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Vodní záchranáři soutěžili
.                                                       Více na www.zrcadlo.net

 Foto Michal Vondráček
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Boskovice jdou do play-off, 
Blansku sezóna skončila

Zloděje lákaly 
hlavně obecní 
úřady

REGION - Jednačtyřicetiletý muž 
z Brněnska s komplici se specializo-
val na vloupání do obecních úřadů. 
V současné době už je ve vazbě a 
policisté stíhají i jeho pomocníky. 
Zloději operovali na poměrně vel-
kém území, na konci loňského roku 
zavítali i do našeho regionu regio-
nu. 

„Terčem jeho zájmu se stalo sídlo 
obecního úřadu ve Spešově. Po ná-
silném otevření okna se dostal na 
toaletu a následně měl volný pohyb 
po budově. Kanceláře prohledal a 
odnesl si zajímavou finanční hoto-
vost a nemalé množství stravenek. 
Hodily se mu například i odložené 
lístky do divadla. Obecnímu úřadu 
tak způsobil škodu za téměř osm-
desát tisíc korun,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 

Konec řádění pro všechny zku-
šené dříve především pro krádeže 
trestané muže přišel na začátku 
prosince. To jedenačtyřicetiletý 
muž vyrazil na vlastní pěst do Pav-
lova na Žďársku. Při vloupání do 
tamní prodejny potravin byl za-
držen. Policisté následně zadrželi 
i další jeho střídavé parťáky. 

 Dokončení na str. 2

REGION - Poslední kolo Krajské 
ligy hokejistů rozhodlo o čtvrtfiná-
lových soupeřích v play-off. Neče-
kané vítězství Boskovic ve Velkém 
Meziříčí znamenalo pro Boskovice 
vítězství v základní části a v play-
-off výhodu domácího prostředí 
v případných rozhodujících zápa-
sech. 

Už před několika koly bylo jasné, 
že celek Blanska se do play-off ne-
dostane a tak pro tento tým sobotní 
domácí porážka znamenala loučení 
s letošní sezónou.

Blansko - Uherský Ostroh 1:5 
(1:1, 0:1, 0:3), 12. Jakubec - 16. 
Polesný, 23. Mika, 43. Polanský, 51. 
Stránský, 56. Polesný.

Domácí loučení navštívila necelá 
stovka diváků, která viděla vyrov-
nané první dvě třetiny a rozhodující 
tři branky hostů v závěrečné dvace-
timinutovce.

Po oboustranně opatrném za-

čátku byla k vidění spousta šancí 
na obou stranách. Nejprve Polesný 
v desáté minutě trefil břevno do-
mácí branky, o dvě minuty později 
Jakubec dorazil puk za brankovou 
čáru a Blansko vedlo. V patnácté 
minutě hráli hosté přesilovku a vy-
rovnali. Také druhá část byla herně 
vyrovnaná, jedinou branku ale dali 
hosté po pěkné kombinaci, kterou 
zakončil střelou do horního rohu 
Mika. Blansko se sice snažilo vyrov-
nat, ale hosté těsné vedení udrželi.

Teprve v závěrečné dvacetiminu-
tovce potvrdili hosté roli velkého 
favorita a třemi vstřelenými bran-
kami rozhodli o svém vítězství.

Domácí Blansko přes sympatický 
výkon na svého soupeře nestačilo.

Velké Meziříčí - Boskovice 1:6 
(0:0, 0:4, 1:2), 47. Vondráček - 24. 
Špok, 29. Karný, 36. Klaus, 38. Bed-
nář, 45. Bednář, 54. Hnilička.

Do prvních šancí se dostali hosté, 

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Požadavky:
• předpoklady a odborná kvalifi kace pro výkon 

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

• znalost školské problema� ky a předpisů, 

• organizační a řídící schopnos� .

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 

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

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

• strukturovaný profesní životopis,  

• písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 
5 normostran, 

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o 
způsobilos�  k výkonu pracovního místa ředitele (ne 
starší 3 měsíců), 

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji

Předpokládaný nástup na pracovní 
místo ředitele/ředitelky: 1. 5. 2018.
Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte: 
nejpozději do 2. března 2018, do 13 hodin, na 
adresu: Městský úřad Letovice, Masarykovo 

nám. 210/19.

Rada Města Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
vyhlašuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Na pozici: Ředitel/Ředitelka Základní školy Letovice, 

příspěvková organizace.

ale v domácí brance čaroval gólman 
Slavíček, přes několik šancí na obou 
stranách se skóre nezměnilo.

Druhá třetina patřila jednoznač-
ně hráčům Boskovic, kteří čtyřikrát 
překonali domácí brankáře a prak-
ticky tak rozhodli o rozdělení bodů 
ze sobotního utkání.

Na začátku třetí třetiny hosté 
vstřelili pátý gól, ve 47. minutě vy-
užili domácí hráči přesilovku, ale 
šest minut před koncem dal Hnilič-
ka výsledku konečnou podobu.

Další výsledky 22. kola: Lvi 
Břeclav - Štika Rosice 5:4, Uherské 
Hradiště - Spartak Velká Bíteš 6:3, 
Spartak Uherský Brod - Uničov 5:1.
 1.  Boskovice 20 13 4 3 110:66 47
 2.  Velké Meziříčí 20 12 5 3 114:65 43
 3.  Uherský Ostroh 20 13 2 5 108:72 42
 4.  Velká Bíteš 20 8 7 5 91:86 35
 5.  Uničov 20 9 3 8 102:84 32
 6.  Kroměříž 20 8 5 7 91:81 31
 7.  Uherské Hradiště 20 9 1 10 84:91 28
 8.  Uherský Brod 20 8 4 8 85:79 28
 9.  Lvi Břeclav 20 7 2 11 88:110 25
 10.  Blansko 20 3 4 13 60:115 15
 11.  Rosice 20 1 1 18 61:145 4
Čtvrtfináloví soupeři: SKMB 

Boskovice - Spartak Uherský Brod, 
Velké Meziříčí - Uherské Hradiště, 
Hokej Uherský Ostroh - Kroměříž, 
Spartak Velká Bíteš - Uničov.

První zápasy čtvrtfinále play-off 
se hrají ve středu 28. února, odve-
ty pak v sobotu 3. března. Případ-
né třetí zápasy se hrají v neděli 
4. března na ledě lépe postaveného 
celku po základní části. 

 Text a foto Lubomír Slezák
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Elektrikáři z Letovic 
excelovali na soutěži

LETOVICE - Ve středu 21. února 
proběhla v Hustopečích soutěž o 
nejlepšího silnoproudého elektri-
káře ze všech elektrotechnických 
škol Jižní Moravy.

Soutěžilo se v kategoriích jed-
notlivců a týmů. Mladí elektrikáři 
dopoledne zapojovali ovládání mo-
toru pomocí tlačítka a stykače a v 
odpolední části světelnou elektro-
instalaci. 

Mezi nimi proběhla i testová te-
oretická část s pětačtyřiceti otáz-
kami. Odborníci ze všech škol vy-
tvořili hodnotitelskou komisi a ta v 
podvečer vyhlásila výsledky.

V loňském roce letovickou školu 
reprezentoval na celorepublikovém 
kole Tomáš Petrů. Letos dvojice 
elektrikářů Michal Lutera a Tomáš 
Maršálek opět výborně zabodova-
la a obsadila první místo. V kate-
gorii jednotlivců se jako druhý jen 
se ztrátou tří bodů umístil Michal 
Lutera. Žáky na soutěž připravoval 
učitel OV Karel Jakubec a v teorii 
Ing. Mikuláš Derňár.

Michal Lutera tedy pojede v dub-
nu na celostátní finále do Brna. Gra-
tulujeme a přejeme hodně štěstí.

Ing. Marek Chládek, 
zástupce pro PV 

Kuželkářské týmy žen i mužů 
Blanska naplno bodovaly

REGION - Ačkoliv kuželkářky 
Blanska jely v sobotu do Přerova 
v roli mírného favorita, na svoje 
vítězství se pořádně nadřely a o 
plném bodovém zisku rozhodlo 
nakonec pouhých čtrnáct kolků.

Podstatně jednodušší zápas se-
hráli blanenští muži, kteří v do-
mácí kuželně nedali žádnou šanci 
týmu Opavy a v tabulce jsou devá-
tí.

Celek Boskovic nestačil na své-
ho soupeře v Žabovřeskách a jen 
těsně drží sedmé místo, které zna-
mená příslušnost v KSI i pro příští 
rok.

1. liga žen - 17. kolo: TJ Spar-
tak Přerov - KK Blansko 3:5 
(3282:3296), Kubešová - Nevři-

vová 2:2 (513:526), Janyšková 
- Ptáčková 2:2 (543:571), Macha-
lová - Kalová 3:1 (556:537), Pavel-
ková - Zajacová 3:1 (581:563), Ja-
nyšková - Musilová 1:3 (528:570), 
Fajdeková - Ševčíková 2,5:1,5 
(561:529).
 1.  Rosice  15  14  1  0  87,5:32,5 29
 2.  Sl. Praha  16  10  3  3  80,0:48,0 23
 3.  Blansko  16  11  0  5  79,0:49,0 22
 4.  Náchod  17  8  3  6  75,5:60,5 19
 5.  KC Zlín  17  9  1  7  74,0:62,0 19
 6.  Rokycany  17  9  0  8  68,0:68,0 18
 7.  Přerov  15  7  3  5  67,0:53,0 17
 8.  Duchcov  14  6  1  7  55,0:57,0 13
 9.  Val. Mez. 18  5  2  11  61,0:83,0 12
 10.  Jičín  17  4  2  11  50,5:85,5 10
 11.  K. Praha  16  4  0  12  48,0:80,0 8
 12.  Žižkov 18  2  2  14  38,5:105,5 6

2. liga mužů - 17. kolo: KK Blansko 
- TJ Opava 7:1 (3317:3157), Flek J. - 
Blažek 4:0 (606:486), Musil - Bracek 3:1 
(550:532), Flek R. - Jahn 3:1 (546:541), 
Havíř - Basista 2:2 (553:529), Plšek - 
Gierczak 2:2 (531:488), Kolařík - Valí-
ček 0,5:3,5 (531:581).
 1.  Dačice  17  16 1 0  103,0:33,0 33
 2.  Vyškov  17  15 0 2  100,0:36,0 30
 3.  Přerov  17  11 0 6  84,0:52,0 22
 4.  Chvalíkovice  17 9 2 6  71,0:65,0 20
 5.  Husovice B 17 9 1 7  68,5:67,5 19
 6.  Vracov  17 8 2 7  73,0:63,0 18
 7.  MS Brno  17 7 2 8  59,5:76,5 16
 8.  Dubňany  17 7 0 10  59,0:77,0 14
 9.  Blansko  17 5 1  11  63,0:73,0 11
 10.  Hlubina  17 5 1  11  56,0:80,0 11
 11.  Prostějov  17 4 0  13  51,0:85,0 8
 12.  Opava  17 1 0  16  28,0:108,0 2

KS I - Brno Žabovřesky A - Bo-
skovice 7:1 (2552:2499), Kouřil - 
Pitner 0:2 (433:495), Šikula - Ševčík 
F. 2:0 (428:423), Hepnárek - Fialová 
1:1 (411:402), Ostřížek- Mareček 
2:0 (429:378), Coufal - Papoušek 1:1 
(430:397), Kouřil - Ševčík P. 1,5:0,5 
(421:404).
 1.  Rosice C 18 13 2 3 91,0:53,0 28
 2.  Židenice A 18 12 0 6 80,5:63,5 24
 3.  Žabovřesky 19 12 0 7 89,5:62,5 24
 4.  Devítka Brno 18 11 1 6 85,0:59,0 23
 5.  MS Brno C 18 11 1 6 79,5:64,5 23
 6.  Husovice D 19 8 1 10 73,5:78,5 17
 7.  Boskovice  19 8 0 11 66,0:86,0 16
 8.  Ivančice B 20 7 2 11 76,0:84,0 16
 9.  Židenice B 19 6 1 12 67,0:85,0 13
 10.  Veverky Brno 20 2 0 18 44,0:116,0 4

 Lubomír Slezák

Do bytu se 
dostal násilím

BOSKOVICE - Nájemníci bytové-
ho domu v Boskovicích asi hodně 
usnadnili zatím neznámému pa-
chateli cestu za lupem. Zloděj se do 
domu dostal nezajištěnými vstup-
ními dveřmi. 

„Do bytu třiaosmdesátileté maji-
telky už musel za použití násilí. Pří-
bytek seniorky prohledal a odnesl 
si finanční hotovost a zlaté šperky. 
Škoda je nejméně dvacet tisíc ko-
run,“ přidal podrobnosti policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Nadýchal skoro 
tři promile

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Hodně zasko-
čení byli policisté v Rájci-Jestřebí, 
když při silniční kontrole zastavili 
osobní automobil značky Škoda. 

„Hned první kontakt s řidičem 
hlídce naznačil, že šofér řádně hol-
doval alkoholu. Výsledek dechové 
zkoušky byl opravdu zarážející. Tři-
ačtyřicetiletý řidič nadýchal téměř 
tři promile,“ uvedl policejní mluvčí 
Bohumil Malášek. 

V jiné rájecké ulici zastavila jiná 
policejní hlídka osobní automobil 
VW Passat. Jeho sedmatřicetiletý 
řidič měl pozitivní dechovou zkouš-
ku. Nadýchal 0,15 promile.  (hrr)

Seriál závodů 
Pohár 
Drahanské 
vrchnoviny 
už zná letošní 
termíny

REGION - Každoroční seriál závo-
dů horských kol Pohár Drahanské 
vrchoviny už má svůj letošní kalen-
dář hotov.

Zmizelo z něj pět závodů - chybí 
MTB časovka do vrchu „Valchovský 
Kameňák“, maratón „Valchovský 
Drtič“, chybí Spešov, Březová nad 
Svitavou a z důvodu celkové rekon-
strukce hasičského areálu také Bo-
řitov.

Naopak, poslední zářijovou sobo-
tu přibude finálový závod ve „Vy-
sočina aréně“ - v Novém Městě na 
Moravě.

Letos se pojede podle tohoto 
jízdního řádu: 19. 5. Benešov, 9. 
6. - Kořenec, 23. 6. - Protivanov 
(včetně závodu štafet), 7. 7. - Val-
chov (včetně závodu štafet), 14. 
7. - Žďárná, 11. 8. - Buková, 25. 8. 
- Okrouhlá (včetně závodu štafet), 
8. 9. - Velenov, 15. 9. - Knínice, 22. 
9. - Boskovice (včetně závodu šta-
fet), 29. 9. - Nové Město na Mora-
vě.

MTB maratony v roce 2018 v 
regionu, které nejsou součástí 
Vrchoviny 2018:

4. 8. „Valchovský Drtič“ – Valchov, 
19. 8. „Boskovická Dřina“ - Boskovi-
ce a 1. 9. „Blanenský Golem“ - Blan-
sko.  (les)

Boskovická čtyřstovka 2018
BOSKOVICE - Prvním závodem 

letošní plavecké sezóny po prázd-
ninách byla každoroční Boskovická 
čtyřstovka. Závody se konaly v pá-
tečním tréninkovém čase, a domácí 
klub přivítal plavce z Blanska, Kuři-

mi, Svitav a Hodonína.
Mladší plavci zápolili s tratí 200 

metrů volným způsobem, starší pak 
plavali dvojnásobnou vzdálenost.

Medaile si z boskovického bazénu 
vylovili pro pořádající oddíl Hor-

ňová Adriana, Ryšávková Emma, 
Spoustová Julie, Ščudla Ondřej, Ve-
selý Michal, Barry Dominik, Müller 
Patrick, Ryšávka Jáchym a Kopáček 
Martin.  (les)

 Foto archiv plavání Boskovice

Zloděje lákaly 
hlavně obecní 
úřady

Dokončení ze str. 1
„Zatím se podařilo pětici pacha-

telů prokázat nejméně dvacítku 
vloupání se škodou, která se blíží 
miliónu korun. Krádežemi získané 
prostředky použili pro vlastní po-
třebu. Policisté navíc porovnávají 
zjištěné informace a zajištěné sto-
py z podobných případů. Je tedy 
pravděpodobné, že seznam případů 
bude v brzké době doplněn o další. 
Nejaktivnější ze zlodějů je stíhaný 
vazebně, zbývající na svobodě,“ do-
plnil Bohumil Malášek.  (hrr)

Přišel o mobil
BLANSKO - Bujaré zábavy a z ní 

plynoucí nepozornosti čtyřiceti-
letého muže využil v blanenském 
baru po půlnoci zatím neznámý 
pachatel. Ten totiž z volně odložené 
bundy odcizil z kapsy peněženku 
s finanční hotovostí a platebními 
kartami. Majiteli zmizel také zánov-
ní mobilní telefon. Škoda je skoro 
deset tisíc korun.  (hrr)

Charitní záchranná síť nově 
v regionu zachytí lidi v akutní krizi

REGION - Lidem, kteří nespadají 
pod žádnou ze služeb charity ani 
do dalších služeb v regionu, nově 
pomůže Charitní záchranná síť. 
Oblastní charita Blansko ji spouští 
letos v únoru.

Rodina žijící na hranici chudoby, 
která má dluhy a ke konci měsíce jí 
už nezbývají peníze na jídlo. Mat-
ka, kterou uprostřed noci vyhodil 
přítel na ulici i s dětmi. Muž, které-
mu vyhoří dům. 

Charitní záchranná síť Oblastní 
charity Blansko je tu pro lidi, jimž 
nemůžou pomoci sociální, zdravot-
ní, prorodinné a jiné služby v regi-
onu.

„Charitní záchranná síť částeč-
ně fungovala v blanenské charitě 
i dřív, od února letošního roku ji 
ale spouštíme naplno. Měla by za-
chytit lidi, kterým nemůžeme po-
moci v rámci ostatních charitních 
služeb,“ říká zástupce ředitelky 
Oblastní charity Blansko Miroslav 
Doležel. 

To znamená, že například v azy-
lovém domě zákon neumožňuje 
ubytovat matku s dětmi uprostřed 
noci. 

Proto v takových případech cha-
rita v rámci Charitní záchranné 
sítě umožňuje ubytování na jednu 
noc v pracovních dnech nebo přes 
víkend v krizovém bytě. Poté člo-
věku v krizi pracovníci charity hle-
dají následnou pomoc. 

„Nedávno jsme třeba vyjíždě-
li k člověku, jemuž vyhořel dům. 
Muže jsme ubytovali přes víkend 
v krizovém bytě, pracovníci služby 
Krizová pomoc mu pomohli zaří-
dit sociální dávky a nyní využívá 
Noclehárnu pro muže a Nízkopra-
hové denní centrum Stará fabri-
ka,“ přibližuje činnost Charitní zá-
chranné sítě Miroslav Doležel.

Mezi další materiální pomoc, 
kterou můžou lidé dostat v Cha-
ritní záchranné síti, patří trvanlivé 
potraviny, oblečení, drobné elek-
trospotřebiče a další věci základ-

ní potřeby. Kromě Blanska budou 
tyto věci k dostání nově i v Bos-
kovicích v místě Charitní pomoci 
v blízkosti zařízení Betany. 

„Vedle materiálních prostředků 
poskytujeme také duchovní pomoc 
a snažíme se těmto lidem najít po-
moc i mimo charitní služby,“ dodá-
vá Miroslav Doležel.

Lidi, které spadají do Charitní 
záchranné sítě, se do ní můžou do-
stat přes ostatní služby charity i 
regionu, kněze ve farnostech, obce 
nebo můžou sami přijít na cha-
ritní První kontakt. Ten je pro ně 
otevřen v pracovní dny od 7.30 do 
15.30 v Okně dokořán na Starém 
Blansku za kolejemi. 

Nepřetržitě pak můžou lidé 
v krizi volat na Linku důvěry na 
číslo 516 410 668.

Charitní záchranná síť se zavádí 
ve všech oblastních charitách po 
celé brněnské diecézi. Je placená 
z prostředků charity a pro potřeb-
né je zdarma.  Vladěna Jarůšková
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Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

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

Řádková inzerce
Koupím byt 1+1 v Blansku. 

Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 

Kývačka / Panelka, s platným TP 
a SPZ, cena 20 000 Kč (dohoda).

 Tel.: 721 834 173

Koupím i bez TP Škoda 110r - 
Rapid, 100, 1000MB, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, 
Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, 
Lada, Trabant, Fiat 500, vozík PAV 
za motocykl, malo - traktory, Tera - 
vari, HAKI lešení a jiné. 

 Tel.: 736 741 967

Kamarádi, zveme vás 
na 31. ročník soutěže mladých hudebníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

která se koná 
3. března 2018  ve 12:30 

v Hostinci U Studny ve Skalici 
Pravidla: letos se soutěží se ve třech kategoriích: skupiny do 12-ti let, skupiny od 13-ti do 18-ti let a také v 
kategorii Oddíly- 0 – 18 let.  
Skupinu či oddíl může doprovázet jeden starší člen, který ale nesmí zpívat. Skupiny a oddíly vystupují z 
časových důvodů pouze na připravenou aparaturu!  

Každá skupina nebo oddíl (ne sólista!) zahraje nejméně dvě a nejvýše tři soutěžní písně. Výkony 
soutěžících ohodnotí odborná porota, která rozhodne o prvních třech umístěních v každé kategorii. 
Přihlášku do soutěže je potřeba zaslat nejpozději do 26.2.2018 v elektronické podobě na adresu 
eva.js@seznam.cz. Pokud přihláška nepřijde společně s touto pozvánkou, najdete ji na internetové 
adrese http://www.tk-stopa-skalice.estranky.cz/.  Konec prezentace do soutěže je ve 12:00. Dotazy: další 
informace získáte na výše uvedené adrese či na tel.: 725476019.  

 

 

Jako host vystoupí: Le Malér trio 

 

Kontakt na inzerci:
telefon: 

774 408 399
e-mail: 

inzerce@zrcadlo.net
Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net

Světový 
den ledvin 
- 8. března
BOSKOVICE - Světový den led-

vin se řadí mezi jeden z mnoha 
dnů věnovaných lidským or-
gánům, které máme. Vyhlášen 
byl Mezinárodní federací pro 
nemoci ledvin a Mezinárodní 
nefro logickou společností. Le-
tos vyhlásila již třináctý ročník 
Světového dne ledvin. Jeho cílem 
je zvýšit povědomí o nemocech 
ledvin, transplantací a s tím sou-
visející dárcovství orgánů, jejich 
léčbě a prevenci chronického re-
nálního selhání.

Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci 
březnu – tentokrát na 8. března 2018.

Typické akce pořádané zdravotními ústavy v tento den 
jsou zaměřeny na vyšetření ledvin, které si může nechat 
udělat každý z nás a je zdarma. Letošní téma je zaměřeno 
na onemocnění žen.

Proto nepodceňujte prevenci a přijďte si zdarma nechat 
vyšetřit ledviny a popřípa dě se poradit s odborníky, jak ne-
mocem ledvin předcházet, či jak dále postupovat v jejich 
léčbě. Na nefrologických ambulancích vám změříme tlak, 
tzv. BMI (body-mass index), hladinu cukru v krvi a  vyšet-
říme i moč. Výsledek se dozvíte okamžitě. Vyšetření je bez-
bolestné, rychlé, zdarma a není potřeba se objednávat.

Kde: Hemodialyzační centrum s nefrologickou ambu-
lancí v boskovické nemocnici, Otakara Kubína 179, Bos-
kovice, tel. 516 491 451 - 452.

Kdy: ve čtvrtek 8.3. 2018 mezi 8-15 hod.
S sebou: stačí pouze vzorek moči, netřeba být nalačno.  

8. BŘEZNA
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Starosta Blanska Ivo Polák: 
Za šéfa ČSSD jsem si přál Zimolu, 
výsledek sjezdu ale respektuji

Prodám zbytek �ul� rocku, zabalený. Zateplovali jsme si střechu 
sami, mezi trámy. Nehořlavý.

tl.140 x š.600 x d.1000 mm - 22 balíků tj. 92,4 m2

tl.180 x š.600 x d.1000 mm -    5 balíků tj. 15    m2 

Pokud by se to někomu hodilo, na domluvu volejte 723 238 868.

Prodám rodinný dům v Újezdu u Boskovic. 
Předběžná cena 1,5 mil Kč + pozemky 

– orná půda, lesy, louky a ostatní.
Tel.: 724 082 925

Řádková inzerce
Prodám Volkswagen Passat Va-

riant typ 3C B6, rok výroby 2007. 
Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav tacho-
metru 212 000 km. Výbava: manuál-
ní klimatizace, tempomat, ESP, Auto-
Hold, 10x airbag, vyhřívaná sedadla 
vpředu, dálkové centrální zamykání, 
MaxiDOT atd. TK do 3/2018, pravi-
delný servis Škoda doložím. Cena 
85 000 Kč. Kontakt: Eduard.Do-
koupil@seznam.cz

Prodám zavařovací sklenice 
0,7 l čisté, balené v krabicích po 
12 kusech, vhodné i pro včelaře.
Cena 5Kč/kus.  Tel.:721 319 572

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-
ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

 Info na tel.: 608 817 421
Hledáme zaměstnance na ze-

mědělskou farmu. Požadujeme 
ŘP: sk. B zkušenosti s chovem zví-
řat výhodou.  Info 608 817 421

Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 
2+1, bez RK.  Tel.: 723 830 686

Kdo daruje nepoškozené knihy 
za odvoz?  Tel.: 723 830 686

Koupím kvalitní rotoped. Na-
bídku můžete s fotem zaslat na 

j.oldrich@centrum.cz nebo volej-
te 774 408 399.

Prodám pozink garáž, sklad, 
4 980 Kč odvezete na přívěsu, stáří 
4 měsíce.  Tel.: 603 422 118

Vyměním byt 2+1 + doplatek za 
menší domek v Letovicích.

 Tel.: 723 923 087
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-
jem také o koupi zahradního trakto-

ru 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 motocykl SIMSON 
bez technického průkazu, Jawa, 
ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pio-
nýr, Mustang, vozík PAV, Velorex 
i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wart-
burg, Trabant, Fiat 600 a jiné au-
tomobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Zrcadlo 
výsledků

BASKETBAL
OP I - 19. kolo: Tesla Brno - 

ASK Blansko 66:61 (19:14, 33:25, 
48:42). 20. kolo: TJ Třebíč - ASK 
Blansko 83:59 (17:14, 39:35, 
61:48).
 1.  Třebíč 18 15 3 1442:1219 33
 2.  Žabovřesky 18 14 4 1398:1101 32
 3.  Kyjov 17 13 4 1290:1147 30
 4.  Husovice 19 11 8 1436:1331 30
 5.  Žďár n.S. B 18 9 9 1290:1291 27
 6.  Tesla Brno 17 9 8 1099:1142 26
 7.  Uh. Brod 17 8 9 1187:1134 25
 8.  Šlapanice B 18 7 11 1169:1304 25
 9.  Blansko 18 6 12 1229:1313 24
 10.  Vysočina B 18 4 14 1048:1259 22
 11.  Černovice 16 1 15 969:1316 17

FLORBAL
Jihomoravská liga mužů - 

17. kolo: FBC Sokol Adamov - FBK 
Atlas Blansko 3:2, FK Orel Telnice B 
- VSK VUT Skurut Hai Brno 7:4, FBK 
Panthers Baník Ratíškovice - FBC 
Sokol Adamov 7:2, FBK Atlas Blan-

sko - FK Orel Telnice B 5:3, VSK VUT 
Skurut Hai Brno - FBK Panthers Ba-
ník Ratíškovice 4:1.
 1.  Telnice B 16 14 0 2 164:66 42
 2.  Blansko 16 13 0 3 115:55 39
 3.  Ratíškovice 18 11 1 6 97:90 34
 4.  VUT Brno 16 9 1 6 102:75 28
 5.  Zastávka 14 9 0 5 88:85 27
 6.  Židenice 14 7 0 7 72:69 21
 7.  Slavkov 16 6 0 10 89:84 18
 8.  Adamov 16 6 0 10 64:95 18
 9.  Šlapanice C 14 5 2 7 81:108 17
 10.  Brno I 14 2 2 10 79:115 8
 11.  Rousínov 16 0 0 16 50:159 0

Jihomoravský přebor mužů, 
sk. A - 15. kolo: FBŠ Hattrick Brno 
B - VSK MZLU Brno 3:8, FBC Sokol 
Adamov B - Patriots Brno 2:10, VSK 
MZLU Brno - FBC Sokol Adamov B 
9:1, Patriots Brno - FBŠ Hattrick 
Brno B 10:2.
 1. Patriots Brno 17 17 0 0 133:31 51
 2.  Orel Bořitov 15 10 1 4 73:52 31
 3.  MZLU Brno 17 10 0 7 78:54 30
 4.  ZŠ Horní B 15 8 2 5 68:75 26
 5.  Hattrick Brno B 17 6 2 9 71:107 20
 6.  Florec Brno 15 5 2 8 60:63 17
 7.  Sokol Adamov B 17 2 1 14 40:104 7
 8.  Atlas Blansko B 15 1 2 12 51:88 5

ŠACHY
KP I - 8. kolo: Lokomotiva 

Brno B - Garde Lipovec B 4:4, Ve-
selý - Kopřiva 0,5:0,5, Kureš - Se-
kanina 0:1, Straka - Komprda 1:0, 
Šaršon - Ševčík D. 0,5:0,5, Hrůza - 
Flašar 1:0, Fryda - Hloušek 0,5:0,5, 
Haupt - Krejčí 0,5:0,5, Khadash - 
Ševčík M. 0:1.

MKS Vyškov - Spartak Adamov 
4:4, Kuchynka - Švehla 1:0, Jireš 
- Kredl 1:0, Hejný - Handl 0:1, 
Rozumek - Masák 0,5:0,5, Kejík - 
Ševčík 0:1, Mouryc - Píše 0:1, Dir-
gas - Pokladník 1:0, Čermák - Ba-
láž 0,5:0,5.
 1.  Ořechov 8 6 1 1 42.5 19
 2.  Veselí 8 5 2 1 38.5 17
 3.  TJ Znojmo 8 4 2 2 36.5 14
 4.  Hodonín 8 4 2 2 34.0 14
 5.  Kr. Pole B 8 4 2 2 33.0 14
 6.  Adamov 8 3 2 3 30.5 11
 7.  Vyškov 8 3 2 3 29.0 11
 8.  Prušánky B 8 3 1 4 29.5 10
 9.  Bystrc 8 1 4 3 27.0 7
 10.  GPOA Znojmo 8 1 3 4 29.0 6
 11.  Lipovec B 8 1 2 5 29.5 5
 12.  Lok. Brno B 8 0 3 5 25.0 3

 (les)

Kam za 
sportem

BASKETBAL
2. 3., 20 h Blansko - Černovice. 
3. 3., 17:30 h Blansko - Husovi-

ce, OP I.

HOKEJ
28. 2., 18 h Boskovice - Uherský 

Brod. 
4. 3., 17 h Boskovice - Uherský 

Brod, případné třetí utkání.

KOPANÁ
3. 3., 14 h Boskovice - Krumvíř.

KUŽELKY
3. 3., 10 h Blansko - Rokycany, 

1. liga žen.

ŠACHY
4. 3., 10 h Adamov - Bystrc, Lipo-

vec B - SK Znojmo, KP I.

VOLEJBAL
3. 3., 10 + 13 h Letovice- Brno-

-jih, KP I.

Blanenští basketbalisté jako den a noc
BLANSKO - Dva zápasy s napros-

to odlišným průběhem i výsledkem 
mají za sebou nejmladší basketba-
listé klubu BBK Blansko. 

První zápas ve Žďáru nad Sáza-
vou vyhráli suverénně rozdílem 37 
bodů, ten druhý ale prohráli o dva 
koše. Domů odjížděli s pocitem vel-
ké křivdy. 

Mezi zápasy totiž došlo k výměně 
jednoho ze sudích, což se projevilo 

naprosto odlišným metrem posuzo-
vání zákroků na obou stranách. 

I přes porážku zůstal blanenský 
tým v čele skupiny o 7. – 11. místo 
oblastního přeboru.

Výsledky U11: 
BK Žďár nad Sázavou - BBK Blan-

sko 25 : 62
BK Žďár nad Sázavou - BBK Blan-

sko 39 : 35
Body celkem: Růžička 28, Cápek 

19, Matuška 18, Přichystal 10, Hédl 
7, Zeman 5, Kříž D. 4, Fořtík, Jirků, 
Žampach po 2b.

Naopak bezproblémový průběh 
měly dva zápasy týmu do třinácti 
let. 

Domácí blanenští hráči si bez vět-
ších potíží poradili dvakrát s Vyško-
vem. 

Ve skupině o páté až deváté místo 

oblastního přeboru jim patří celko-
vě druhá příčka.

Výsledky U13:
BBK Blansko - BK Maják SVČ 

Vyškov 39 : 14 
BBK Blansko - BK Maják SVČ 

Vyškov 46 : 19 
Body celkem: Ježek 22, Konečný 17, 

Ondrová A. 14, Kaldová, Ondrová D., Kra-
váček, Moll a Tyleček 6, Sedlák 2b. (kaj)

BLANSKO - ČSSD má nové ve-
dení, jehož úkolem je nyní vyvést 
stranu z povolební krize a navíc ji 
připravit na podzimní komunální 
volby, které budou pro sociální 
demokracii tvrdým testem důvěry 
voličů. 

Jedním z delegátů stranického 
sjezdu v Hradci Králové, kde byl 
novým předsedou zvolen Jan Ha-
máček a statutárním místopřed-
sedou Jiří Zimola, byl také blanen-
ský starosta a předseda blanenské 
sociální demokracie Ivo Polák. 

Jak sám přiznává, za nového 
stranického šéfa by raději chtěl 
Zimolu, ale výsledek sjezdu plně 
respektuje. 

Více prozradil v rozhovoru pro 
Zrcadlo.

Jak jste tedy spokojený s no-
vým vedením?

Stejně tak, jako všichni delegáti 
jihomoravské krajské organiza-
ce ČSSD, jsem volil Jiřího Zimolu, 
který pro mě představuje určitou 
změnu ve srovnání s předešlým 
vedením (pozn. Bohuslav Sobotka, 
Milan Chovanec). 

Nicméně dopadlo to tak, jak to 
dopadlo. Nastala totiž situace, kdy 
Chovanec zvolen nebyl a jeho hla-
sy získal následně Jan Hamáček, 
který nakonec ve volbě předsedy 
uspěl. 

Pro mě jako pro člena ČSSD to 
není až tak přijatelné, ale tuto vol-
bu respektuji. Je to daleko lepší 
situace, než kdyby byl zvolen za 
předsedu Chovanec. To by bylo 
pro mě naprosto nepřijatelné, 
protože to bychom se nikam dál 
neposunuli.

Litujete tedy Zimolova neú-
spěchu?

Zimola se následně ucházel o 
post statutárního místopředsedy, 
a tam již se ziskem výrazné vět-
šiny hlasů přítomných uspěl. To 
vnímám velice kladně. 

Myslím, že Jirka Zimola je scho-
pen pomyslně vyvažovat předse-
du Jana Hamáčka. Tandem Hamá-
ček-Zimola v nejvyšším vedení 
by mohl být, podle mého soudu, 
úspěšný. To nám ale ukážou až ná-
sledující týdny a měsíce.

Pokud někdo sledoval sjezd 
ČSSD, tak musí jistě připustit, že 
Zimolův projev byl nejlepší. Výsle-

dek voleb není ideální, ale je při-
jatelný. Samozřejmě ještě záleží 
na tom, jak dopadne volba dalších 
čtyř místopředsedů. Ti budou vy-
bráni na dalším stranickém sjez-
du, který se uskuteční 7. dubna. 
Místo jeho konání ještě není vy-
bráno.

Měla by mít v nejvyšším vede-
ní své zastoupení i jižní Morava?

Tak to bezpochyby. Jsme největ-
ší krajskou organizací ČSSD, takže 
o tom nemůže být sporu. Na mís-
topředsedu kandiduje z našeho 
regionu Roman Onderka (pozn. 
bývalý brněnský primátor). 

Co se pak týče samotné volby 
místopředsedů, ústředí nám ke 
každému místopředsedovi posílá 

text s jeho vizemi k tomu, jak by 
se měla sociální demokracie dále 
rozvíjet. 

Přiznám se, že na tyto materi-
ály moc nedám. Dávám přednost 
přímému kontaktu na sjezdu. I v 
tomto případě si tedy, spíše než na 
nejrůznější doporučení, počkám 
až na kandidátské projevy.

Nové vedení musí táhnout za 
jeden provaz ve snaze vrátit ČSSD 
její tradiční témata, což jsou mzdy 
občanů a sociální oblast. Přede-
vším musí naslouchat členské 
základně, a ještě více veřejnosti. 
Bez toho není možné dosáhnout 
v budoucnu lepších volebních vý-
sledků.

Dokáže tandem Hamáček-Zi-

mola zajistit dobrý výsledek ko-
munálních voleb pro ČSSD?

Oba přímo na sjezdu delegátům 
slíbili, že vytvoří kandidujícím co 
nejlepší podmínky ve snaze do-
sáhnout co nejlepších výsledků. 
Celostátní atmosféra v politickém 
dění se odráží i v nižších patrech 
politiky. 

Tak to je a mnohým starostům, 
místostarostům, zastupitelům to 
nedělá radost. Na druhou stra-
nu si myslím, že tam kde je ČSSD 
v úspěšné radniční koalici, která 
odvedla dobrou práci, tak by ne-
měl být problém. Právě činnost 
koalic bude hlavním předmětem 
hodnocení voličů při komunálních 
volbách.  Martin Jelínek

Starosta Polák s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. V pozadí nově zvolený statutární místopředseda 
ČSSD Jiří Zimola.  Foto archiv Iva Poláka
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AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Worklife balance (Sladění 
pracovního a osobního života) 2, 
přednáška.
Blansko – Statek Samsara v 18 
hod.: Káva je ovoce, přednáška.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Paměť a její možnost, 
trénování paměti zábavnou formou 
her, rébusů a jiných forem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Akta Pentagon: 
Skrytá válka.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Hora.

středa 28. února
AKCE

Blansko - Charitativní sbírka ob-
lečení - místa sběru: Sídliště Pí-
sečná, ulice Jasanová v Blansku 
(vedle nábytku Nejči) od 12:00 do 
18:00 h, ulice Sadová 149/2, Níz-
koprahové denní centrum Stará 
Fabrika od 8:00 do 15:00 h, ulice 
Komenského 48/14, Fara Blansko 
od 10:00 do 12:00 h; od 15:00 do 
19:00 h.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Ja-
roslav Samson Lenk, koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Akta Pentagon: 
Skrytá válka.
Boskovice v 17 a 20 hod. Black 
Panther.

čtvrtek 1. března
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 15.30 
hod.: Rizikové a krizové situace 
v rodině, odborná beseda.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: 
Jak staré příběhy pronikají do těch 
současných, přednáška.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: 
Společné modlitby křesťanů.
Boskovice – Základní škola Slo-
vákova ve 14.30 hod.: Křest knihy 
Teodorova smečka Elišky Štefaňá-
kové.
Letovice – Expozice historie města 
Letovice v 17 hod.: Přednáška Ro-
mana Malacha – Lidové stavitelství 
na Letovicku.

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Věčně 
tvá nevěrná.
Doubravice v 18 hod. Sněhulák.

kalendář akcí
pátek 2. března

AKCE
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Ples Futurum – ZŠ Erbenova.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Ples VOŠ a SŠ Boskovice.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: Ples Sociálních služeb Šebetov.

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá nevěrná.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Věčně 
tvá nevěrná.
Olešnice ve 20 hod. Zahradnictví: 
Dezertér.
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Dunkerk.

sobota 3. března
AKCE

Blansko – Katolický dům v 8.30 a 
10 hod.: Postní duchovní zamyšlení.
Blansko – MC Paleček v 10 hod.: So-
botní montessori dílna – všemi smysly.
Blansko – Kino v 11 hod.: MOVELU 
FESTIVAL – jednodenní cestovatel-
ský minifestival.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
X. Jarní ples.
Skalice nad Svitavou – Hostinec U 
Studny ve 12.30 hod.: Dětská porta 
a country bál.

KINA
Boskovice ve 14 hod. Sněhová krá-
lovna: Tajemství ohně a ledu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Věčně 
tvá nevěrná.
Boskovice ve 21.30 hod. Sex Pis-
tols: Anglie tu bude navždy, záznam 
z koncertu.
Olešnice v 16 hod. Lestímee!

neděle 4. března
AKCE

Těchov – Hospůdka Na Točně 
v 16.30 hod.: Na motorkách kolem 
světa, přednáška.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Triky 
s trpaslíky.
Blansko ve 20 hod. Winchester: 
Sídlo démonů.
Boskovice ve 14 hod. Sněhová krá-
lovna: Tajemství ohně a ledu.
Boskovice v 17 hod. Kouzelná 
flétna/W. A. Mozart.

pondělí 5. března
KINA

Blansko v 17.30 hod. Winchester: 
Sídlo démonů.
Blansko ve 20 hod. Já, Tonya.
Boskovice v 19.30 hod. Prezident 
Blaník.
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Boskovice jsou opět ve finále 
soutěže Historické město roku

BOSKOVICE - Ve středu 21. úno-
ra navštívili město Boskovice - jako 
krajského vítěze - členové hodnoti-
telské komise soutěže o Historické 
město roku 2017. 

Komise přijela ve složení: Ing. 
arch. Irena Falcum – Ministerstvo 
kultury ČR, Ing. arch. Kamila Ma-
toušková CSc. - Ministerstvo kul-
tury a Ing. Josef Vlk, CSc., vrchní 
ministerský rada, odbor regionální 
politiky, Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Komisi doprovázely mís-
tostarostka města Dagmar Hamalo-
vá a Aneta Sedláčková. 

Vítězové krajských kol obdrží sto 
tisíc korun a pamětní list. 

Vítěz celostátního kola soutěže 
získá, kromě práva užívat přísluš-
ný rok titul Historické město roku, 
hlavní cenu jeden milion korun, 
umělecké dílo z českého křišťálu a 
pamětní grafický list od předních 
českých umělců. 

Slavnostní vyhlášení proběhne již 
tradičně u příležitosti Mezinárodní-
ho dne památek a historických sídel 
17. dubna 2018 ve Španělském sále 
Pražského hradu.

 Text a foto Aneta Sedláčková

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 

zrcadlo.net V sobotu 10.února v obci Unín prošel masopustní průvod a bylo opravdu veselo. Už se těsíme na příští rok. Redakci zrcadla zdraví všichni účastníci.

Blansko je osmé v soutěži Město pro bysnys
REGION - Prvním místem v Jiho-

moravském kraji se v rámci srovná-
vacího výzkumu Město pro byznys 
může pyšnit Brno. Zasloužil se o to 
vstřícný přístup magistrátu k pod-
nikatelům i výhodné podmínky pro 
podnikání. Hodnocením prošlo 205 
obcí s rozšířenou působností. Blan-
sko obsadilo v rámci kraje osmou 
příčku.

Srovnávací výzkum Město pro 
byznys hodnotí letos již podesá-
té podnikatelský potenciál měst a 
obcí v České republice. Detailnímu 
zkoumání jsou podrobena všechna 

města a obce s rozšířenou působ-
ností v České republice.

Analytici agentury Datank, kte-
rá za výzkumem stojí po datové 
stránce, dělí své hodnocení do dvou 
hlavních kategorií, podnikatelské 
prostředí a přístup veřejné správy. 
Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé 
kraje a také za celou republiku.

Pro pracovníky městských úřadů, 
podnikatele ale i veřejnost je sesta-
vován unikátní žebříček nejlepších 
měst s největším podnikatelským 
potenciálem v ČR. V rámci výzku-
mu jsou shrnuty všechny důležité 

informace a statistická data, která 
dále rozvíjejí diskuzi o vývoji pod-
nikatelského prostředí v ČR.

Samostatnou soutěžní kategorií, 
kterou vyhlašuje Agentura pro pod-
poru podnikání a investic CzechIn-
vest, je „Investičně atraktivní regi-
on“. Tato kategorie hodnotí přístup 
místních samospráv vůči podnikům 
a připravenost podnikatelského 
prostředí dané lokality pro nové 
soukromé investice.

Jejím cílem je prezentovat úspěš-
né příklady obcí v České republice, 
které efektivně spolupracují s podni-

katelskou sférou na hospodářském a 
investičním rozvoji regionu. Vítězem 
prvního ročníku se loni ve velmi silné 
konkurenci stalo město Blansko.

Porota tehdy ocenila především 
celkový přístup představitelů měs-
ta k podnikatelům a komplexnost 
aktivit pro podporu zdokonalová-
ní investičního prostředí. Nejlépe 
také dopadlo v hodnocení přípravy 
kvalifikované pracovní síly, kdy se 
hodnotila zejména úroveň a kvalita 
vzdělávání na místních základních 
školách a hodnota investic města 
do školské infrastruktury.  (zpr)

V neděli 25. února se uskutečnil v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích koncert Šaldova smyčcového kvarteta z divadla F.X. Šaldy z Liberce. 
 Foto Monika Šindelková

Hledám podnájem RD 3+1
Kunštát, Boskovice, Sloup, Veselice, 

Rájec-Jestřebí, Blansko, Šošůvka, 
Horní a Dolní Lhota, Spešov a okolí.

Tel.: 774 408 399

BLANSKO - V pátek 16. února 
2018 proběhl již tradiční Zdravot-
nický ples, pořádaný Nemocnicí 
Blansko ve spolupráci s Českou 
lékařskou komorou. Zdravotnický 
ples po druhé zahájila a roztanči-
la skupina Arcus, která si i letos 
okamžitě získala nadšení všech 
zúčastněných. Od prvního tónu po 
ten poslední zela všechna místa k 
sezení prázdnotou a naopak taneč-
ní parket praskal ve švech. Součástí 
programu byla i vystoupení. Po ofi-
ciálním zahájení plesu ústy ředi-
telky nemocnice, MUDr. Vladimíry 
Danihelkové, se v sále vystřídali 
profesionální taneční školy Starlet 
Brno a exhibice biketrialu v podá-
ní několikanásobného mistra světa 
v tomto sportu – blanenského ro-
dáka Vaška Koláře. S půlnocí při-
šlo na řadu losování hlavních cen 
tomboly. Letos jich bylo 16 a šanci 
vyhrát měl opravdu každý, protože 
hlavní ceny losujeme ze vstupenek. 
Také bylo nachystáno více než 500 
zajímavých cen, které mohli hos-
té plesu vyhrát v tombole. Tím ale 
výčet programu nekončí. K dispo-
zici byla i profesionální vizážistka, 
která svým umem zkrášlila nejednu 
ženskou tvář, poradila jak pečovat o 
pleť a jaká barva rtěnky které dámě 
nejvíc sluší. 

Naprostým trhákem večera byl 
profesionální fotokoutek Kouzelné 
zrcadlo CM Optik s řadou vtipných 
rekvizit. Kouzelné zrcadlo totiž po-

vzneslo zábavu s fotokoutkem na 
nejvyšší úroveň! Nadupané nejmo-
dernějšími technologiemi, s nabíd-
kou interaktivní animace i se zvuky, 
které zájemce provázejí během foce-
ní. Jedná se o žhavou novinku – no-
vou úroveň fotobudky. Každý navíc 
obdržel ihned po vyfocení tištěnou 
podobu fotogra�ie, a to zcela zdar-
ma. Všichni, kteří zadali u čísla své 
fotky e-mailovou adresu, obdrží své 
fotogra�ie na zadaný e-mail. Výběr z 
fotokoutku bude zveřejněn v albu na 
facebooku Nemocnice Blansko. 

Závěrem je třeba říci, že takové-
to akce jsou velice náročné, a to jak 
organizačně, tak i finančně. Obrov-
ské poděkování patří všem, kteří se 
na realizaci Zdravotnického plesu 
podíleli - jak generálním partne-
rům, firmám Porsche Brno, Olman, 
Chrištof a Sarstedt, tak i všem, kte-
ří jakýmkoli způsobem přispěli do 
tomboly. Této pomoci si nesmírně 
vážíme, bez ní by to nešlo! 

Poděkování patří ale také všem 
účastníkům plesu, protože letošní 
rekordní účastí potvrdili, že Zdra-
votnický ples má bez debat své ne-
zastupitelné místo mezi kulturními 
akcemi v Blansku. Obzvláště děku-
jeme účastníkům z řad zaměstnan-
ců nemocnice, protože primárně 
pro ně tuto akci chystáme a jejich 
přítomnost v čím dál větším počtu 
je pro nás nesmírně cenná zpětná 
vazba.  Kateřina Ostrá, 

 mluvčí Nemocnice Blansko

Zdravotnický ples se vydařil
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Současná zima silničářům 
nepřeje, vyjíždí téměř denně

Nemocnice Blansko připravuje 
optimalizaci lůžkového fondu

BLANSKO - Nemocnici Blansko 
čeká optimalizace a restrukturali-
zace lůžkového fondu. Celá akce se 
rozeběhne prvního března. 

Samotná akce zabere jen několik 
týdnů. Cílem je sjednotit oddělení 
následné péče do jednoho, protože 
v současnosti mají v nemocnici je-
den pokoj následné péče na jiném 
oddělení, což generuje organizační 
problémy. 

Dalším důvodem je sjednocení 
oddělení neurologické JIP do jed-
noho celku, protože v současné 
době jsou v nemocnici dvě neuro-
logické JIP, každá na jiném místě, 
takže opět vznikají organizační 
problémy. 

„Třetím důvodem je snížení fix-
ních nákladů, protože nemocnice 
vstupuje do období, kdy je potře-
ba zapnout všechny rezervy eko-
nomiky. Počítáme i se snížením 
mzdových nákladů, změny nám 
přinesou úspory, protože provozy 
budou centralizované. Dalším cílem 

je uspokojení poptávky po lůžkách 
následné péče,“ doplnila ředitelka 
Nemocnice Blansko Vladimíra Da-
nihelková.

Optimalizace a restrukturalizace 
lůžkového fondu probíhá v souladu 
s požadavky zdravotních pojišťo-
ven.

Posledním důvodem optimaliza-
ce je odstranění fixních provozních 
mzdových nákladů, které generuje 
počet přistýlek. Nově se částečně 
zredukuje počet těch přistýlek, jež 
nebyly obsazené.

„Pacientů se akce dotkne mini-
málně. Možná že nějaký čas nena-
jdou oddělení na tom místě, kde ho 
hledají, ale bude to opravdu velmi 
rychlá akce. V polovině dubna už by 
měla být nemocnice nově uspořá-
daná. Změny se budou týkat pouze 
lůžkové části,“ upřesnila ředitelka 
s tím, že stěhování se využije také 
k položení nových podlahových 
krytin a výmalbě.  Radim Hruška
Ilustrační foto Nemocnice Blansko

BLANSKO - Současná zima je z 
pohledu silničářů na Blanensku 
velmi nepříznivá, a co se týče údrž-
by komunikací, je náročnější než ta 
předešlá. Zrcadlu to řekl vedoucí 
Správy a údržby silnic Jihomorav-
ského kraje - oblasti Sever, která 
sídlí v Blansku, Miloš Bažant. 

Nově pod ni od ledna letošního 
roku spadá také cestmistrovství 
Tišnov na Brněnsku. 

Podrobnosti o práci a potížích 
silničářů z Blanenska, Boskovicka 
a Tišnovska prozradil v našem roz-
hovoru.

Jaká je tedy z pohledu silničářů 
ta současná zima?

Strašně nepříjemná, protože ne-
ustále přecházíme přes nulu. Na 
první pohled to vypadá, že žádné 
problémy nemáme, protože se ne-
potýkáme s neustálými přívaly sně-
hu, na druhé straně právě klesání 
teplot pod nulu způsobuje, že nám 
komunikace v noci a nad ránem 
namrzají. Jinými slovy, vyjíždíme 
tak jako tak do terénu, a to téměř 
denně. S žádnými velkými finanční-
mi úsporami, jichž bychom dosáhli 
díky teplé zimě, nemůžeme tento-
krát počítat.

Je na tom náš region jinak než 
jiné kouty jižní Moravy?

Rozdíly jsou značné, pokud na-
příklad Blanensko srovnáme se 
Znojemskem či Břeclavskem. U nás 
se teploty pohybují od mínus dvou 
stupňů do plus tří stupňů Celsia. U 
nich jsou téměř neustále nad nulou. 
Neřeší tak nepříjemné a stále se 
opakující problémy s namrzáním 
silnic.

Máte na údržbu kvalitní tech-
niku?

Dostali jsme dva nové podvozky 
se sypači značky Volvo. Rozšiřovat 
vozový park sice můžeme, ale už 
bychom do strojů neměli lidi. Na 
okres Blansko máme 16 posypo-
vých vozů. Od ledna je naší součástí 
i cestmistrovství Tišnov, kde máme 
k dispozici dalších osm sypačů.

Které jsou tedy ty nejhorší úse-
ky Blanenska a Boskovicka?

Ve výše položených místech se 

někdy při silných přeháňkách po-
týkáme s bílou tmou. Všeobecně je 
za mrazu a sněžení špatně průjezd-
ná oblast Kojál a okolí, zahrnující 
například Lipovec nebo Senetářov. 
Další bolavou patou je oblast Žďár-
ná, Suchý, Kořenec. Vydatné sněho-
vé srážky pravidelně evidujeme i na 
Olešnicku. 

To jsem vyjmenoval pouze oblas-
ti, kde máme problémy se sněhem 
a namrzlými či zledovatělými silni-
cemi.

Jaké jsou další problémové ob-
lasti?

Jednoznačně to je silnice I/43, 
tedy hlavní silniční tah Brno-Svita-
vy. Stačí, aby tam uvízl za sněžení 
v kopci kamion nebo nějaké osob-
ní auto, a hned je problém. Potíží s 
tím, že nám jezdí i auta, která jsou 
ve špatném nebo dokonce žalost-
ném technickém stavu, stále přibý-
vá.

Opatrnost je vždy nutná přímo 
v Moravském krasu. Tam totiž ne-
můžeme komunikace kvůli ochra-
ně přírody solit, ale pouze silnice 
posypáváme štěrkem. Řidiči na to 
musí myslet!

A vůbec nejhorší silniční úsek 
na Blanensku?

Jednoznačně Šebrov-Blansko. 
Tato komunikace prostě nemá v ce-

lém kraji obdoby. Jde o silnici ukry-
tou v hlubokém údolí. Kvůli vlh-
kosti z řeky a mlze poměrně často 
namrzá, i když ostatní komunikace 
jsou v pořádku. Je to velmi zrádný 
úsek. Navíc jsou na něm mosty, kde 
to namrzá nejdříve, a na nichž jsou 
ještě silnice tvořící zatáčky, což je 
úplně špatně. Vždyť také o tom, na-
kolik jde o nepříznivý silniční úsek, 
svědčí četné pomníčky u této ko-
munikace.

Do jakých prací se pustíte hned 
po zimě?

Co nejdříve položíme asfaltový 
povrch na nadjezd přes koleje u 
Rájce, konkrétně ve směru Bořitov 
a Černá Hora. tam se to před pří-
chodem zimy nestihlo. Zase bude 
o jeden dopravní problém méně. 
Řidiči se již jistě nemohou dočkat 
zprůjezdnění tohoto úseku.

Ve Skalici nad Svitavou musíme 
dokončit průtah obcí. Zbývají tam 
práce na výjezdu směrem na Sebra-
nice. Také by to tam už nemělo být 
příliš náročné.

No a dostali jsme nově Tišnov-
sko, kde bude pokračovat náročná 
rekonstrukce silničního tahu De-
blín-Tišnov. Je 6,5 kilometru dlouhý 
a tyto práce přijdou na 240 milionů 
korun. Vše musí být hotovo do srp-
na letošního roku.  Martin Jelínek

 Ilustrační foto susjmk.cz

Blansko přivítá cestovatelský minifestival
BLANSKO - V sobotu 3. března se v blanen-

ském kině poprvé uskuteční zcela nová akce pro 
všechny fanoušky cestování a dobrodružství - 
Cestovatelský minifestival MOVELU. 

Soubor cestovatelských přednášek zahájí v 11 

hodin specialista na Rusko Václav Turek, se svojí 
přednáškou o Transsibiřské magistrále. Násle-
dovat bude David Hainall, cestovatel, fotograf 
a autor článků pro servery jako Prima Zoom a 
iDnes, který nás provede po Barmě. 

Z pevniny se přesuneme také na moře, kdy nás 
velitel jachty oceánské plavby, instruktor a zku-
šební komisař MDČR, Tomáš Kůdela zasvětí do 
tajů expedičního jachtingu. 

Na festivalu nebude chybět ani varianta ces-
tování automobilem, a to rovnou historickou 
Škodou 100, kdy vám nadšený cestovatel Daniel 
Urban ukáže, jak připravit takový vůz na cestu a 
projedeme s ním 15 zemí na jeho 16 475 kilome-
trů dlouhé cestě do střední Asie.

Festival uzavře v 18.30 hodin, jeden z největ-
ších českých dobrodruhů a cestovatelů Leoš Ši-
mánek, s přednáškou Aljaška, pobřeží Pacifiku, 
kde bude vyprávět o tom, jak na nafukovacích 
člunech obepluli se svojí rodinou pacifické po-
břeží Severní Ameriky, kdy urazili více než 3 500 
kilometrů, podnikli prvovýstup na ledovcovou 
horu Mount Queen Bess a spoustu dalšího. 

Předprodej vstupenek již běží a je možno je 
zakoupit v kině Blansko či zarezervovat online 
na jejich webových stránkách. 

V Den konání festivalu bude kino otevřeno od 
10.30 hodin a předpokládaný konec festivalu 
bude ve 20 hodin. 

Hosté budou mít během celého festivalu mož-
nost zakoupit studené i teplé občerstvení. Sou-
částí festivalu je výstava fotografií Svět očima 
MOVELU, která je v kině již instalována a bude 
možné si ji prohlédnout do 4. března. 

Tímto zveme všechny fanoušky cestování a 
dobrodružství na tuhle akci, kde bude možné 
nejen vyslechnout zajímavé přednášky, prohléd-
nout si fotografie s komentáři, ale také si třeba 
popovídat mezi sebou o cestování a všemu, co k 
tomu patří.  Lukáš Havránek
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Současná zima silničářům 
nepřeje, vyjíždí téměř denně

Nemocnice Blansko připravuje 
optimalizaci lůžkového fondu

BLANSKO - Nemocnici Blansko 
čeká optimalizace a restrukturali-
zace lůžkového fondu. Celá akce se 
rozeběhne prvního března. 

Samotná akce zabere jen několik 
týdnů. Cílem je sjednotit oddělení 
následné péče do jednoho, protože 
v současnosti mají v nemocnici je-
den pokoj následné péče na jiném 
oddělení, což generuje organizační 
problémy. 

Dalším důvodem je sjednocení 
oddělení neurologické JIP do jed-
noho celku, protože v současné 
době jsou v nemocnici dvě neuro-
logické JIP, každá na jiném místě, 
takže opět vznikají organizační 
problémy. 

„Třetím důvodem je snížení fix-
ních nákladů, protože nemocnice 
vstupuje do období, kdy je potře-
ba zapnout všechny rezervy eko-
nomiky. Počítáme i se snížením 
mzdových nákladů, změny nám 
přinesou úspory, protože provozy 
budou centralizované. Dalším cílem 

je uspokojení poptávky po lůžkách 
následné péče,“ doplnila ředitelka 
Nemocnice Blansko Vladimíra Da-
nihelková.

Optimalizace a restrukturalizace 
lůžkového fondu probíhá v souladu 
s požadavky zdravotních pojišťo-
ven.

Posledním důvodem optimaliza-
ce je odstranění fixních provozních 
mzdových nákladů, které generuje 
počet přistýlek. Nově se částečně 
zredukuje počet těch přistýlek, jež 
nebyly obsazené.

„Pacientů se akce dotkne mini-
málně. Možná že nějaký čas nena-
jdou oddělení na tom místě, kde ho 
hledají, ale bude to opravdu velmi 
rychlá akce. V polovině dubna už by 
měla být nemocnice nově uspořá-
daná. Změny se budou týkat pouze 
lůžkové části,“ upřesnila ředitelka 
s tím, že stěhování se využije také 
k položení nových podlahových 
krytin a výmalbě.  Radim Hruška
Ilustrační foto Nemocnice Blansko

BLANSKO - Současná zima je z 
pohledu silničářů na Blanensku 
velmi nepříznivá, a co se týče údrž-
by komunikací, je náročnější než ta 
předešlá. Zrcadlu to řekl vedoucí 
Správy a údržby silnic Jihomorav-
ského kraje - oblasti Sever, která 
sídlí v Blansku, Miloš Bažant. 

Nově pod ni od ledna letošního 
roku spadá také cestmistrovství 
Tišnov na Brněnsku. 

Podrobnosti o práci a potížích 
silničářů z Blanenska, Boskovicka 
a Tišnovska prozradil v našem roz-
hovoru.

Jaká je tedy z pohledu silničářů 
ta současná zima?

Strašně nepříjemná, protože ne-
ustále přecházíme přes nulu. Na 
první pohled to vypadá, že žádné 
problémy nemáme, protože se ne-
potýkáme s neustálými přívaly sně-
hu, na druhé straně právě klesání 
teplot pod nulu způsobuje, že nám 
komunikace v noci a nad ránem 
namrzají. Jinými slovy, vyjíždíme 
tak jako tak do terénu, a to téměř 
denně. S žádnými velkými finanční-
mi úsporami, jichž bychom dosáhli 
díky teplé zimě, nemůžeme tento-
krát počítat.

Je na tom náš region jinak než 
jiné kouty jižní Moravy?

Rozdíly jsou značné, pokud na-
příklad Blanensko srovnáme se 
Znojemskem či Břeclavskem. U nás 
se teploty pohybují od mínus dvou 
stupňů do plus tří stupňů Celsia. U 
nich jsou téměř neustále nad nulou. 
Neřeší tak nepříjemné a stále se 
opakující problémy s namrzáním 
silnic.

Máte na údržbu kvalitní tech-
niku?

Dostali jsme dva nové podvozky 
se sypači značky Volvo. Rozšiřovat 
vozový park sice můžeme, ale už 
bychom do strojů neměli lidi. Na 
okres Blansko máme 16 posypo-
vých vozů. Od ledna je naší součástí 
i cestmistrovství Tišnov, kde máme 
k dispozici dalších osm sypačů.

Které jsou tedy ty nejhorší úse-
ky Blanenska a Boskovicka?

Ve výše položených místech se 

někdy při silných přeháňkách po-
týkáme s bílou tmou. Všeobecně je 
za mrazu a sněžení špatně průjezd-
ná oblast Kojál a okolí, zahrnující 
například Lipovec nebo Senetářov. 
Další bolavou patou je oblast Žďár-
ná, Suchý, Kořenec. Vydatné sněho-
vé srážky pravidelně evidujeme i na 
Olešnicku. 

To jsem vyjmenoval pouze oblas-
ti, kde máme problémy se sněhem 
a namrzlými či zledovatělými silni-
cemi.

Jaké jsou další problémové ob-
lasti?

Jednoznačně to je silnice I/43, 
tedy hlavní silniční tah Brno-Svita-
vy. Stačí, aby tam uvízl za sněžení 
v kopci kamion nebo nějaké osob-
ní auto, a hned je problém. Potíží s 
tím, že nám jezdí i auta, která jsou 
ve špatném nebo dokonce žalost-
ném technickém stavu, stále přibý-
vá.

Opatrnost je vždy nutná přímo 
v Moravském krasu. Tam totiž ne-
můžeme komunikace kvůli ochra-
ně přírody solit, ale pouze silnice 
posypáváme štěrkem. Řidiči na to 
musí myslet!

A vůbec nejhorší silniční úsek 
na Blanensku?

Jednoznačně Šebrov-Blansko. 
Tato komunikace prostě nemá v ce-

lém kraji obdoby. Jde o silnici ukry-
tou v hlubokém údolí. Kvůli vlh-
kosti z řeky a mlze poměrně často 
namrzá, i když ostatní komunikace 
jsou v pořádku. Je to velmi zrádný 
úsek. Navíc jsou na něm mosty, kde 
to namrzá nejdříve, a na nichž jsou 
ještě silnice tvořící zatáčky, což je 
úplně špatně. Vždyť také o tom, na-
kolik jde o nepříznivý silniční úsek, 
svědčí četné pomníčky u této ko-
munikace.

Do jakých prací se pustíte hned 
po zimě?

Co nejdříve položíme asfaltový 
povrch na nadjezd přes koleje u 
Rájce, konkrétně ve směru Bořitov 
a Černá Hora. tam se to před pří-
chodem zimy nestihlo. Zase bude 
o jeden dopravní problém méně. 
Řidiči se již jistě nemohou dočkat 
zprůjezdnění tohoto úseku.

Ve Skalici nad Svitavou musíme 
dokončit průtah obcí. Zbývají tam 
práce na výjezdu směrem na Sebra-
nice. Také by to tam už nemělo být 
příliš náročné.

No a dostali jsme nově Tišnov-
sko, kde bude pokračovat náročná 
rekonstrukce silničního tahu De-
blín-Tišnov. Je 6,5 kilometru dlouhý 
a tyto práce přijdou na 240 milionů 
korun. Vše musí být hotovo do srp-
na letošního roku.  Martin Jelínek

 Ilustrační foto susjmk.cz

Blansko přivítá cestovatelský minifestival
BLANSKO - V sobotu 3. března se v blanen-

ském kině poprvé uskuteční zcela nová akce pro 
všechny fanoušky cestování a dobrodružství - 
Cestovatelský minifestival MOVELU. 

Soubor cestovatelských přednášek zahájí v 11 

hodin specialista na Rusko Václav Turek, se svojí 
přednáškou o Transsibiřské magistrále. Násle-
dovat bude David Hainall, cestovatel, fotograf 
a autor článků pro servery jako Prima Zoom a 
iDnes, který nás provede po Barmě. 

Z pevniny se přesuneme také na moře, kdy nás 
velitel jachty oceánské plavby, instruktor a zku-
šební komisař MDČR, Tomáš Kůdela zasvětí do 
tajů expedičního jachtingu. 

Na festivalu nebude chybět ani varianta ces-
tování automobilem, a to rovnou historickou 
Škodou 100, kdy vám nadšený cestovatel Daniel 
Urban ukáže, jak připravit takový vůz na cestu a 
projedeme s ním 15 zemí na jeho 16 475 kilome-
trů dlouhé cestě do střední Asie.

Festival uzavře v 18.30 hodin, jeden z největ-
ších českých dobrodruhů a cestovatelů Leoš Ši-
mánek, s přednáškou Aljaška, pobřeží Pacifiku, 
kde bude vyprávět o tom, jak na nafukovacích 
člunech obepluli se svojí rodinou pacifické po-
břeží Severní Ameriky, kdy urazili více než 3 500 
kilometrů, podnikli prvovýstup na ledovcovou 
horu Mount Queen Bess a spoustu dalšího. 

Předprodej vstupenek již běží a je možno je 
zakoupit v kině Blansko či zarezervovat online 
na jejich webových stránkách. 

V Den konání festivalu bude kino otevřeno od 
10.30 hodin a předpokládaný konec festivalu 
bude ve 20 hodin. 

Hosté budou mít během celého festivalu mož-
nost zakoupit studené i teplé občerstvení. Sou-
částí festivalu je výstava fotografií Svět očima 
MOVELU, která je v kině již instalována a bude 
možné si ji prohlédnout do 4. března. 

Tímto zveme všechny fanoušky cestování a 
dobrodružství na tuhle akci, kde bude možné 
nejen vyslechnout zajímavé přednášky, prohléd-
nout si fotografie s komentáři, ale také si třeba 
popovídat mezi sebou o cestování a všemu, co k 
tomu patří.  Lukáš Havránek
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úterý 27. února

AKCE
Blansko – Klub Ratolest v 16.30 
hod.: Worklife balance (Sladění 
pracovního a osobního života) 2, 
přednáška.
Blansko – Statek Samsara v 18 
hod.: Káva je ovoce, přednáška.
Velké Opatovice – Zámecký sál 
v 17 hod.: Paměť a její možnost, 
trénování paměti zábavnou formou 
her, rébusů a jiných forem.

KINA
Blansko ve 20 hod. Akta Pentagon: 
Skrytá válka.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový 
klub: Hora.

středa 28. února
AKCE

Blansko - Charitativní sbírka ob-
lečení - místa sběru: Sídliště Pí-
sečná, ulice Jasanová v Blansku 
(vedle nábytku Nejči) od 12:00 do 
18:00 h, ulice Sadová 149/2, Níz-
koprahové denní centrum Stará 
Fabrika od 8:00 do 15:00 h, ulice 
Komenského 48/14, Fara Blansko 
od 10:00 do 12:00 h; od 15:00 do 
19:00 h.
Blansko – Klub Ulita v 19 hod.: Ja-
roslav Samson Lenk, koncert.

KINA
Blansko ve 20 hod. Akta Pentagon: 
Skrytá válka.
Boskovice v 17 a 20 hod. Black 
Panther.

čtvrtek 1. března
AKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 15.30 
hod.: Rizikové a krizové situace 
v rodině, odborná beseda.
Blansko – Knihovna v 16.30 hod.: 
Jak staré příběhy pronikají do těch 
současných, přednáška.
Blansko – Radnice v 17.45 hod.: 
Společné modlitby křesťanů.
Boskovice – Základní škola Slo-
vákova ve 14.30 hod.: Křest knihy 
Teodorova smečka Elišky Štefaňá-
kové.
Letovice – Expozice historie města 
Letovice v 17 hod.: Přednáška Ro-
mana Malacha – Lidové stavitelství 
na Letovicku.

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá ne-
věrná.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Věčně 
tvá nevěrná.
Doubravice v 18 hod. Sněhulák.

kalendář akcí
pátek 2. března

AKCE
Blansko – Dělnický dům ve 20 
hod.: Ples Futurum – ZŠ Erbenova.
Boskovice – Sokolovna ve 20 hod.: 
Ples VOŠ a SŠ Boskovice.
Boskovice – Zámecký skleník ve 20 
hod.: Ples Sociálních služeb Šebetov.

KINA
Blansko ve 20 hod. Věčně tvá nevěrná.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Věčně 
tvá nevěrná.
Olešnice ve 20 hod. Zahradnictví: 
Dezertér.
Velké Opatovice v 19.30 hod. 
Dunkerk.

sobota 3. března
AKCE

Blansko – Katolický dům v 8.30 a 
10 hod.: Postní duchovní zamyšlení.
Blansko – MC Paleček v 10 hod.: So-
botní montessori dílna – všemi smysly.
Blansko – Kino v 11 hod.: MOVELU 
FESTIVAL – jednodenní cestovatel-
ský minifestival.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
X. Jarní ples.
Skalice nad Svitavou – Hostinec U 
Studny ve 12.30 hod.: Dětská porta 
a country bál.

KINA
Boskovice ve 14 hod. Sněhová krá-
lovna: Tajemství ohně a ledu.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Věčně 
tvá nevěrná.
Boskovice ve 21.30 hod. Sex Pis-
tols: Anglie tu bude navždy, záznam 
z koncertu.
Olešnice v 16 hod. Lestímee!

neděle 4. března
AKCE

Těchov – Hospůdka Na Točně 
v 16.30 hod.: Na motorkách kolem 
světa, přednáška.

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. Triky 
s trpaslíky.
Blansko ve 20 hod. Winchester: 
Sídlo démonů.
Boskovice ve 14 hod. Sněhová krá-
lovna: Tajemství ohně a ledu.
Boskovice v 17 hod. Kouzelná 
flétna/W. A. Mozart.

pondělí 5. března
KINA

Blansko v 17.30 hod. Winchester: 
Sídlo démonů.
Blansko ve 20 hod. Já, Tonya.
Boskovice v 19.30 hod. Prezident 
Blaník.

 úterý 27. února 2018 ZPRAVODAJSTVÍ, DOPISYTýdeník Zrcadlo, strana 5

Boskovice jsou opět ve finále 
soutěže Historické město roku

BOSKOVICE - Ve středu 21. úno-
ra navštívili město Boskovice - jako 
krajského vítěze - členové hodnoti-
telské komise soutěže o Historické 
město roku 2017. 

Komise přijela ve složení: Ing. 
arch. Irena Falcum – Ministerstvo 
kultury ČR, Ing. arch. Kamila Ma-
toušková CSc. - Ministerstvo kul-
tury a Ing. Josef Vlk, CSc., vrchní 
ministerský rada, odbor regionální 
politiky, Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Komisi doprovázely mís-
tostarostka města Dagmar Hamalo-
vá a Aneta Sedláčková. 

Vítězové krajských kol obdrží sto 
tisíc korun a pamětní list. 

Vítěz celostátního kola soutěže 
získá, kromě práva užívat přísluš-
ný rok titul Historické město roku, 
hlavní cenu jeden milion korun, 
umělecké dílo z českého křišťálu a 
pamětní grafický list od předních 
českých umělců. 

Slavnostní vyhlášení proběhne již 
tradičně u příležitosti Mezinárodní-
ho dne památek a historických sídel 
17. dubna 2018 ve Španělském sále 
Pražského hradu.

 Text a foto Aneta Sedláčková

ČERSTVÉ ZPRÁVY DENNĚ NA 

zrcadlo.net V sobotu 10.února v obci Unín prošel masopustní průvod a bylo opravdu veselo. Už se těsíme na příští rok. Redakci zrcadla zdraví všichni účastníci.

Blansko je osmé v soutěži Město pro bysnys
REGION - Prvním místem v Jiho-

moravském kraji se v rámci srovná-
vacího výzkumu Město pro byznys 
může pyšnit Brno. Zasloužil se o to 
vstřícný přístup magistrátu k pod-
nikatelům i výhodné podmínky pro 
podnikání. Hodnocením prošlo 205 
obcí s rozšířenou působností. Blan-
sko obsadilo v rámci kraje osmou 
příčku.

Srovnávací výzkum Město pro 
byznys hodnotí letos již podesá-
té podnikatelský potenciál měst a 
obcí v České republice. Detailnímu 
zkoumání jsou podrobena všechna 

města a obce s rozšířenou působ-
ností v České republice.

Analytici agentury Datank, kte-
rá za výzkumem stojí po datové 
stránce, dělí své hodnocení do dvou 
hlavních kategorií, podnikatelské 
prostředí a přístup veřejné správy. 
Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé 
kraje a také za celou republiku.

Pro pracovníky městských úřadů, 
podnikatele ale i veřejnost je sesta-
vován unikátní žebříček nejlepších 
měst s největším podnikatelským 
potenciálem v ČR. V rámci výzku-
mu jsou shrnuty všechny důležité 

informace a statistická data, která 
dále rozvíjejí diskuzi o vývoji pod-
nikatelského prostředí v ČR.

Samostatnou soutěžní kategorií, 
kterou vyhlašuje Agentura pro pod-
poru podnikání a investic CzechIn-
vest, je „Investičně atraktivní regi-
on“. Tato kategorie hodnotí přístup 
místních samospráv vůči podnikům 
a připravenost podnikatelského 
prostředí dané lokality pro nové 
soukromé investice.

Jejím cílem je prezentovat úspěš-
né příklady obcí v České republice, 
které efektivně spolupracují s podni-

katelskou sférou na hospodářském a 
investičním rozvoji regionu. Vítězem 
prvního ročníku se loni ve velmi silné 
konkurenci stalo město Blansko.

Porota tehdy ocenila především 
celkový přístup představitelů měs-
ta k podnikatelům a komplexnost 
aktivit pro podporu zdokonalová-
ní investičního prostředí. Nejlépe 
také dopadlo v hodnocení přípravy 
kvalifikované pracovní síly, kdy se 
hodnotila zejména úroveň a kvalita 
vzdělávání na místních základních 
školách a hodnota investic města 
do školské infrastruktury.  (zpr)

V neděli 25. února se uskutečnil v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích koncert Šaldova smyčcového kvarteta z divadla F.X. Šaldy z Liberce. 
 Foto Monika Šindelková

Hledám podnájem RD 3+1
Kunštát, Boskovice, Sloup, Veselice, 

Rájec-Jestřebí, Blansko, Šošůvka, 
Horní a Dolní Lhota, Spešov a okolí.

Tel.: 774 408 399

BLANSKO - V pátek 16. února 
2018 proběhl již tradiční Zdravot-
nický ples, pořádaný Nemocnicí 
Blansko ve spolupráci s Českou 
lékařskou komorou. Zdravotnický 
ples po druhé zahájila a roztanči-
la skupina Arcus, která si i letos 
okamžitě získala nadšení všech 
zúčastněných. Od prvního tónu po 
ten poslední zela všechna místa k 
sezení prázdnotou a naopak taneč-
ní parket praskal ve švech. Součástí 
programu byla i vystoupení. Po ofi-
ciálním zahájení plesu ústy ředi-
telky nemocnice, MUDr. Vladimíry 
Danihelkové, se v sále vystřídali 
profesionální taneční školy Starlet 
Brno a exhibice biketrialu v podá-
ní několikanásobného mistra světa 
v tomto sportu – blanenského ro-
dáka Vaška Koláře. S půlnocí při-
šlo na řadu losování hlavních cen 
tomboly. Letos jich bylo 16 a šanci 
vyhrát měl opravdu každý, protože 
hlavní ceny losujeme ze vstupenek. 
Také bylo nachystáno více než 500 
zajímavých cen, které mohli hos-
té plesu vyhrát v tombole. Tím ale 
výčet programu nekončí. K dispo-
zici byla i profesionální vizážistka, 
která svým umem zkrášlila nejednu 
ženskou tvář, poradila jak pečovat o 
pleť a jaká barva rtěnky které dámě 
nejvíc sluší. 

Naprostým trhákem večera byl 
profesionální fotokoutek Kouzelné 
zrcadlo CM Optik s řadou vtipných 
rekvizit. Kouzelné zrcadlo totiž po-

vzneslo zábavu s fotokoutkem na 
nejvyšší úroveň! Nadupané nejmo-
dernějšími technologiemi, s nabíd-
kou interaktivní animace i se zvuky, 
které zájemce provázejí během foce-
ní. Jedná se o žhavou novinku – no-
vou úroveň fotobudky. Každý navíc 
obdržel ihned po vyfocení tištěnou 
podobu fotogra�ie, a to zcela zdar-
ma. Všichni, kteří zadali u čísla své 
fotky e-mailovou adresu, obdrží své 
fotogra�ie na zadaný e-mail. Výběr z 
fotokoutku bude zveřejněn v albu na 
facebooku Nemocnice Blansko. 

Závěrem je třeba říci, že takové-
to akce jsou velice náročné, a to jak 
organizačně, tak i finančně. Obrov-
ské poděkování patří všem, kteří se 
na realizaci Zdravotnického plesu 
podíleli - jak generálním partne-
rům, firmám Porsche Brno, Olman, 
Chrištof a Sarstedt, tak i všem, kte-
ří jakýmkoli způsobem přispěli do 
tomboly. Této pomoci si nesmírně 
vážíme, bez ní by to nešlo! 

Poděkování patří ale také všem 
účastníkům plesu, protože letošní 
rekordní účastí potvrdili, že Zdra-
votnický ples má bez debat své ne-
zastupitelné místo mezi kulturními 
akcemi v Blansku. Obzvláště děku-
jeme účastníkům z řad zaměstnan-
ců nemocnice, protože primárně 
pro ně tuto akci chystáme a jejich 
přítomnost v čím dál větším počtu 
je pro nás nesmírně cenná zpětná 
vazba.  Kateřina Ostrá, 

 mluvčí Nemocnice Blansko

Zdravotnický ples se vydařil



 úterý 27. února 2018 ROZHOVORTýdeník Zrcadlo, strana 4  úterý 27. února 2018 SPORT, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 9

Starosta Blanska Ivo Polák: 
Za šéfa ČSSD jsem si přál Zimolu, 
výsledek sjezdu ale respektuji

Prodám zbytek �ul� rocku, zabalený. Zateplovali jsme si střechu 
sami, mezi trámy. Nehořlavý.

tl.140 x š.600 x d.1000 mm - 22 balíků tj. 92,4 m2

tl.180 x š.600 x d.1000 mm -    5 balíků tj. 15    m2 

Pokud by se to někomu hodilo, na domluvu volejte 723 238 868.

Prodám rodinný dům v Újezdu u Boskovic. 
Předběžná cena 1,5 mil Kč + pozemky 

– orná půda, lesy, louky a ostatní.
Tel.: 724 082 925

Řádková inzerce
Prodám Volkswagen Passat Va-

riant typ 3C B6, rok výroby 2007. 
Motor 2,0 TDI 103 kW. Stav tacho-
metru 212 000 km. Výbava: manuál-
ní klimatizace, tempomat, ESP, Auto-
Hold, 10x airbag, vyhřívaná sedadla 
vpředu, dálkové centrální zamykání, 
MaxiDOT atd. TK do 3/2018, pravi-
delný servis Škoda doložím. Cena 
85 000 Kč. Kontakt: Eduard.Do-
koupil@seznam.cz

Prodám zavařovací sklenice 
0,7 l čisté, balené v krabicích po 
12 kusech, vhodné i pro včelaře.
Cena 5Kč/kus.  Tel.:721 319 572

Hledáme prodavačku/řeznici 
do prodejny masa, masných výrob-
ků a občerstvení. Jedná se o hlavní 
pracovní poměr. Praxe v oboru vý-
hodou, zdrav.průkaz.  Nástup mož-
ný ihned nebo po dohodě. 

 Info na tel.: 608 817 421
Hledáme zaměstnance na ze-

mědělskou farmu. Požadujeme 
ŘP: sk. B zkušenosti s chovem zví-
řat výhodou.  Info 608 817 421

Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 
2+1, bez RK.  Tel.: 723 830 686

Kdo daruje nepoškozené knihy 
za odvoz?  Tel.: 723 830 686

Koupím kvalitní rotoped. Na-
bídku můžete s fotem zaslat na 

j.oldrich@centrum.cz nebo volej-
te 774 408 399.

Prodám pozink garáž, sklad, 
4 980 Kč odvezete na přívěsu, stáří 
4 měsíce.  Tel.: 603 422 118

Vyměním byt 2+1 + doplatek za 
menší domek v Letovicích.

 Tel.: 723 923 087
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-
jem také o koupi zahradního trakto-

ru 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 motocykl SIMSON 
bez technického průkazu, Jawa, 
ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pio-
nýr, Mustang, vozík PAV, Velorex 
i vrak, Škoda, Tatra, Lada, Wart-
burg, Trabant, Fiat 600 a jiné au-
tomobily až do roku 2017. 

 Tel.: 736 741 967

Zrcadlo 
výsledků

BASKETBAL
OP I - 19. kolo: Tesla Brno - 

ASK Blansko 66:61 (19:14, 33:25, 
48:42). 20. kolo: TJ Třebíč - ASK 
Blansko 83:59 (17:14, 39:35, 
61:48).
 1.  Třebíč 18 15 3 1442:1219 33
 2.  Žabovřesky 18 14 4 1398:1101 32
 3.  Kyjov 17 13 4 1290:1147 30
 4.  Husovice 19 11 8 1436:1331 30
 5.  Žďár n.S. B 18 9 9 1290:1291 27
 6.  Tesla Brno 17 9 8 1099:1142 26
 7.  Uh. Brod 17 8 9 1187:1134 25
 8.  Šlapanice B 18 7 11 1169:1304 25
 9.  Blansko 18 6 12 1229:1313 24
 10.  Vysočina B 18 4 14 1048:1259 22
 11.  Černovice 16 1 15 969:1316 17

FLORBAL
Jihomoravská liga mužů - 

17. kolo: FBC Sokol Adamov - FBK 
Atlas Blansko 3:2, FK Orel Telnice B 
- VSK VUT Skurut Hai Brno 7:4, FBK 
Panthers Baník Ratíškovice - FBC 
Sokol Adamov 7:2, FBK Atlas Blan-

sko - FK Orel Telnice B 5:3, VSK VUT 
Skurut Hai Brno - FBK Panthers Ba-
ník Ratíškovice 4:1.
 1.  Telnice B 16 14 0 2 164:66 42
 2.  Blansko 16 13 0 3 115:55 39
 3.  Ratíškovice 18 11 1 6 97:90 34
 4.  VUT Brno 16 9 1 6 102:75 28
 5.  Zastávka 14 9 0 5 88:85 27
 6.  Židenice 14 7 0 7 72:69 21
 7.  Slavkov 16 6 0 10 89:84 18
 8.  Adamov 16 6 0 10 64:95 18
 9.  Šlapanice C 14 5 2 7 81:108 17
 10.  Brno I 14 2 2 10 79:115 8
 11.  Rousínov 16 0 0 16 50:159 0

Jihomoravský přebor mužů, 
sk. A - 15. kolo: FBŠ Hattrick Brno 
B - VSK MZLU Brno 3:8, FBC Sokol 
Adamov B - Patriots Brno 2:10, VSK 
MZLU Brno - FBC Sokol Adamov B 
9:1, Patriots Brno - FBŠ Hattrick 
Brno B 10:2.
 1. Patriots Brno 17 17 0 0 133:31 51
 2.  Orel Bořitov 15 10 1 4 73:52 31
 3.  MZLU Brno 17 10 0 7 78:54 30
 4.  ZŠ Horní B 15 8 2 5 68:75 26
 5.  Hattrick Brno B 17 6 2 9 71:107 20
 6.  Florec Brno 15 5 2 8 60:63 17
 7.  Sokol Adamov B 17 2 1 14 40:104 7
 8.  Atlas Blansko B 15 1 2 12 51:88 5

ŠACHY
KP I - 8. kolo: Lokomotiva 

Brno B - Garde Lipovec B 4:4, Ve-
selý - Kopřiva 0,5:0,5, Kureš - Se-
kanina 0:1, Straka - Komprda 1:0, 
Šaršon - Ševčík D. 0,5:0,5, Hrůza - 
Flašar 1:0, Fryda - Hloušek 0,5:0,5, 
Haupt - Krejčí 0,5:0,5, Khadash - 
Ševčík M. 0:1.

MKS Vyškov - Spartak Adamov 
4:4, Kuchynka - Švehla 1:0, Jireš 
- Kredl 1:0, Hejný - Handl 0:1, 
Rozumek - Masák 0,5:0,5, Kejík - 
Ševčík 0:1, Mouryc - Píše 0:1, Dir-
gas - Pokladník 1:0, Čermák - Ba-
láž 0,5:0,5.
 1.  Ořechov 8 6 1 1 42.5 19
 2.  Veselí 8 5 2 1 38.5 17
 3.  TJ Znojmo 8 4 2 2 36.5 14
 4.  Hodonín 8 4 2 2 34.0 14
 5.  Kr. Pole B 8 4 2 2 33.0 14
 6.  Adamov 8 3 2 3 30.5 11
 7.  Vyškov 8 3 2 3 29.0 11
 8.  Prušánky B 8 3 1 4 29.5 10
 9.  Bystrc 8 1 4 3 27.0 7
 10.  GPOA Znojmo 8 1 3 4 29.0 6
 11.  Lipovec B 8 1 2 5 29.5 5
 12.  Lok. Brno B 8 0 3 5 25.0 3

 (les)

Kam za 
sportem

BASKETBAL
2. 3., 20 h Blansko - Černovice. 
3. 3., 17:30 h Blansko - Husovi-

ce, OP I.

HOKEJ
28. 2., 18 h Boskovice - Uherský 

Brod. 
4. 3., 17 h Boskovice - Uherský 

Brod, případné třetí utkání.

KOPANÁ
3. 3., 14 h Boskovice - Krumvíř.

KUŽELKY
3. 3., 10 h Blansko - Rokycany, 

1. liga žen.

ŠACHY
4. 3., 10 h Adamov - Bystrc, Lipo-

vec B - SK Znojmo, KP I.

VOLEJBAL
3. 3., 10 + 13 h Letovice- Brno-

-jih, KP I.

Blanenští basketbalisté jako den a noc
BLANSKO - Dva zápasy s napros-

to odlišným průběhem i výsledkem 
mají za sebou nejmladší basketba-
listé klubu BBK Blansko. 

První zápas ve Žďáru nad Sáza-
vou vyhráli suverénně rozdílem 37 
bodů, ten druhý ale prohráli o dva 
koše. Domů odjížděli s pocitem vel-
ké křivdy. 

Mezi zápasy totiž došlo k výměně 
jednoho ze sudích, což se projevilo 

naprosto odlišným metrem posuzo-
vání zákroků na obou stranách. 

I přes porážku zůstal blanenský 
tým v čele skupiny o 7. – 11. místo 
oblastního přeboru.

Výsledky U11: 
BK Žďár nad Sázavou - BBK Blan-

sko 25 : 62
BK Žďár nad Sázavou - BBK Blan-

sko 39 : 35
Body celkem: Růžička 28, Cápek 

19, Matuška 18, Přichystal 10, Hédl 
7, Zeman 5, Kříž D. 4, Fořtík, Jirků, 
Žampach po 2b.

Naopak bezproblémový průběh 
měly dva zápasy týmu do třinácti 
let. 

Domácí blanenští hráči si bez vět-
ších potíží poradili dvakrát s Vyško-
vem. 

Ve skupině o páté až deváté místo 

oblastního přeboru jim patří celko-
vě druhá příčka.

Výsledky U13:
BBK Blansko - BK Maják SVČ 

Vyškov 39 : 14 
BBK Blansko - BK Maják SVČ 

Vyškov 46 : 19 
Body celkem: Ježek 22, Konečný 17, 

Ondrová A. 14, Kaldová, Ondrová D., Kra-
váček, Moll a Tyleček 6, Sedlák 2b. (kaj)

BLANSKO - ČSSD má nové ve-
dení, jehož úkolem je nyní vyvést 
stranu z povolební krize a navíc ji 
připravit na podzimní komunální 
volby, které budou pro sociální 
demokracii tvrdým testem důvěry 
voličů. 

Jedním z delegátů stranického 
sjezdu v Hradci Králové, kde byl 
novým předsedou zvolen Jan Ha-
máček a statutárním místopřed-
sedou Jiří Zimola, byl také blanen-
ský starosta a předseda blanenské 
sociální demokracie Ivo Polák. 

Jak sám přiznává, za nového 
stranického šéfa by raději chtěl 
Zimolu, ale výsledek sjezdu plně 
respektuje. 

Více prozradil v rozhovoru pro 
Zrcadlo.

Jak jste tedy spokojený s no-
vým vedením?

Stejně tak, jako všichni delegáti 
jihomoravské krajské organiza-
ce ČSSD, jsem volil Jiřího Zimolu, 
který pro mě představuje určitou 
změnu ve srovnání s předešlým 
vedením (pozn. Bohuslav Sobotka, 
Milan Chovanec). 

Nicméně dopadlo to tak, jak to 
dopadlo. Nastala totiž situace, kdy 
Chovanec zvolen nebyl a jeho hla-
sy získal následně Jan Hamáček, 
který nakonec ve volbě předsedy 
uspěl. 

Pro mě jako pro člena ČSSD to 
není až tak přijatelné, ale tuto vol-
bu respektuji. Je to daleko lepší 
situace, než kdyby byl zvolen za 
předsedu Chovanec. To by bylo 
pro mě naprosto nepřijatelné, 
protože to bychom se nikam dál 
neposunuli.

Litujete tedy Zimolova neú-
spěchu?

Zimola se následně ucházel o 
post statutárního místopředsedy, 
a tam již se ziskem výrazné vět-
šiny hlasů přítomných uspěl. To 
vnímám velice kladně. 

Myslím, že Jirka Zimola je scho-
pen pomyslně vyvažovat předse-
du Jana Hamáčka. Tandem Hamá-
ček-Zimola v nejvyšším vedení 
by mohl být, podle mého soudu, 
úspěšný. To nám ale ukážou až ná-
sledující týdny a měsíce.

Pokud někdo sledoval sjezd 
ČSSD, tak musí jistě připustit, že 
Zimolův projev byl nejlepší. Výsle-

dek voleb není ideální, ale je při-
jatelný. Samozřejmě ještě záleží 
na tom, jak dopadne volba dalších 
čtyř místopředsedů. Ti budou vy-
bráni na dalším stranickém sjez-
du, který se uskuteční 7. dubna. 
Místo jeho konání ještě není vy-
bráno.

Měla by mít v nejvyšším vede-
ní své zastoupení i jižní Morava?

Tak to bezpochyby. Jsme největ-
ší krajskou organizací ČSSD, takže 
o tom nemůže být sporu. Na mís-
topředsedu kandiduje z našeho 
regionu Roman Onderka (pozn. 
bývalý brněnský primátor). 

Co se pak týče samotné volby 
místopředsedů, ústředí nám ke 
každému místopředsedovi posílá 

text s jeho vizemi k tomu, jak by 
se měla sociální demokracie dále 
rozvíjet. 

Přiznám se, že na tyto materi-
ály moc nedám. Dávám přednost 
přímému kontaktu na sjezdu. I v 
tomto případě si tedy, spíše než na 
nejrůznější doporučení, počkám 
až na kandidátské projevy.

Nové vedení musí táhnout za 
jeden provaz ve snaze vrátit ČSSD 
její tradiční témata, což jsou mzdy 
občanů a sociální oblast. Přede-
vším musí naslouchat členské 
základně, a ještě více veřejnosti. 
Bez toho není možné dosáhnout 
v budoucnu lepších volebních vý-
sledků.

Dokáže tandem Hamáček-Zi-

mola zajistit dobrý výsledek ko-
munálních voleb pro ČSSD?

Oba přímo na sjezdu delegátům 
slíbili, že vytvoří kandidujícím co 
nejlepší podmínky ve snaze do-
sáhnout co nejlepších výsledků. 
Celostátní atmosféra v politickém 
dění se odráží i v nižších patrech 
politiky. 

Tak to je a mnohým starostům, 
místostarostům, zastupitelům to 
nedělá radost. Na druhou stra-
nu si myslím, že tam kde je ČSSD 
v úspěšné radniční koalici, která 
odvedla dobrou práci, tak by ne-
měl být problém. Právě činnost 
koalic bude hlavním předmětem 
hodnocení voličů při komunálních 
volbách.  Martin Jelínek

Starosta Polák s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. V pozadí nově zvolený statutární místopředseda 
ČSSD Jiří Zimola.  Foto archiv Iva Poláka
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Petr Švancara

www.fotosvancara.cz

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

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte na 

e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

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

Řádková inzerce
Koupím byt 1+1 v Blansku. 

Platba hotově.  Tel.: 776 671 586
Koupím motocykl Jawa 250 

Kývačka / Panelka, s platným TP 
a SPZ, cena 20 000 Kč (dohoda).

 Tel.: 721 834 173

Koupím i bez TP Škoda 110r - 
Rapid, 100, 1000MB, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, 
Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, 
Lada, Trabant, Fiat 500, vozík PAV 
za motocykl, malo - traktory, Tera - 
vari, HAKI lešení a jiné. 

 Tel.: 736 741 967

Kamarádi, zveme vás 
na 31. ročník soutěže mladých hudebníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

která se koná 
3. března 2018  ve 12:30 

v Hostinci U Studny ve Skalici 
Pravidla: letos se soutěží se ve třech kategoriích: skupiny do 12-ti let, skupiny od 13-ti do 18-ti let a také v 
kategorii Oddíly- 0 – 18 let.  
Skupinu či oddíl může doprovázet jeden starší člen, který ale nesmí zpívat. Skupiny a oddíly vystupují z 
časových důvodů pouze na připravenou aparaturu!  

Každá skupina nebo oddíl (ne sólista!) zahraje nejméně dvě a nejvýše tři soutěžní písně. Výkony 
soutěžících ohodnotí odborná porota, která rozhodne o prvních třech umístěních v každé kategorii. 
Přihlášku do soutěže je potřeba zaslat nejpozději do 26.2.2018 v elektronické podobě na adresu 
eva.js@seznam.cz. Pokud přihláška nepřijde společně s touto pozvánkou, najdete ji na internetové 
adrese http://www.tk-stopa-skalice.estranky.cz/.  Konec prezentace do soutěže je ve 12:00. Dotazy: další 
informace získáte na výše uvedené adrese či na tel.: 725476019.  

 

 

Jako host vystoupí: Le Malér trio 

 

Kontakt na inzerci:
telefon: 

774 408 399
e-mail: 

inzerce@zrcadlo.net
Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net

Světový 
den ledvin 
- 8. března
BOSKOVICE - Světový den led-

vin se řadí mezi jeden z mnoha 
dnů věnovaných lidským or-
gánům, které máme. Vyhlášen 
byl Mezinárodní federací pro 
nemoci ledvin a Mezinárodní 
nefro logickou společností. Le-
tos vyhlásila již třináctý ročník 
Světového dne ledvin. Jeho cílem 
je zvýšit povědomí o nemocech 
ledvin, transplantací a s tím sou-
visející dárcovství orgánů, jejich 
léčbě a prevenci chronického re-
nálního selhání.

Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci 
březnu – tentokrát na 8. března 2018.

Typické akce pořádané zdravotními ústavy v tento den 
jsou zaměřeny na vyšetření ledvin, které si může nechat 
udělat každý z nás a je zdarma. Letošní téma je zaměřeno 
na onemocnění žen.

Proto nepodceňujte prevenci a přijďte si zdarma nechat 
vyšetřit ledviny a popřípa dě se poradit s odborníky, jak ne-
mocem ledvin předcházet, či jak dále postupovat v jejich 
léčbě. Na nefrologických ambulancích vám změříme tlak, 
tzv. BMI (body-mass index), hladinu cukru v krvi a  vyšet-
říme i moč. Výsledek se dozvíte okamžitě. Vyšetření je bez-
bolestné, rychlé, zdarma a není potřeba se objednávat.

Kde: Hemodialyzační centrum s nefrologickou ambu-
lancí v boskovické nemocnici, Otakara Kubína 179, Bos-
kovice, tel. 516 491 451 - 452.

Kdy: ve čtvrtek 8.3. 2018 mezi 8-15 hod.
S sebou: stačí pouze vzorek moči, netřeba být nalačno.  

8. BŘEZNA
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Elektrikáři z Letovic 
excelovali na soutěži

LETOVICE - Ve středu 21. února 
proběhla v Hustopečích soutěž o 
nejlepšího silnoproudého elektri-
káře ze všech elektrotechnických 
škol Jižní Moravy.

Soutěžilo se v kategoriích jed-
notlivců a týmů. Mladí elektrikáři 
dopoledne zapojovali ovládání mo-
toru pomocí tlačítka a stykače a v 
odpolední části světelnou elektro-
instalaci. 

Mezi nimi proběhla i testová te-
oretická část s pětačtyřiceti otáz-
kami. Odborníci ze všech škol vy-
tvořili hodnotitelskou komisi a ta v 
podvečer vyhlásila výsledky.

V loňském roce letovickou školu 
reprezentoval na celorepublikovém 
kole Tomáš Petrů. Letos dvojice 
elektrikářů Michal Lutera a Tomáš 
Maršálek opět výborně zabodova-
la a obsadila první místo. V kate-
gorii jednotlivců se jako druhý jen 
se ztrátou tří bodů umístil Michal 
Lutera. Žáky na soutěž připravoval 
učitel OV Karel Jakubec a v teorii 
Ing. Mikuláš Derňár.

Michal Lutera tedy pojede v dub-
nu na celostátní finále do Brna. Gra-
tulujeme a přejeme hodně štěstí.

Ing. Marek Chládek, 
zástupce pro PV 

Kuželkářské týmy žen i mužů 
Blanska naplno bodovaly

REGION - Ačkoliv kuželkářky 
Blanska jely v sobotu do Přerova 
v roli mírného favorita, na svoje 
vítězství se pořádně nadřely a o 
plném bodovém zisku rozhodlo 
nakonec pouhých čtrnáct kolků.

Podstatně jednodušší zápas se-
hráli blanenští muži, kteří v do-
mácí kuželně nedali žádnou šanci 
týmu Opavy a v tabulce jsou devá-
tí.

Celek Boskovic nestačil na své-
ho soupeře v Žabovřeskách a jen 
těsně drží sedmé místo, které zna-
mená příslušnost v KSI i pro příští 
rok.

1. liga žen - 17. kolo: TJ Spar-
tak Přerov - KK Blansko 3:5 
(3282:3296), Kubešová - Nevři-

vová 2:2 (513:526), Janyšková 
- Ptáčková 2:2 (543:571), Macha-
lová - Kalová 3:1 (556:537), Pavel-
ková - Zajacová 3:1 (581:563), Ja-
nyšková - Musilová 1:3 (528:570), 
Fajdeková - Ševčíková 2,5:1,5 
(561:529).
 1.  Rosice  15  14  1  0  87,5:32,5 29
 2.  Sl. Praha  16  10  3  3  80,0:48,0 23
 3.  Blansko  16  11  0  5  79,0:49,0 22
 4.  Náchod  17  8  3  6  75,5:60,5 19
 5.  KC Zlín  17  9  1  7  74,0:62,0 19
 6.  Rokycany  17  9  0  8  68,0:68,0 18
 7.  Přerov  15  7  3  5  67,0:53,0 17
 8.  Duchcov  14  6  1  7  55,0:57,0 13
 9.  Val. Mez. 18  5  2  11  61,0:83,0 12
 10.  Jičín  17  4  2  11  50,5:85,5 10
 11.  K. Praha  16  4  0  12  48,0:80,0 8
 12.  Žižkov 18  2  2  14  38,5:105,5 6

2. liga mužů - 17. kolo: KK Blansko 
- TJ Opava 7:1 (3317:3157), Flek J. - 
Blažek 4:0 (606:486), Musil - Bracek 3:1 
(550:532), Flek R. - Jahn 3:1 (546:541), 
Havíř - Basista 2:2 (553:529), Plšek - 
Gierczak 2:2 (531:488), Kolařík - Valí-
ček 0,5:3,5 (531:581).
 1.  Dačice  17  16 1 0  103,0:33,0 33
 2.  Vyškov  17  15 0 2  100,0:36,0 30
 3.  Přerov  17  11 0 6  84,0:52,0 22
 4.  Chvalíkovice  17 9 2 6  71,0:65,0 20
 5.  Husovice B 17 9 1 7  68,5:67,5 19
 6.  Vracov  17 8 2 7  73,0:63,0 18
 7.  MS Brno  17 7 2 8  59,5:76,5 16
 8.  Dubňany  17 7 0 10  59,0:77,0 14
 9.  Blansko  17 5 1  11  63,0:73,0 11
 10.  Hlubina  17 5 1  11  56,0:80,0 11
 11.  Prostějov  17 4 0  13  51,0:85,0 8
 12.  Opava  17 1 0  16  28,0:108,0 2

KS I - Brno Žabovřesky A - Bo-
skovice 7:1 (2552:2499), Kouřil - 
Pitner 0:2 (433:495), Šikula - Ševčík 
F. 2:0 (428:423), Hepnárek - Fialová 
1:1 (411:402), Ostřížek- Mareček 
2:0 (429:378), Coufal - Papoušek 1:1 
(430:397), Kouřil - Ševčík P. 1,5:0,5 
(421:404).
 1.  Rosice C 18 13 2 3 91,0:53,0 28
 2.  Židenice A 18 12 0 6 80,5:63,5 24
 3.  Žabovřesky 19 12 0 7 89,5:62,5 24
 4.  Devítka Brno 18 11 1 6 85,0:59,0 23
 5.  MS Brno C 18 11 1 6 79,5:64,5 23
 6.  Husovice D 19 8 1 10 73,5:78,5 17
 7.  Boskovice  19 8 0 11 66,0:86,0 16
 8.  Ivančice B 20 7 2 11 76,0:84,0 16
 9.  Židenice B 19 6 1 12 67,0:85,0 13
 10.  Veverky Brno 20 2 0 18 44,0:116,0 4

 Lubomír Slezák

Do bytu se 
dostal násilím

BOSKOVICE - Nájemníci bytové-
ho domu v Boskovicích asi hodně 
usnadnili zatím neznámému pa-
chateli cestu za lupem. Zloděj se do 
domu dostal nezajištěnými vstup-
ními dveřmi. 

„Do bytu třiaosmdesátileté maji-
telky už musel za použití násilí. Pří-
bytek seniorky prohledal a odnesl 
si finanční hotovost a zlaté šperky. 
Škoda je nejméně dvacet tisíc ko-
run,“ přidal podrobnosti policejní 
mluvčí Bohumil Malášek.  (hrr)

Nadýchal skoro 
tři promile

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Hodně zasko-
čení byli policisté v Rájci-Jestřebí, 
když při silniční kontrole zastavili 
osobní automobil značky Škoda. 

„Hned první kontakt s řidičem 
hlídce naznačil, že šofér řádně hol-
doval alkoholu. Výsledek dechové 
zkoušky byl opravdu zarážející. Tři-
ačtyřicetiletý řidič nadýchal téměř 
tři promile,“ uvedl policejní mluvčí 
Bohumil Malášek. 

V jiné rájecké ulici zastavila jiná 
policejní hlídka osobní automobil 
VW Passat. Jeho sedmatřicetiletý 
řidič měl pozitivní dechovou zkouš-
ku. Nadýchal 0,15 promile.  (hrr)

Seriál závodů 
Pohár 
Drahanské 
vrchnoviny 
už zná letošní 
termíny

REGION - Každoroční seriál závo-
dů horských kol Pohár Drahanské 
vrchoviny už má svůj letošní kalen-
dář hotov.

Zmizelo z něj pět závodů - chybí 
MTB časovka do vrchu „Valchovský 
Kameňák“, maratón „Valchovský 
Drtič“, chybí Spešov, Březová nad 
Svitavou a z důvodu celkové rekon-
strukce hasičského areálu také Bo-
řitov.

Naopak, poslední zářijovou sobo-
tu přibude finálový závod ve „Vy-
sočina aréně“ - v Novém Městě na 
Moravě.

Letos se pojede podle tohoto 
jízdního řádu: 19. 5. Benešov, 9. 
6. - Kořenec, 23. 6. - Protivanov 
(včetně závodu štafet), 7. 7. - Val-
chov (včetně závodu štafet), 14. 
7. - Žďárná, 11. 8. - Buková, 25. 8. 
- Okrouhlá (včetně závodu štafet), 
8. 9. - Velenov, 15. 9. - Knínice, 22. 
9. - Boskovice (včetně závodu šta-
fet), 29. 9. - Nové Město na Mora-
vě.

MTB maratony v roce 2018 v 
regionu, které nejsou součástí 
Vrchoviny 2018:

4. 8. „Valchovský Drtič“ – Valchov, 
19. 8. „Boskovická Dřina“ - Boskovi-
ce a 1. 9. „Blanenský Golem“ - Blan-
sko.  (les)

Boskovická čtyřstovka 2018
BOSKOVICE - Prvním závodem 

letošní plavecké sezóny po prázd-
ninách byla každoroční Boskovická 
čtyřstovka. Závody se konaly v pá-
tečním tréninkovém čase, a domácí 
klub přivítal plavce z Blanska, Kuři-

mi, Svitav a Hodonína.
Mladší plavci zápolili s tratí 200 

metrů volným způsobem, starší pak 
plavali dvojnásobnou vzdálenost.

Medaile si z boskovického bazénu 
vylovili pro pořádající oddíl Hor-

ňová Adriana, Ryšávková Emma, 
Spoustová Julie, Ščudla Ondřej, Ve-
selý Michal, Barry Dominik, Müller 
Patrick, Ryšávka Jáchym a Kopáček 
Martin.  (les)

 Foto archiv plavání Boskovice

Zloděje lákaly 
hlavně obecní 
úřady

Dokončení ze str. 1
„Zatím se podařilo pětici pacha-

telů prokázat nejméně dvacítku 
vloupání se škodou, která se blíží 
miliónu korun. Krádežemi získané 
prostředky použili pro vlastní po-
třebu. Policisté navíc porovnávají 
zjištěné informace a zajištěné sto-
py z podobných případů. Je tedy 
pravděpodobné, že seznam případů 
bude v brzké době doplněn o další. 
Nejaktivnější ze zlodějů je stíhaný 
vazebně, zbývající na svobodě,“ do-
plnil Bohumil Malášek.  (hrr)

Přišel o mobil
BLANSKO - Bujaré zábavy a z ní 

plynoucí nepozornosti čtyřiceti-
letého muže využil v blanenském 
baru po půlnoci zatím neznámý 
pachatel. Ten totiž z volně odložené 
bundy odcizil z kapsy peněženku 
s finanční hotovostí a platebními 
kartami. Majiteli zmizel také zánov-
ní mobilní telefon. Škoda je skoro 
deset tisíc korun.  (hrr)

Charitní záchranná síť nově 
v regionu zachytí lidi v akutní krizi

REGION - Lidem, kteří nespadají 
pod žádnou ze služeb charity ani 
do dalších služeb v regionu, nově 
pomůže Charitní záchranná síť. 
Oblastní charita Blansko ji spouští 
letos v únoru.

Rodina žijící na hranici chudoby, 
která má dluhy a ke konci měsíce jí 
už nezbývají peníze na jídlo. Mat-
ka, kterou uprostřed noci vyhodil 
přítel na ulici i s dětmi. Muž, které-
mu vyhoří dům. 

Charitní záchranná síť Oblastní 
charity Blansko je tu pro lidi, jimž 
nemůžou pomoci sociální, zdravot-
ní, prorodinné a jiné služby v regi-
onu.

„Charitní záchranná síť částeč-
ně fungovala v blanenské charitě 
i dřív, od února letošního roku ji 
ale spouštíme naplno. Měla by za-
chytit lidi, kterým nemůžeme po-
moci v rámci ostatních charitních 
služeb,“ říká zástupce ředitelky 
Oblastní charity Blansko Miroslav 
Doležel. 

To znamená, že například v azy-
lovém domě zákon neumožňuje 
ubytovat matku s dětmi uprostřed 
noci. 

Proto v takových případech cha-
rita v rámci Charitní záchranné 
sítě umožňuje ubytování na jednu 
noc v pracovních dnech nebo přes 
víkend v krizovém bytě. Poté člo-
věku v krizi pracovníci charity hle-
dají následnou pomoc. 

„Nedávno jsme třeba vyjíždě-
li k člověku, jemuž vyhořel dům. 
Muže jsme ubytovali přes víkend 
v krizovém bytě, pracovníci služby 
Krizová pomoc mu pomohli zaří-
dit sociální dávky a nyní využívá 
Noclehárnu pro muže a Nízkopra-
hové denní centrum Stará fabri-
ka,“ přibližuje činnost Charitní zá-
chranné sítě Miroslav Doležel.

Mezi další materiální pomoc, 
kterou můžou lidé dostat v Cha-
ritní záchranné síti, patří trvanlivé 
potraviny, oblečení, drobné elek-
trospotřebiče a další věci základ-

ní potřeby. Kromě Blanska budou 
tyto věci k dostání nově i v Bos-
kovicích v místě Charitní pomoci 
v blízkosti zařízení Betany. 

„Vedle materiálních prostředků 
poskytujeme také duchovní pomoc 
a snažíme se těmto lidem najít po-
moc i mimo charitní služby,“ dodá-
vá Miroslav Doležel.

Lidi, které spadají do Charitní 
záchranné sítě, se do ní můžou do-
stat přes ostatní služby charity i 
regionu, kněze ve farnostech, obce 
nebo můžou sami přijít na cha-
ritní První kontakt. Ten je pro ně 
otevřen v pracovní dny od 7.30 do 
15.30 v Okně dokořán na Starém 
Blansku za kolejemi. 

Nepřetržitě pak můžou lidé 
v krizi volat na Linku důvěry na 
číslo 516 410 668.

Charitní záchranná síť se zavádí 
ve všech oblastních charitách po 
celé brněnské diecézi. Je placená 
z prostředků charity a pro potřeb-
né je zdarma.  Vladěna Jarůšková
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ČTĚTE KAŽDÝ 
DEN ČERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN
čtěte na str. 3

POTÍŽE SILNIČÁŘŮ
čtěte na str. 7

HOKEJOVÉ PLAY�OFF
čtěte na str. 12

Vodní záchranáři soutěžili
.                                                       Více na www.zrcadlo.net

 Foto Michal Vondráček
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Boskovice jdou do play-off, 
Blansku sezóna skončila

Zloděje lákaly 
hlavně obecní 
úřady

REGION - Jednačtyřicetiletý muž 
z Brněnska s komplici se specializo-
val na vloupání do obecních úřadů. 
V současné době už je ve vazbě a 
policisté stíhají i jeho pomocníky. 
Zloději operovali na poměrně vel-
kém území, na konci loňského roku 
zavítali i do našeho regionu regio-
nu. 

„Terčem jeho zájmu se stalo sídlo 
obecního úřadu ve Spešově. Po ná-
silném otevření okna se dostal na 
toaletu a následně měl volný pohyb 
po budově. Kanceláře prohledal a 
odnesl si zajímavou finanční hoto-
vost a nemalé množství stravenek. 
Hodily se mu například i odložené 
lístky do divadla. Obecnímu úřadu 
tak způsobil škodu za téměř osm-
desát tisíc korun,“ popsal policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 

Konec řádění pro všechny zku-
šené dříve především pro krádeže 
trestané muže přišel na začátku 
prosince. To jedenačtyřicetiletý 
muž vyrazil na vlastní pěst do Pav-
lova na Žďársku. Při vloupání do 
tamní prodejny potravin byl za-
držen. Policisté následně zadrželi 
i další jeho střídavé parťáky. 

 Dokončení na str. 2

REGION - Poslední kolo Krajské 
ligy hokejistů rozhodlo o čtvrtfiná-
lových soupeřích v play-off. Neče-
kané vítězství Boskovic ve Velkém 
Meziříčí znamenalo pro Boskovice 
vítězství v základní části a v play-
-off výhodu domácího prostředí 
v případných rozhodujících zápa-
sech. 

Už před několika koly bylo jasné, 
že celek Blanska se do play-off ne-
dostane a tak pro tento tým sobotní 
domácí porážka znamenala loučení 
s letošní sezónou.

Blansko - Uherský Ostroh 1:5 
(1:1, 0:1, 0:3), 12. Jakubec - 16. 
Polesný, 23. Mika, 43. Polanský, 51. 
Stránský, 56. Polesný.

Domácí loučení navštívila necelá 
stovka diváků, která viděla vyrov-
nané první dvě třetiny a rozhodující 
tři branky hostů v závěrečné dvace-
timinutovce.

Po oboustranně opatrném za-

čátku byla k vidění spousta šancí 
na obou stranách. Nejprve Polesný 
v desáté minutě trefil břevno do-
mácí branky, o dvě minuty později 
Jakubec dorazil puk za brankovou 
čáru a Blansko vedlo. V patnácté 
minutě hráli hosté přesilovku a vy-
rovnali. Také druhá část byla herně 
vyrovnaná, jedinou branku ale dali 
hosté po pěkné kombinaci, kterou 
zakončil střelou do horního rohu 
Mika. Blansko se sice snažilo vyrov-
nat, ale hosté těsné vedení udrželi.

Teprve v závěrečné dvacetiminu-
tovce potvrdili hosté roli velkého 
favorita a třemi vstřelenými bran-
kami rozhodli o svém vítězství.

Domácí Blansko přes sympatický 
výkon na svého soupeře nestačilo.

Velké Meziříčí - Boskovice 1:6 
(0:0, 0:4, 1:2), 47. Vondráček - 24. 
Špok, 29. Karný, 36. Klaus, 38. Bed-
nář, 45. Bednář, 54. Hnilička.

Do prvních šancí se dostali hosté, 

Předplaťte si 
Zrcadlo.
Pište na 

redakce@zrcadlo.net.

Požadavky:
• předpoklady a odborná kvalifi kace pro výkon 

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

• znalost školské problema� ky a předpisů, 

• organizační a řídící schopnos� .

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 

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

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

• strukturovaný profesní životopis,  

• písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 
5 normostran, 

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o 
způsobilos�  k výkonu pracovního místa ředitele (ne 
starší 3 měsíců), 

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji

Předpokládaný nástup na pracovní 
místo ředitele/ředitelky: 1. 5. 2018.
Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte: 
nejpozději do 2. března 2018, do 13 hodin, na 
adresu: Městský úřad Letovice, Masarykovo 

nám. 210/19.

Rada Města Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
vyhlašuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Na pozici: Ředitel/Ředitelka Základní školy Letovice, 

příspěvková organizace.

ale v domácí brance čaroval gólman 
Slavíček, přes několik šancí na obou 
stranách se skóre nezměnilo.

Druhá třetina patřila jednoznač-
ně hráčům Boskovic, kteří čtyřikrát 
překonali domácí brankáře a prak-
ticky tak rozhodli o rozdělení bodů 
ze sobotního utkání.

Na začátku třetí třetiny hosté 
vstřelili pátý gól, ve 47. minutě vy-
užili domácí hráči přesilovku, ale 
šest minut před koncem dal Hnilič-
ka výsledku konečnou podobu.

Další výsledky 22. kola: Lvi 
Břeclav - Štika Rosice 5:4, Uherské 
Hradiště - Spartak Velká Bíteš 6:3, 
Spartak Uherský Brod - Uničov 5:1.
 1.  Boskovice 20 13 4 3 110:66 47
 2.  Velké Meziříčí 20 12 5 3 114:65 43
 3.  Uherský Ostroh 20 13 2 5 108:72 42
 4.  Velká Bíteš 20 8 7 5 91:86 35
 5.  Uničov 20 9 3 8 102:84 32
 6.  Kroměříž 20 8 5 7 91:81 31
 7.  Uherské Hradiště 20 9 1 10 84:91 28
 8.  Uherský Brod 20 8 4 8 85:79 28
 9.  Lvi Břeclav 20 7 2 11 88:110 25
 10.  Blansko 20 3 4 13 60:115 15
 11.  Rosice 20 1 1 18 61:145 4
Čtvrtfináloví soupeři: SKMB 

Boskovice - Spartak Uherský Brod, 
Velké Meziříčí - Uherské Hradiště, 
Hokej Uherský Ostroh - Kroměříž, 
Spartak Velká Bíteš - Uničov.

První zápasy čtvrtfinále play-off 
se hrají ve středu 28. února, odve-
ty pak v sobotu 3. března. Případ-
né třetí zápasy se hrají v neděli 
4. března na ledě lépe postaveného 
celku po základní části. 

 Text a foto Lubomír Slezák


