve-
selý 3:0, Dorňák - Přikryl 1:3, Smoček 
- Svoboda 3:2, Dufek - Dudík 0:3, Dor-
ňák - Veselý 2:3, Smoček - Přikryl 0:3, 
Nedbálek - Svoboda 3:0, Dorňák - Du-
dík 0:3, Smoček - Veselý 1:3, Nedbálek 
- Přikryl 3:2, Koudelík - Svoboda 2:3.

BLANSKO - První plavecké medaile 
v roce 2018 padaly v Hustopečích. A 
že jich bylo. Početná blanenská skupi-
na čítající čtyřiadvacet plavců přivezla 
z tradičního Hustopečského džbán-
ku pětadvacet zlatých medailí a dva 
džbánky z hlavního závodu. Tím byla 
padesátka a stovka prsa. Ze džbánků 
se radovala v kategorii mladšího žac-
tva Anna Šťávová a ve starších žácích 

Štěpán Bezděk. Na medaili si sáhnul 
skoro každý, i když osobáky na začát-
ku sezóny moc nepadaly. Zlaté me-
daile si pověsili na krk Anna Šťávová, 
Štěpán Bezděk, Pavel Slezák, Jan Reka, 
Tomáš Reka, Roman Hanusynec, Já-
chym Jirků, Matěj Měšťan, Ondřej 
Hašek, Vašek Drábek, Sára Burgetová, 
Jana Suchá, Petra Wutková a Irena No-
votná.  Text a foto Věra Vencelová

V Hustopečích brali džbánek 
Šťávová a Bezděk
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U Křtin havaroval autobus, hasiči 
zachraňovali cestující
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KŘTINY - Čtyři zachráněné oso-
by, z toho jedna, která musela být 
vyproštěna. To jsou následky čtvr-
teční nehody autobusu u křtinské-
ho koupaliště. Autobus musel navíc 
vyprostit až přivolaný jeřáb.

„Po příjezdu na místo jsme zjis-
tili, že se jedná o dopravní nehodu 
autobusu, který je sjetý v příkopě. 
Na místě již zasahovala jednotka 
SDH Babice nad Svitavou, která 
prováděla průzkum uvnitř. V auto-
busu cestovali čtyři cestující, z toho 
jeden byl zraněný,“ popsali dění na 
místě jedovničtí dobrovolní hasiči.

Řádková 
inzerce

Koupím tovární malotraktor 
české nebo slovenské výroby Vari/

Tera/Agzat, MT, TK atd. Může být i 
poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji.  Tel.: 731 487 850

Koupím lištovou/bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Mám zá-

Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

tel.: 776 261 869
e-mail: info@fotosvancara.cz

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří v letech protektorátu – 1939-

1945 navštívili, byli zaměstnáni nebo mají důvěryhodné 

informace o dění na zámku v Kunštátě.

TEL.: 774 408 399

Předpoklady:
• minimálně střední odborné vzdělá-

ní, zakončené maturitní nebo stát-
ní zkouškou, zaměřené na ochranu 
životního prostředí a lesnictví

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 9. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá 
ing. Radek Zemánek, vedoucí OVŽP, 
mob.: 603 564 294, 
tel.: 516 482 240. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent OVŽP“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

Předpoklady:
• střední odborné vzdělání technic-

kého směru, nejlépe stavebního, 
zakončené maturitní zkouškou

• znalost práce na PC (Word, Excel, 
Internet)

• řidičský průkaz „B“
• dobré komunikační schopnos� , 

spolehlivost, samostatnost, fl exi-
bilita

Přihláška do výběrového řízení 
musí obsahovat:
jméno, příjmení, � tul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis, telefonické spojení, 
e-mailová adresa.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
• strukturovaný životopis s údaji o do-

savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, u absol-
ventů o průběhu praxe v rámci studia

• originál výpisu u evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce

• originál ověřené kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• souhlas se zpracováním osobních 
údajů

Platové zařazení:
dle nařízení vlády 341/2017 Sb., 
v platném znění, 8. platová třída.

Termín pro podání přihlášky:
do 19. ledna 2018 do 13 hodin.

Nástup do funkce:
1. března 2018, případně dohodou.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Naděžda Lorenčíková, Tajem-
nice MěÚ Letovice, Masarykovo 
nám. 19, 679 61 Letovice.

Bližší informace případně podá ing. 
Milan Přindiš, vedoucí TO, mob.: 603 
564 298, tel.: 516 482 230. 

Na obálku s přihláškou napište: 
„výběrové řízení – referent TO“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení kdykoliv zrušit i bez udání 
důvodu.

Tajemnice Městského úřadu v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT TECHNICKÉHO ODBORU NA 
ÚSEKU POZEMKOVÉ SPRÁVY ZÁSTUP ZA 

MATEŘSKOU DOVOLENOU
s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice

jem i o koupi zahradního traktoru se 
sečením. Koupím i poškozené nebo 
nekompletní.  Tel.: 731 487 850

Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v 
Blansku, Boskovicích a okolí. Mož-
no i k menší rekonstrukci. Platba v 
hotovosti. Prosím bez RK. Za nabíd-
ky děkuji. Kontakt: 777 263 861, 
 bydleniblansko@email.cz.

Koupím 1 + 1 nebo 2 + 1 v Blan-
sku. Bez RK.  Tel.: 723 830 686

Koupím motocykl SIMSON bez 
TP, Jawa, ČZ, Stadion, Babeta, Pa-
řez, Pionýr, Mustang, vozík PAV, 
Velorex i vrak, Škoda, Tatra,Lada, 
Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné 
automobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 
radkovainzerce@zrcadlo.net.

Nové CT v blanenské nemocnici zkrátí dobu 
potřebnou k vyšetření o polovinu

BLANSKO - V blanenské nemoc-
nici začal fungovat nový přístroj 
CT. Nahradil starý, který už byl 
opotřebovaný a nesplňoval součas-
né požadavky. 

Náklady na stavbu a nový pří-
stroj se vyšplhaly na zhruba šest-
náct milionů korun. 

Nové zařízení je ve vyšetřovacím 
procesu rychlejší ve skenování, 
umožňuje přesněji modulovat dáv-
ku záření pro každého pacienta a 
navíc šetří oční čočku a prsy u žen, 
umožňuje snižovat zátěž organi-
smu podáním menšího množství 
kontrastní látky pro angiografická 
vyšetření.

„Umožňuje také snadnější post-
procesingové zpracování obrazu, 
který je tak názornější, a tudíž lep-
ší hodnocení patologických změn,“ 

popsala klady nového CT mluvčí 
nemocnice Kateřina Ostrá.

Mimo jiné nový přístroj zkrátí 
vyšetřovací doba až o polovinu, což 
je s ohledem na použití ionizujícího 
záření během vyšetření další a vel-
mi podstatný důvod. Dochází tak k 
redukci efektivní dávky, kterou pa-
cient při vyšetření obdrží. Nový pří-
stroj přináší také rozšíření spektra 
vyšetření.

„Pořízení nového CT znamenalo 
pro chod nemocnice velké omezení, 
a to úplnou odstávku této vyšetřo-
vací metody od 6. listopadu do 20. 
prosince loňského roku. Nové CT 
začalo pracovat 20. prosince, ale 
úplný provoz s otevřením spádu a 
s akutním provozem začal až o dva 
dny později,“ doplnila Kateřina Ost-
rá.  (hrr), foto Nemocnice Blansko

Do rekreačních oblastí na Letovicku vyrazily policejní hlídky posílené o jezdce na koních. Jejich cílem byla kontrola rekreačních objektů. „Hlídky v terénu 
kontrolovaly, zda majitelé víkendových příbytků mají dostatečně zabezpečená svoje stavení. Zaměřily se také na možný pohyb závadových osob. V prů-
běhu služby policisté operovali v okolí Kunštátu a Kohoutova, kde spolupracovali s tamními strážníky obecní policie,“ popsal policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. V další části dne se pak přemístili ke Kladorubům a Kochovu. V průběhu akce policisté zkontrolovali téměř osm desítek objektů a desítku osob. 
Žádný narušený objekt nenašli. (hrr), foto Policie ČR

Ti zabezpečili místo nehody, pro-
vedli protipožární opatření a podí-
leli se na stabilizaci havarovaného 
autobusu.

„Následovalo vyproštění zraněné 
osoby pomocí páteřní desky mimo 
autobus, kde byla předána do péče 
zdravotnických záchranářů. Nezra-
nění cestující vylezli rozbitým ok-
nem,“ uvedli jedovničtí hasiči.

Na místo byl povolán také vy-
prošťovací automobil ze stanice 
Brno – Lidická a specializovaná fir-
ma JEREX.  Radim Hruška

 Foto HZS JmK
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Starosta Blanska Ivo Polák: 
ČSSD potřebuje nový vítr

BLANSKO - Podzimní parlament-
ní volby dopadly pro ČSSD fias-
kem. Sociální demokracie se nyní 
potýká s bouřlivou vnitrostranic-
kou diskuzí o dalším směřováním 
strany. Největší obavy jsou z toho, 
aby z někdejšího výsluní české po-
litiky nebyla odsunuta na její okraj. 
V souvislosti s tím vznikla vnit-
rostranická iniciativa nazvaná Za-
chraňme ČSSD.

Jejím cílem je prosadit moderni-
zaci celé sociální demokracie. Mezi 
šestnácti signatáři této názorové 
platformy je například bývalý jiho-
moravský hejtman Michal Hašek, 
někdejší senátor a ministr práce a 
sociálních věcí Zdeněk Škromach, 
starosta Vyškova Karel Goldemund, 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek, a také blanenský starosta Ivo 
Polák, který je předsedou blanen-
ské oblastní organizace ČSSD. Zr-
cadlu k Zachraňme ČSSD poskytl 
rozhovor.

Proč jste se přidal k iniciativě?
Po parlamentních volbách, kte-

ré jsme katastrofálně prohráli a 
z někdejších dvaadvaceti procent 
volebního zisku jsme spadli na pou-
hých sedm procent, mně vadilo to, 
že vedení sociální demokracie ne-
udělalo žádnou sebereflexi. Jinými 
slovy vůbec neanalyzovalo příčinu 
této katastrofické porážky a pro-
padu. Vlastně se jen samo propadlo 
do mlčení. Myslím, že po prohra-
ných volbách by měly zaznít analý-
zy, proč se tak stalo. Musí se hledat 
náprava.

Jak by se mělo postupovat?
Je nutná otevřená diskuze o sou-

časném stavu ve straně. Jde o to 
zjistit, proč vůbec nastal. Musíme 
hledat řešení. Do diskuze by měla 
být zapojena celá členská základ-
na. Tento stav nelze řešit na úrov-
ni stranického sekretariátu nebo 
funkcionářů ČSSD. Jsem přesvědče-
ný o tom, že připravovaný únorový 
sjezd nebude stačit k tomu, aby-
chom tyto věci vyřešili.

Půjde jen o jednodenní záležitost, 
na níž nebude až tolik prostoru pro 
diskuzi. Mimořádný sjezd by měl 
být jen zahájením celostranické 
diskuze s tím, že na dalším, který 
se uskuteční v druhé polovině roku, 
bychom už měli jednat o konkrét-
ních změnách.

Hovoří se o zavedení přímé vol-
by předsedy ČSSD...

Je to jedna z důležitých změn, 

která by určitě straně pomohla. Je 
to ale otázka změny stranických 
stanov, v nichž přímou volbu před-
sedy nemáme zakotvenou. Celkově 
je nutné stanovy zefektivnit. Je nut-
né shromáždit ještě více podnětů 
ke změnám, nikoli od vedení, ale z 
okresních a krajských organizací a 
pak o nich seriózně a podrobně dis-
kutovat.

O čem by se mělo ještě jednat?
Zatímco na únorovém sjezdu by-

chom měli mluvit o naší případné 
účasti či neúčasti ve vládě, na dal-
ším sjezdu je třeba rozhodnout o 
tom, kam má dál ČSSD směřovat. 
Názorově jsme se v minulosti až 
příliš rozkročili, což se neosvědči-
lo. Nesmíme být názorově rozpliz-
lí. Musíme zacílit na naše tradiční 
voliče a přimět je k návratu k nám 
coby ke stabilní straně, která má na 
české politické scéně své dlouhodo-
bé a nezaměnitelné místo.

Jak ale v té současné situaci vy-
tvořit nové vedení?

Variant je více. Mnoho věcí za vlá-
dy Bohuslava Sobotky se podařilo, 
jenže my jsme je u lidí neuměli pro-
dat, a to je zásadní chyba. Někteří 
členové současného vedení by se v 
budoucnu mohli uplatnit v novém 
vedení. Někteří členové někdejšího 
vedení, kteří byli kdysi odstaveni od 

funkcí, by se také mohli nově uplat-
nit ve vedení. Má to ale svá úskalí 
a mohly by vznikat zbytečné kon-
flikty. Jsem si jistý, že na komunální 
úrovni, na krajích a radnicích máme 
dost kvalitních lidí, kteří mají zku-
šenosti, odvedli nemalý kus práce a 
mají co nabídnout. ČSSD potřebu-
je nový vítr do plachet, a ten by jí 
mohli dát právě tito pro celostátní 
politiku noví lidé.

Koho chcete za nového předse-
du strany?

Neřeknu žádné jméno. Kandidá-
ti se profilují a já si počkám až na 
sjezd. Rozhodně bych ale uvítal pří-
mou volbu předsedy, aby byli kandi-
dáti nuceni si získávat podporu od 
zdola, tedy u okresních a krajských 
organizací. Musí jít o osobnost, kte-
rá nedovolí, abychom se jako kdysi 
ODS potáceli při parlamentních vol-
bách někde kolem pětiprocentního 
volebního zisku a balancovali tak 
na hranici zvolitelnosti. Naše tra-
diční místo je někde na dvaceti až 
pětadvaceti procentech hlasů a na 
tuto úroveň se po všech změnách, 
které budou nezbytné, musíme vrá-
tit. Jen tak budeme moci plnohod-
notně prosazovat náš program. Je 
to samozřejmě i o tom, že se musí-
me naučit lépe prodávat naši práci, 
tedy lépe naše výsledky prezento-
vat veřejnosti.  Martin Jelínek

Hokejisté Boskovic drží 
druhé místo v tabulce

Mladík skočil 
před policisty 
do řeky

BLANSKO - Trojice mužů pode-
zřele si prohlížející zaparkovaná 
auta na parkovišti poblíž blanen-
ského supermarketu nemohla ujít 
pozornosti dvojice kriminalistů, 
kteří na místě zjišťovali informace 
k jiné trestné činnosti. Rozhodli se 
tedy mladé muže zkontrolovat. 

„Když je oslovili, jeden z nich se 
dal na útěk. Neváhal dokonce skočit 
do studené řeky Svitavy. Krátce se 
brodil, a když se dostal do hluboké 
vody, která mu sahala až po ramena, 
vrátil se z nebezpečné cesty zpět na 
břeh,“ uvedl policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek. 

Proč sedmnáctiletý mladík utí-
kal, se policisté dověděli záhy. Pro 
jeho předcházející prohřešky se o 
něj zajímají prostějovští policisté a 
tamní soud vydal příkaz k jeho za-
tčení. Urputně se bránícího muže 
uklidnilo až použití hmatů a chvatů 
sebeobrany. Poté putoval s pouty na 
rukou do policejní cely. 

„I jeho stejně starý parťák roz-
hodně neměl důvod k radosti. Byl 
totiž na útěku z olešnického vý-
chovného ústavu. Třetí z party se 
nedopustil žádného protiprávního 
jednání, policisté jej po kontrole 
propustili,“ doplnil Malášek.  (hrr)

REGION - Krajská liga Jižní Mora-
vy a Zlínska nabídla fanouškům mi-
nulý víkend své 16. kolo. V něm při-
jel do Boskovic celek Rosic, Blansko 
jelo na led do Kroměříže.

Boskovice - Rosice 11:2 (6:1, 
2:1, 3:0), 2. Špok, 9. Václavík, 
10. Šmahel, 14. Šmíd, 17. Šmahel, 
20. Šmíd, 39. Vágner, 40. Hnilička, 
47. Benýšek, 51. Karný, 52. Krejči-
řík - 15. Kazlepka, 28. Hakl.

Boskovice: Zrza - Krejčiřík, Surý 
A., Cívka, Surý Z., Šebek, Vágner, 
Skácel, Václavík, Hnilička, Karný, 
Bednář, Špok, Šmahel, Benýšek, 
Šmíd.

Posledního týmu soutěže přijel 
do Boskovic pouze s deseti hráči a 
toho domácí favorit dokázal plně 
využít, i když v jeho barvách do 
utkání nenastoupili obránci Maxa 
a Dufek, útočník Pelikán a brankář-
ská jednička Chvátal.

Utkání se od začátku vyvíjelo jed-
noznačně ve prospěch hráčů Bos-
kovic, velká převaha domácích byla 
zřetelná po celou první třetinu.

Druhá třetina byla opticky vyrov-
nanější, domácí polevili a hosté jim 
byli vyrovnanějším soupeřem.

V poslední třetině už hostům 
došly síly, domácí tým přidal další 
tři branky a o jeho jednoznačném 
vítězství nebylo pochyb. V závě-
rečné třetině do boskovické bran-
ky nastoupil manažer týmu, téměř 
osmačtyřicetiletý Petr Hrachovina, 
který předvedl několik velmi dob-
rých zákroků a jehož diváci vítali 
skandovaným potleskem.

Kroměříž - Blansko 7:2 (2:0, 
1:1, 4:1).

Domácí po sérii tří porážek za-
brali, ale o svém vítězství rozhodli 
až v závěrečné části. V úvodní třeti-

ně exceloval domácí gólman Svobo-
da, ve 2. třetině přišel za stavu 3:0 
brejkový gól Blanska a ve 3. části 
třemi slepenými trefami domácí 
odmítli drama.

Celek Kroměříže se sice ve 3. mi-
nutě dostal do vedení, ale musel 
děkovat brankáří Svobodovi, který 
chytil tři samostatné nájezdy hos-
tů. A tak se logicky v deváté minutě 
radovali znovu domácí. Na stavu se 
už nic neměnilo, když opět čaroval 
brankář Svoboda.

Ve 2. Dějství přidává Kroměříž 
branku ve 27. minutě, v čase 30:00 
z rychlé akce Blansko snižuje na 3:1.

Třetí dějství bylo skutečně zlo-
mové. Ve 49. minutě se trefil Gazda, 
za několik vteřin ho napodobil Hra-
dil a o chvíli později Merta. Blansko 
se po třech inkasovaných brankách 
zvedlo, ale stihlo jen dvě minuty 
před sirénou snížit na 6:2. Dvanáct 

vteřin před koncem ale přišla sed-
má branka domácích…

Další výsledky: Břeclav - Uher-
ský Brod 11:4, Velké Meziříčí - 
Uherské Hradiště 5:6, Uherský Os-
troh - Velká Bíteš 5:2.
 1.  V. Meziříčí 14 10 2 1 1 90:41 35
 2.  Boskovice  14 10 2 0 2 82:45 34
 3.  Uh. Ostroh  14 8 1 1 4 80:55 27
 4.  Uničov  14 7 2 1 4 78:57 26
 5.  Velká Bíteš  14 7 1 2 4 65:61 25
 6.  Kroměříž  15 6 2 2 5 63:64 24
 7.  Uh. Brod  14 6 0 3 5 66:62 21
 8.  Uh. Hradiště  15 6 0 0 9 61:69 18
 9.  Břeclav  15 5 1 0 9 63:77 17
 10.  Blansko  15 1 1 1 12 41:96 6
 11.  Rosice  14 1 0 1 12 50:112 4

V příštím kole hrají oba celky 
z našeho okresu venku. Boskovi-
ce jedou v sobotu do Velké Bíteše, 
Blansko hraje ve stejný den v Uher-
ském Hradišti.  Lubomír Slezák

 Foto Petr Nečas

Kam za 
sportem

ATLETIKA
21. 1., 10 h Běh okolo Blanska.
HOKEJ
20. 1., 16 h Adamov - Hrušky, 

18:30 h Březina - Černá Hora. 
21. 1., 16 h Rájec-Jestřebí - Blan-

sko, OP - vše v Blansku.
KUŽELKY
20. 1., 10 h Blansko - Duchcov, 

1. liga žen.
ŠACHY
21. 1., 10 h Lipovec B - Adamov, 

KP 1. Lipovec C - Jevíčko, Kunštát 
- Knínice, Jedovnice - Letovice, 
Sloup B - Rudice B, OP.

VOLEJBAL
20. 1., 10 a 13 h Letovice - Tiš-

nov, KP muži.

Zloděj se 
„napakoval“

BLANSKO - Snadnou práci měl 
zloděj, který se vydal do jedno-
ho z blanenských bytových domů. 
Jednak se pohodlně nezajištěnými 
vstupními dveřmi dostal do domu. 
Potom už si za použití násilí otevřel 
vstupní dveře do dvou bytů. 

„V příbytku sedmasedmdesátile-
tého majitele odcizil rodinné šperky 
za skoro padesát tisíc korun. V sou-
sedním bytě byl mnohem úspěšněj-
ší. Vedle šperků našel i skrýš, v níž 
měl osmdesátiletý majitel opravdu 
zajímavou �inanční hotovost. Celko-
vá škoda se tak vyhoupla přes tři sta 
tisíc korun,“ upřesnil policejní mluv-
čí Bohumil Malášek.  (hrr)

Plavání
BOSKOVICE - Prvním závodem 

letošního roku byl pro plavce Hus-
topečský džbánek, jehož hlavní dis-
ciplínou jsou padesát a sto metrů 
prsa, ve kterých vítěz bere cenu v 
podobě keramického džbánku.

Boskovický oddíl vyslal do Hus-
topečí celkem třiadvacet plavců 
ročníků narození 2003 až 2009. 

Džbánek jako prémii si do Bos-
kovic odvezli Jakub Beneš, Martin 
Kopáček, Jáchym Ryšávka, Ondřej 
Ščudla a Nina Chlupová, v ostatních 
disciplínách plavci SVČ Boskovice 
získali čtrnáct prvních míst a vy-
tvořili si osobní rekordy.  
 (les), foto archiv

Letovičtí 
volejbalisté 
příjemně 
překvapili

LETOVICE - Prvním letošním 
soupeřem volejbalistů Letovic byl 
v krajském přeboru celek Ingstavu 
Brno, tedy aktuálně druhý tým ta-
bulky.

Letovice - Ingstav Brno 0:3 
(-17, -22, -19) a 3:2 (17, 21, -20, 
-14, 15).

Po jednoznačném průběhu prv-
ního utkání se domácímu celku po-
vedlo vyhrát první dva sety druhé-
ho zápasu. V dalších dvou ale znovu 
tahali za kratší konec a tak o vý-
sledku musel rozhodnout tie-break. 
V něm byli šťastnější volejbalisté 
Letovic.
 1.  Žabovřesky 20 13 5 1 1 57:21 50
 2.  Ingstav Brno 20 12 3 4 1 54:25 46
 3.  Brno - jih 20 14 1 1 4 50:21 45
 4.  Znojmo 20 8 3 3 6 41:34 33
 5.  Letovice 20 9 1 2 8 38:36 31
 6.  Vyškov 20 7 2 2 9 34:41 27
 7.  Kometa Brno 18 6 1 1 10 27:38 21
 8.  Tišnov 20 6 0 1 13 27:45 19
 9.  Šlapanice B 20 3 3 2 12 25:50 17
 10.  Pozořice 18 0 1 3 14 11:53 5

V sobotu hrají letovičtí volejbalis-
té opět doma, kde hostí celek Tišno-
va.  (les)

Čerstvé zprávy 
denně na 

www.zrcadlo.net.

Zámek garáže 
neodolal

BLANSKO - Zálibu v obrábění 
kovů chce asi rozvíjet zatím nezná-
mý pachatel. Ten se totiž v noci v 
Blansku dostal po poničení zámku 
vrat do garáže třiaosmdesátiletého 
majitele. Z ní ukradl stolní soustruh, 
svářečku a stolní vrtačku. Škoda je 
skoro dvacet tisíc korun.  (hrr)
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 Foto Petr Švancara

Referendum ve 
Lhotě Rapotině: 
Ne Boskovické 
spojce a také 
kamenolomu

LHOTA RAPOTINA - Obyvatelé 
Lhoty Rapotiny v referendu odmít-
li stavbu Boskovické spojky i pře-
sun technologické linky tamního 
kamenolomu. Hlasování provázela 
vysoká účast a je tak platné a zá-
vazné.

Referendum se uskutečnilo spo-
lu s prvním kolem prezidentských 
voleb. Z 334 oprávněných voličů se 
ho zúčastnilo 264 lidí, co je 79,04 
procenta.

Proti stavbě Boskovické spojky 
se vyslovilo 212 hlasujících, pro 48. 
S přesunem kamenolomu nesou-
hlasilo 244 lidí, naopak ho podpo-
řilo 17 lidí.

Majitel kamenolomu plánuje 
přesunout stávající technologickou 
linku. Zařízení na zpracování vytě-
ženého kamene chce nově umístit 
směrem k silnici ze Lhoty Rapoti-
ny do Doubravice nad Svitavou, do 
prostoru současného odpočívadla. 

Boskovická spojka umožní přímé 
spojení vlakem z Boskovic do Brna. 
Železniční trať povede kolem se-
verního okraje obce. Počítá se také 
s novou vlakovou zastávkou ve Lho-
tě Rapotině. Spolu se stavbou spoj-
ky chce kraj vybudovat část nové 
silnice z Boskovic do Blanska.  (jd)

Předplaťte si Zrcadlo.
Pište na redakce@

zrcadlo.net.

Je divoký a chvíli neposedí.
Nezapomínejte zlobit.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc

Nový T-Roc Vám umožní suverénní pohyb ve městě i mimo něj. Na přání  
může být vybaven pohonem všech kol 4MOTION, sportovním podvozkem  
nebo adaptivní regulací podvozku. Mějte na paměti, že sebejistota nepramení  
jen z perfektního vzhledu, ale i z toho, jak se chováte. Zdravě sebevědomý  
T-Roc v tom jede s Vámi.

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l/100 km, 116–155 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, www.porsche-brno.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz


