
Michal Záboj

Boskovice - Stavba sportovní 
haly v Boskovicích už několik 
měsíců stojí. Práce fi rma přeru-
šila v únoru kvůli problémům se 
spodní vodou a nestabilnímu pod-
loží na staveništi. 

Na stavbu nové sportovní haly 
jsme se zeptali také lídrů kandi-
dujících stran, sdružení a hnutí 
v komunálních volbách do zastu-
pitelstva města. 

Pro dostavbu haly na Slovákově 
ulici se vyslovil František Sivera, 
který je jedničkou ODS: „V Bos-
kovicích není kryté sportoviště, 
které by vyhovovalo celé řadě 
kolektivních sportů. Já i všichni 
fandové sportu doufáme, že státní 
správa rozhodne a výstavba haly 
bude do roka dokončena.“ 

Podobný názor zastává 
i TOP 09. Ve stavbě je podle 
jejího lídra Pavla Vlacha potře-
ba pokračovat. „Jednak již byly 
vynaloženy fi nanční prostředky 

a další by souvisely s rekultivací 
a město by se mělo chovat jako 
řádný hospodář. Druhý důvod 
spočívá v tom, že je třeba v Bos-
kovicích do jedné ze školních 
budov vrátit sportovní třídy a ty 
potřebují vhodné zázemí a hala 
se k tomu nabízí,“ uvedl Pavel 
Vlach.

Za návrat stavebních strojů se 
vyslovila také Jaromíra Vítková, 
která vede kandidátku KDU-ČSL: 
„Stavba by dle mého názoru měla 
pokračovat, protože ani  referen-
dum výstavbu haly nezastavilo. 
Halu potřebují například fl orbalis-
té, volejbalisté a další sportovci, 
protože stávající tělocvičny těm-
to sportovcům neumožňují plno-
hodnotný trénink a organizování 
zápasů a turnajů. Zanedbatelné 
nejsou také fi nanční prostředky, 
které zde byly vynaloženy.“

Areál školy ve Slovákově ulici 
považuje za vhodný pro stavbu 
haly i Sdružení SNK ED a Spor-
tovci pro Boskovice. „Jsem pro 

dokončení stavby. Jedná se 
o prvek společensky a sportovně 
prospěšný pro život v Boskovi-
cích, který jednoznačně patří do 
vybavenosti každého města. Daná 
lokalita je správnou volbou všech 
požadovaných kritérií. Chybí 
nejen sportovcům a mládeži, ale 
bude využívána i pro nesportovní 
vyžití občanů,“ uvedl lídr spor-
tovců Radek Mazáč.

Naopak pro zastavení stavby na 
současném místě je ANO 2011. 
„Jsme v každém případě pro 
výstavbu víceúčelové sportovní 
haly, která sportovcům v našem 
městě chybí. Ovšem zásadně se od 
současné politické koalice lišíme 
v postoji k výběru lokality, toto 
jsme již kritizovali v předešlém 
období, neboť dle názoru námi 
oslovených odborníků a i občan-
ské veřejnosti je zvolená lokalita 
absolutně nevhodná k jakékoliv 
výstavbě,“ konstatoval Luděk 
Řehoř, který je jedničkou Hnutí 
ANO 2011.  Pokračování na str. 5
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Velká voda: hráz rybníka 
Olšovce se málem přelila

Radim Hruška
Michal Záboj

Blanensko a Boskovicko - Vytr-
valý déšť zvedl v pátek 12. září 
hladiny řek v regionu a na několika 
místech zaplavil silnice. Vydatný 
přísun vody zaměstnal například 
dobrovolné hasiče v Jedovnicích, 
kteří museli zabezpečovat dva ryb-
níky a likvidovat starý most. 

Jedovničtí nejprve vyjeli před 
polednem k ucpanému mostku v 
ulici Habeš, kde voda přetékala 
na komunikaci. Po uvolnění kory-
ta se vrátili na základnu. Ale ne 
nadlouho. Pět minut po půl druhé 
museli dobrovolní hasiči k rybní-
ku Olšovci, kde bylo nutné zajistit 
hráz.

„Na místě hrozilo rozlití vody na 
přilehlé zahrady, na kterých stojí 
rodinné domy. Bylo proto provede-
no zapytlování hráze v místě nej-
většího ohrožení. Poté následoval 
přejezd k rybníku Dymák, kde bylo 
provedeno zapytlování okolí pře-
padu, kde hrozilo přelití a zaplave-

Dostavba sportovní 
haly rozděluje 

boskovické lídry

Voda blokovala dopravu i u Ostrova. Foto Pavel KuchařVoda blokovala dopravu i u Ostrova. Foto Pavel Kuchař

KAŽDÝ DEN 
ČERSTVÉ ZPRÁVY 
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Bezpečnější přechody
Chodci v Kunštátě 
budou přecházet 
frekventovanou 
silnici bezpečněji.

Více na straně 2

Záchrana podzemí
Krasový systém 
Rudické 
propadání 
ohrožuje struska.

Více na straně 3

Novinky z nemocnice 
Boskovická 
nemocnice 
otevřela nové 
laboratoře.

Více na straně 6

Jarmark. Bohatý kulturní program, možnost prohlídky zařízení a zakoupení originálních výrobků uživatelů na 
prodejním jarmarku, ochutnání domácích zákusků a grilovaných specialit, to všechno čekalo o víkendu na náv-
štěvníky areálu Sociálních služeb Šebetov. Zařízení připravilo již čtrnáctý ročník dnů otevřených dveří a tradičního 
jarmarku výrobků jeho klientů. Více fotografi í na www.zrcadlo.net. Foto Radim Hruška

U nemocnice vznikne 
stání pro desítky aut

XI. 

4.–5. října 2014
v Boskovicích

       USÍ
LAVNOSTI

KULTURNÍ PROGRAM XI. HUSÍCH SLAVNOSTÍ 

Sobota  4. 10. – letní kino 
11.30 » Borověnka a FS Velen   12.00 » Slavnostní zahájení
12.30 » Boskovická kapela 

14.00 » TOMÁŠ KOČKO & Orchestr

15.30 » HR A DIŠŤA N
17.00 » Třetí zuby (Boskovice) 

Neděle 5. 10. – letní kino
11.30 » Boskověnka  12.30 » Trní (Boskovice)

14.00 » JAROSL AV UHLÍŘ s kapelou
15.00 » Vyhlášení výsledků soutěže 
 O nejlepší husí pečínku

15.30 » PAVLÍNA JÍŠOVÁ 
 a přátelé
17.00 » Joe Cocker Revival Brno

(Změna programu vyhrazena)
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INZERCE

ní mlýna a ostatních budov. Násle-
doval další přesun k bývalé pile, 
kde zbytky starého mostu bránily 
volnému průtoku vody,“ popsali 
jedovniční dobrovolní hasiči.

Rušno bylo i na dalších místech 
blanenského okresu. Na řece Kře-
tínce v Prostředním Poříčí platí 
druhý stupeň povodňové aktivi-
ty. Komunikace byly neprůjezd-
né kvůli vodě a bahnu valícím se 
z kopců.

Druhého stupně Křetínka dosáh-
la v pátek po poledni. Zvýšily se ale 
hladiny řek i za hranicemi regionu. 

První stupeň hlásili vodohospodáři 
na Úsobrnském potoce v Jaroměři-
cích a na říčce Jevíčka v Chornici 
na Balince.

Voda se valila ale i mimo koryta 
řek a potoků a zaplavila na několika 
místech silnice. Špatně průjezdný byl 
například úsek mezi Lhotou Rapoti-
nou a Doubravicí nad Svitavou, mezi 
Ráječkem a Rájcem-Jestřebí anebo u 
Ostrova u Macochy.

Několik zásahů zaznamenali  
hasiči také na jiných místech. Ve 
Svitávce například čerpali vodu 
z místní komunikace. 

Blansko - U nemocnice v Blan-
sku přibydou další parkovací mís-
ta. Město plánuje na východním 
okraji areálu postavit nové parko-
viště. Blanenští radní už schválili 
výkup pozemků. Příští týden to 
ještě musí potvrdit zastupitelé.

Situace s parkováním u nemoc-
nice je dlouhodobě špatná. Nepo-
mohla ani nová stání před objek-
tem, která město před časem 
vybudovalo. Návštěvníci nemoc-
nice tak musejí odstavovat auta 
v přilehlých ulicích.

„Jsme si vědomi této tíživé situ-
ace. Nové parkoviště odlehčí okolí 
nemocnice, odkud přibývá stíž-
ností obyvatel na parkující auta,“ 
uvedl blanenský starosta Ivo Po-
lák (ČSSD).

Nové parkoviště vznikne nad 
lůžkovým traktem nemocnice na 
východním okraji areálu nemoc-
nice. Radní už schválili výkup 
pozemků o rozměru asi tisíc šest 
set metrů čtverečních za cenu 
kolem miliónu a šesti set tisíc 
korun.  Pokračování na str. 5

Nezaměstnanost 
se snížila

Blanensko a Boskovicko - 
V regionu v srpnu mírně ubylo 
lidí bez práce. Nezaměstnanost 
se snížila o desetinu procentního 
bodu na 6,6 procent a patří tak 
k nejnižším na jižní Moravě.

Úřad práce v blanenském okre-
se ke konci měsíce evidoval 4 873 
uchazečů o zaměstnání. Mírně se 
opět zvýšil počet volných pracov-
ních míst. Na jedno ale i tak při-
padá zhruba třináct nezaměstna-
ných. Situace na trhu práce se ani 
v srpnu nijak výrazně nezměnila. 
Nadále ji ovlivňovaly probíhající 
sezónní práce.  (moj)
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Lidé v Kunštátě se dostanou 

přes silnici bezpečněji
K K
Dal si několik 
piv a panáka

Blanensko a Boskovicko - Poli-
cejní kontroly odhalily řidiče pod 
vlivem alkoholu či návykových 
látek. Ve čtvrtek 11. září večer 
kontrolovali blanenští dopravní 
policisté řidiče v Lysicích. Muži 
za volantem opelu naměřili 1,84 
promile alkoholu. Devětadvace-
tiletý šofér se bez rozpaků při-
znal, že si před jízdou dal několik 
piv a skleničku rumu. Povedený 
hazardér nikdy nevlastnil řidičské 
oprávnění. U soudu se bude zod-
povídat z trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

Nejhorším dnem pracovní-
ho týden však bylo úterý 9. září. 
V dopoledních hodinách odhalila 
dopravní hlídka v Bořitově mladé-
ho řidiče nákladního vozidla, kte-
rý měl pozitivní test na amfetamin. 
I tento muž je podezřelý z trest-
ného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Odpoledne kont-
rolovali letovičtí policisté mladé-
ho šoféra v Roubanině. Ten také 
neměl za volantem felicie co dělat, 
má totiž zákaz řízení motorových 
vozidel. Za toto nerespektování je 
podezřelý z trestného činu maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí. 
U soudu mu hrozí až tříletý trest. 
V podvečer pak neprošel kontro-
lou blanenských policistů čtyřice-
tiletý řidič v Kotvrdovicích. V krvi 
měl přes jedno promile alkoholu. 
I on je podezřelý z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky.  (hrr)

Okradli seniora
Borotín - Boskovičtí policisté 

šetří v posledních dnech krádež 
nářadí z kůlny v obci Borotín. 
Staršího muže navštívili tři nezná-
mí výtečníci, kteří mu tvrdili, že 
provádějí výkopové práce. Senior 
je vpustil do domu, za chvíli však 
přišel jeho syn a nevítané hosty 
vykázal. I to však trojici zřejmě 
stačilo. Obyvatelé domu po nějaké 
době zjistili, že jim z neuzamčené 
kůlny zmizela motorová i elektric-
ká pila, sekačka na trávu, vrtačka 
a další nářadí v hodnotě třináct 
tisíc korun.  (hrr)

V přístavku 
vybuchl plyn

Lipůvka - K nepříjemné udá-
losti došlo v úterý 9. září večer 
v Lipůvce. V dřevěném přístav-
ku u rodinného domku vařil muž 
pro domácí zvířectvo na malém 
plynovém sporáku. Podle dosa-
vadních informací uslyšel a ucítil 
unikat plyn a chtěl uzavřít kohout 
u propanbutanové lahve. Došlo 
však k výbuchu a požáru. Šestatři-
cetiletý muž utrpěl středně těžké 
zranění, které si vyžádalo jeho 
hospitalizaci v bohunické nemoc-
nici. Blanenští policisté ve spo-
lupráci s hasiči prováděli šetření 
tohoto požáru. Jako pravděpodob-
ná příčina výbuchu se předběžně 
jeví technická závada. Věc předali 
blanenští policisté do kompetence 
vyšetřovatele hasičského záchran-
ného sboru.  (hrr)

Ukradl víno
i mléko

Blansko - Vloupání do dvou 
sklepních kójí bytového domu 
v Blansku nahlásili jejich majitelé 
počátkem minulého týdne. Nezná-
mý zloděj si z jednoho sklepního 
prostoru odnesl deset lahví archív-
ního vína. V druhém sklepě se mu 
hodil kufřík s elektrickým nářa-
dím, kabely i halogenové světlo. 
Nepohrdl ani mlékem, vzal si více 
než dvě desítky krabic. Majitelům 
tak způsobil škodu přesahující tři-
náct tisíc korun. Zloděj je podezře-
lý z trestných činů krádež a poru-
šování domovní svobody.  (hrr)

Alkohol i drogy
za volantem

Blanensko a Boskovicko - Více 
než dvě stovky vozidel zkontro-
lovali policisté v regionu během 
dopravní akce, která se odehrála 
v pondělí 8. září. Byla zaměřena 

na dodržování pravidel silniční-
ho provozu, zejména pak na užití 
bezpečnostních pásů a zádržných 
systémů. Policisté na místě uložili 
dvacet čtyři blokových pokut, pře-
vážná většina provinilců neměla 
upevněný bezpečnostní pás. Ten 
přitom může v případě dopravní 
nehody významnou měrou zmírnit 
její následky.

Jeden z kontrolovaný řidičů měl 
pozitivní test na drogy. Jedenatři-
cetiletý muž doznal požití mari-
huany. V nočních hodinách pak 
neprošel policejní kontrolou šofér 
za volantem opelu. V Adamově 
mu policisté naměřili 1,63 promi-
le alkoholu. Devětapadesátiletý 
muž je podezřelý z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky.  (hrr)

Žena přišla
o kabelku

Blansko - O tom, že kabelka do 
nákupního vozíku nepatří, se pře-
svědčila v pátek 5. září odpoledne 
zákaznice jednoho blanenského 
hypermarketu. Při nákupu si žena 
odložila kabelku do košíku. I přes 
to, že držela stále obě uši kabelky 
v ruce, nezabránila neznámému 
zloději, aby jí okradl. Z kabelky jí 
totiž vytáhl peněženku s fi nanční 
hotovostí i doklady. Způsobil tak 
překvapené majitelce téměř tří 
tisícovou škodu.  (hrr)

Tele zmizelo
z pastvy

Letovice - Krádež telete šetří 
letovičtí policisté. V sobotu 6. září 
oznámil majitel zvířete, že mu 
přes noc někdo ukradl z volně pří-
stupné pastvy v Letovicích teprve 
čtyřdenní jalovici. Zloděj zřejmě 
na ohradníkem obehnané pastvě 
zvíře odchytil a opodál asi pade-
sátikilové tele usmrtil. Majiteli tak 
způsobil škodu v předběžné výši 
osm tisíc korun.  (hrr)

Vyřádil se 
na vozidle

Šošůvka - Peugeot zaparkova-
ný v Šošůvce zlákal ze soboty na 
neděli 7. září dosud neznámého 
vandala. Poškrábal blatníky i dve-
ře vozidla a ulomil zpětné zrcátko. 
To však výtečníkovi nestačilo, 
do vozidla se dokonce vloupal 
a ukradl z něj doklady. Majiteli 
tak způsobil škodu v předběžné 
výši patnáct tisíc korun. Případem 
se zabývají blanenští policisté pro 
trestný čin poškození cizí věci 
a krádež.  (hrr)

Nadýchal přes
tři a půl promile

Olešnice - Jízdu nebezpečného 
hazardéra ukončili čtvrteční noci 
4. září letovičtí policisté. Řidiče 
favoritu kontrolovali v Olešni-
ci. Již jeho vzezření napovídalo, 
že není vše v pořádku, což také 
potvrdila dechová zkouška. Osm-
ačtyřicetiletý muž měl dle odbor-
ného přístroje v krvi 3,67 promi-
le. Policisté mu na místě zadrželi 
řidičské oprávnění. Šoféra čeká 
soud pro trestný čin ohrožení pod 
vlivem návykové látky.  (hrr)

Zastavit se 
muži nechtělo
Rozseč - Při dopravně bezpeč-

nostní akci v úterý 2. září zkontro-
lovali blanenští policisté více než 
sto sedmdesát vozidel. Narazili 
i na řidiče Škody Octávie, který 
projížděl Rozsečí nad Kunštátem 
bez řádně upevněného bezpeč-
nostního pásu. Na zvláštní zna-
mení STOP POLICIE však muž 
za volantem reagoval prudkým 
sešlápnutím plynového pedálu. Po 
chvíli však zkušení policisté řidiče 
dostihli. Devětačtyřicetiletý šofér 
policistům uvedl, že před jízdou 
požil slivovici, dechovou zkoušku 
však odmítl. Případ předali muži 
zákona k řešení správnímu orgánu, 
kde čeká řidiče nejen tučná pokuta 
až do výše padesát tisíc korun, ale 
i zákaz řízení od jednoho do dvou 
let.  (hrr)

Radim Hruška

Kunštát - Přejít v Kunštátě 
frekventovanou silnici první tří-
dy číslo 19 bývá někdy problém. 
Zlepšit situaci mají čtyři upravené 
přechody pro chodce. Ty jsou nově 
značené, osvětlené a přizpůsobené 
pro hendikepované. 

Město přišly úpravy na zhruba 
sto tisíc korun, zbytek fi nancova-
lo Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(ŘSD) pomocí dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Změny se týkaly jednoho pře-
chodu u školy, dvou na hlavním 
náměstí a jednoho u restaurace 
Lidový dům. Práce měly začít 
už na sklonku loňského roku, ale 
kvůli nutnosti přepracovat projekt 
se jejich začátek posunul až na 
letošní jaro. V současné době jsou 
všechny přechody dokončené.

„Přechody se upravovaly pře-
devším proto, aby se zvýšila bez-
pečnost chodců. Samotné práce 
spočívaly ve vybudování osvětle-
ní, položení speciální dlažby pro 
nevidomé a zajištění bezbariéro-
vého přístupu. Na náměstí došlo 
v místě přechodu také k zúžení 

Jeden z upravených přechodů. Foto Radim HruškaJeden z upravených přechodů. Foto Radim Hruška

Nesetkávám se s odlivem čtenářů.
Spíše naopak, říká ředitel knihovny

Petr Engliš

Blansko - 
Ředitelem Měst-
ské knihovny 
Blansko je 
Pavel Přikryl už 
bezmála pět let. 
V komunálních 
volbách kandi-
duje do blanen-
ského zastupitelstva za Občan-
skou demokratickou stranu. 

Pane řediteli, jak moc se pod-
le vás změnila za poslední roky 
městská knihovna? 

V Městské knihovně Blansko 
pracuji skoro pět let a se vší zod-
povědností si troufám říct, že tato 
instituce jde správnou cestou tak, 
aby stabilně fungovala jako kva-
litní kulturně komunitní centrum 
ku prospěchu obyvatelům Blanska 
i blízkého okolí. Vedle základního 
poskytování veřejných knihov-
nických a informačních služeb 
pořádá během roku okolo 150 
žánrově rozmanitých akcí (besedy, 

přednášky, výstavy…), které jsou 
veřejností pozitivně přijímány.

Za všechny bych uvedl pilot-
ní projekt „Blanenská univerzita 
(nejen) pro seniory“, kdy kapaci-
ty jeho pátého ročníku byla napl-
něna během jediného týdne. 

A co přístup čtenářů? Sledu-
jete nějaké trendy? Slyšel jsem 
nejeden názor, že klasické kni-
hy jsou na ústupu…

Nesetkávám se s odlivem čte-
nářů. Spíše naopak! A to napříč 
věkovými kategoriemi. Tuto moji 
zkušenost potvrzují i seriózní 
profesní výzkumy. V tomto kon-
textu mě udivuje často v médiích 
omílané tvrzení, že se u nás nečte. 
Nepotvrzuje se ani názor, že elek-
tronická zařízení jako čtečky knih 
nebo tablety vytlačují klasické 
knihy. Rozšíření používání elek-
tronických čteček v knihovnách 
úzce souvisí s legislativními 
změnami zejména v oblasti autor-
ského zákona. A moje vize do 
budoucna? „Papír“ bude fungovat 
vedle „elektroniky“.

Vedení města stále víc podpo-
ruje rozvoj kulturních a spor-
tovních akcí ve městě. Vnímáte 
to stejně? 

Kulturní a sportovní akce má 
kromě jiného ve své gesci mís-
tostarosta města Jiří Crha. Na této 
bázi s ním úspěšně spolupracu-
ji téměř čtyři roky. Jiří Crha se 
spousty akcí v knihovně osobně 
zúčastňuje a některým poskytuje i 
osobní záštitu. Například převzal 
patronát nad několika výstavními 
sezónami ve výstavní místnos-
ti Městské knihovny Blansko. 
Obdobně pozitivní přístup ke kul-
turnímu dění ve městě vnímám 
i z jeho vystupování na půdě 
zastupitelstva a rady města. 

Vy sám jste se rozhodl aktiv-
ně zapojit do politiky, jste kan-
didátem ODS. Co vás k tomu 
vede? 

Považuji se za zdravého bla-
nenského patriota a dění v rod-
ném městě mi nebylo a není lhos-
tejné. Současně, velmi jednoduše 
řečeno, můj pohled na svět jako 

celek je konzervativní a liberální. 
Odtud, dle mého názoru logicky 
a přirozeně, vede cesta k osob-
nímu angažování se v komunál-
ní politice v barvách Občanské 
demokratické strany.

Opusťme na chvíli práci 
i politiku. Čemu se nejraději 
věnujete ve volném čase?

Mám svoji práci rád a přináší 
mi uspokojení, ale aby tomu tak 
bylo, je důležité i relaxovat.

Docela pravidelně sportuji – 
řadu let chodím hrát squash. Jez-
dím na kole a na in-linech.

Snažím se navštěvovat zajíma-
vá brněnská divadelní předsta-
vení. Nezavrhuji televizi. Vedle 
dobrého dokumentu nepohrdnu 
oddychovou romantickou kome-
dií. 

A každý den si čtu…

Závěrem, chtěl byste něco 
vzkázat našim čtenářům?

Čtěte si! Objevíte prostor, kde 
vám bude dobře. Najdete pomoc-
níka na celý život.

Boskovice - Začal nový školní 
rok. Nejen o něm jsme hovořili 
s ředitelem Základní školy Bos-
kovice Vladimírem Ochman-
ským.

Jak proběhlo zahájení nové-
ho školního roku?

Chystali jsme se již od květ-
na a musím říct, že to byly spíše 
příjemné starosti. Po dlouhé době 
máme sedm prvních tříd, celkově 
nám přibylo více než třicet žáků. 
Trochu starostí nám přidal velký 
zájem o školní družinu.

A jaké změny jste pro žáky 
připravili?

Z větších akcí proběhlo o prázd-
ninách položení nového povrchu 
na sportovní hřiště na pracovišti 
Slovákova a na pracovišti Sušilo-
va jsme opravili podchod, který 
byl dlouhodobě v nevyhovujícím 
stavu. Aktuálně fi nišujeme s pro-
jektem Pravěkohraní, což zname-
ná vytvoření zázemí pro školní 
družinu a také veřejnost v areálu 
na pracovišti Sušilova. Slavnostní 
otevření by mělo proběhnout 30. 
září. Co se týká vybavení tříd, 
postupně vybavujeme třídy inter-

aktivními tabulemi, které máme 
celkem v 52 třídách. Naopak 
rezervy ještě cítíme ve vybavení 
tříd novým nábytkem, zatím jsme 
vyměnili pouze školní lavice 
a židle. A možná již na podzim 
začneme s postupnou obměnou 
počítačového vybavení. Velkým 
přínosem jsou fi nanční prostřed-
ky z různých projektů, i když nás 
jejich čerpání především admi-
nistrativně velmi zatěžuje.

Blíží se komunální volby a není 
tajemstvím, že také kandidujete 
do zastupitelstva města?

V minulých obdobích jsem 
v komunální politice působil jako 
boskovický zastupitel či radní 
a také jako předseda fi nančního 
výboru. Jako ředitel příspěvkové 
organizace, jejímž zřizovatelem 
je Město Boskovice, mám přiro-
zeně ke komunální politice blíz-
ko. Boskovice jsou krásné město 
a jsem rád, že s prostředky, se 
kterými hospodaříme, se nakládá 
rozumně. Je všeobecně známo, že 
nemáme problémy se zadlužením 
jako některá jiná města, že spous-
tu i investičních akcí zvládáme 
bez úvěrů. Doufám, že i tu největ-

ší z probíhajících akcí, pozastave-
nou stavbu sportovní haly, se nám 
podaří na počátku nového voleb-
ního období zdárně dokončit. Co 
se týká oblasti školství, jsme na 
tom v mateřské i základní škole 
podobně. Vyřešili jsme základní 
problémy budov, hlavně zateplení 
a hřiště, nyní potřebujeme zlepšit 
vnitřní vybavení.

Komunální politika však není 
pouze školství. Co dalšího patří 
mezi vaše priority?

Jako člen grantové komise jsem 
rád, že připravovaný inovovaný 
grantový systém se zjednoduší 
z hlediska hodnocení jednotli-
vých projektů. Budu podporovat 
takové projekty, které budou pří-
nosné pro Boskovice a ne pouze 
pro tvůrce projektů. Jako člen 
Sokola Boskovice budu usilovat 
o větší spolupráci Města Bosko-
vice s TJ Sokol. Doufám, že díky 
této spolupráci se podaří vyřešit 
neutěšený stav interiérů Soko-
lovny jakožto největšího kultur-
ního stánku ve městě. Jsem rád, 
že Boskovice jsou vnímány jako 
město s bohatým kulturním živo-
tem. Doufám, že podpora růz-

ných akcí, často i s nadregionál-
ním významem, bude pokračovat 
i v příštím volebním období.

Někteří kritikové současné 
koalice namítají, že Boskovice 
nemají v řadě oblastí kvalitní 
koncepci rozvoje, třeba v dopra-
vě, kultuře, sportu a podobně...

Nesouhlasím s tím, domní-
vám se, že v těchto oblastech se 
nerozvíjíme chaoticky. Nejsem 
velký příznivec dlouhodobých 
plánů a myslím si, že tvorba plá-
nů a koncepcí na 20 a více let je 
naprostý nesmysl. Existují zásad-
ní věci, jako je územní plán roz-
voje, což je důležitý a dlouhodobý 
dokument, který by se neměl sko-
kově měnit. V ostatních věcech 
musíme být operativní a vede-
ní města musí vzít na svá bedra 
odpovědnost za kvalitní projekty. 
Existence či neexistence koncep-
cí často slouží pouze k útoku na 
politického protivníka. Myslím 
si, že peníze vynaložené na nové 
a nové koncepce a studie by bylo 
účelnější využít třeba na opravu 
chodníků. 

 Za rozhovor poděkoval 
 Jaroslav Oldřich

Základní škola Boskovice vstoupila do 
nového školního roku s řadou novinek

vozovky,“ uvedl kunštátský sta-
rosta Zdeněk Wetter (ČSSD).

Po přechodech by mělo násle-
dovat řešení dopravní situace na 

hlavním kunštátském náměstí 
a u základní školy. To je však zatím 
v nedohlednu. Problémy činí hlav-
ně autobusové zastávky, které jsou 

na různých místech náměstí, což 
způsobuje nepřehlednost odjez-
dů a v případě stojících autobusů 
i obtížný průjezd.

„O celkovém řešení se s ŘSD 
jedná již několik let. Uvažuje se 
mimo jiné o vybudování autobuso-
vých zálivů. Letos jsme se dohodli 
na tom, že vyřešíme křižovatku 
na náměstí. Vznikl projekt, který 
ale ŘSD zastavilo, protože akce 
přesáhla fi nanční limit 20 milionů 
korun. Proto jsme začali nové jed-
nání a nechali jsme vyhotovit stu-
dii proveditelnosti na autobusové 
terminály,“ řekl Wetter.

Vzniklo pět variant řešení, ale 
ty, které by vyhovovaly městu 
nejvíce, ŘSD zamítlo. „Nako-
nec nám přislíbilo zaktualizovat 
původní projekt tak, aby se vešel 
do 20 milionů korun. Město také 
nabídlo, že pokud budou problé-
my s fi nancování, tak by se na 
něm podílelo. V současné době má 
ŘSD zpracované technické řešení, 
které chce koncem října předložit 
městu. Po jeho odsouhlasení se 
bude pokračovat v přípravě stav-
by,“ popsal peripetie s úpravou 
náměstí starosta.
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Rudické propadání čeká 

záchranná akce za miliony
Marta Antonínová

Rudice, Blansko - Jeskynní sys-
tém Rudické propadání - Býčí skála 
v Moravském krasu ohrožuje strus-
ka. Stovky tun materiálu podzemí 
zanáší a poškozují. Správa chráněné 
krajinné oblasti a Školní lesní pod-
nik Křtiny chtějí zkáze unikátního 
systému zabránit. 

Po vybudování jednotné kanali-
zace a čističky vod v Rudici v roce 
1981 došlo k významné změně hyd-
rologických poměrů. Odtok z ČOV 
- Rudický potok, se stal povrchovým 
přítokem do Rudického propadání 
a svedl do suchého krasového žlíb-
ku vodu, která dříve pravděpodobně 
mizela v širším území a postupně se 
zasakovala v krajině. 

„Rudický potok vtéká do Národní 
přírodní památky Rudické propadá-
ní, pokračuje ve velkém spádu hlu-
bokým zářezem ve skalním podloží 
souběžně s polní cestou. Podél této 
cesty byly od poloviny 18. do konce 
19. století sypány strusky ze Salmo-
vy huti,“ vysvětlil vedoucí Správy 
CHKO Leoš Štefka a dodal. „Po 
přivedení vod z čističky do oblasti 
propadání se narušila stabilita úze-
mí. Při přívalových srážkách nebo 
například tání sněhu došlo k zařezá-
ní dna potoka a k podříznutí svahů 
tvořených násypy strusek.“

Strusky tak již několik let zanášejí 
jeskynní systém Rudické propadání 
– Býčí skála. V současné době strus-
ka vyplňuje zejména nízké a ploché 
části jeskynního řečiště a vyplňuje 
tůně. Proto již nyní například nel-
ze proniknout do největší jeskynní 
prostory v České republice – Obřího 
dómu.

„Unášená struska obrušuje i sin-
trovou výzdobu jeskyně včetně 
nejznámějšího útvaru, kterým je tak 
zvaná Kašna. Situaci zhoršuje i fakt, 
že porosty, které původně pokrýva-
ly povrch výsypky, byly podemlety 
a vyvráceny. Dochází tak k další-
mu obnažování povrchu strusky,“ 
dodal Leoš Štefka. Podle odborného 
odhadu byly do systému Rudického 
propadání dosud naplaveny řádově 
stovky metrů krychlových nežádou-
cího materiálu.

Před třemi lety vedení CHKO 
Moravský kras zadalo vypracování 
studie s cílem zamezit splavování 
strusek. Připravovaná investice měla 
být realizována z prostředků Ope-
račního programu životní prostředí. 
K realizaci nedošlo a roli investora 
později převzala Mendlova univer-
zita v Brně – její organizační součást 
Školní lesní podnik Masarykův les 
Křtiny. Univerzita mohla na rozdíl 
od Správy CHKO získat dotaci z 
Operačního programu životní pro-
středí. Byly navrženy dvě varianty 
řešení a přednost nakonec dosta-
lo zbudování hrázek ve žlíbku Ve 
struskách. Důvodem byla zejména 
obava z výrazného narušení krajin-
ného rázu v případě výstavby vyso-
kého poldru.

„Navržené opatření Ve struskách 
úzce navazuje na připravované 
odvedení splaškových vod z obce 
Rudice na ČOV v Jedovnicích. 

Kaly zachycené hrázkou. Foto archivKaly zachycené hrázkou. Foto archiv

Vážení čtenáři, dámy a pánové,

jen několik málo týdnů nás všech-

ny dělí od konce volebního období 

2010 – 2014. Ve dnech 10. a 11. října 

si zvolíme nové zastupitele a z  je-

jich řad budou zvolena nová vedení 

měst a obcí. V následujících řád-

cích se pokusím udělat výčet nejdů-

ležitějších investic v Boskovicích 

v posledních, řekněme 14   letech. 

Proč zrovna 14   letech? Důvodem 

není chlubení se a poukazování na 

to, co se vše podařilo vybudovat či 

zrekonstruovat, ale pokus čtenáře 

vyburcovat k tomu, aby o těchto 

věcech přemýšleli. Ono to možná 

na venek nevypadá nijak složitě, 

ale za každou investicí, opravou či 

rekonstrukcí je velký kus odvede-

né práce. Od „papírové“ práce při 

přípravě investice, až po její defini-

tivní ukončení a předání do užívá-

ní.  Nikdy to není dílo jednotlivce a 

všichni, kteří se na uvádění těchto 

záměrů v život podílejí, si zaslouží 

poděkování. 

V následujících řádcích Vám ne-

předkládám úplný výčet všeho, co 

se v Boskovicích zhruba od roku 

2000 vybudovalo, ale ty investice, 

opravy a rekonstrukce, které  jed-

noznačně vedly ke zlepšení kvality 

života v Boskovicích a slouží ku 

prospěchu jak obyvatel města,  tak 

i jeho návštěvníků. Zrekonstruova-

lo se celé Masarykovo náměstí, bu-

dova Městského úřadu dostala nová 

okna a novou fasádu. Vyrostlo nové 

Růžové náměstí a střed města změ-

nil svoji tvář parkovištěm na ulici 

17. listopadu. Revitalizovala se síd-

liště Pod oborou, nyní Na vyhlídce 

a ul. Hybešova, kde vznikly nové 

chodníky, parkovací plochy, přiby-

la nová dětská a sportovní hřiště.  

Školní hřiště získala nové moderní 

povrchy a všechny budovy Základ-

ní školy mají nové zateplené fasády 

a vyměněná okna. Stejný stav se 

dá konstatovat o všech budovách 

Významné investice posledních let
p o valitní ivot v na em m st

Mateřské školy a jejich postupně 
zrekonstruované zahrady nám zá-
vidí i v širším okolí Boskovic. Cy-
klostezka na Mladkov je Státním 
fondem dopravní infrastruktury 
vybrána jako jeden z nejlépe rea-
lizovaných projektů, které v rámci 
výstavby cyklostezek tento fond 
podporuje.  
Rozvoj města není myslitelný bez 
možností výstavby nových rodin-
ných domů a možnosti pořízení 
si nových bytů. Lokality ulic Na 
chmelnici, Lipová, Absolonova 
nabídly tyto možnosti ke stavění 
rodinných domů. Dobrá spolupráce 
s developery zabezpečila výstav-
bu bytů v lokalitě Na Výsluní a na 
ulici Bílkova. Rodinné domy se 
začaly stavět v Hrádkově, současně 
začínají práce na inženýrských sí-
tích na Rovné, kde by měly vyrůst 
rodinné domy. 
Vybudovaná průmyslová zóna, ta 
část patřící městu Boskovice, je 
již zastavěna a našlo tam uplatně-
ní kolem tisícovky zaměstnanců. 
Vodohospodářské investice, rekon-
strukce a opravy kanalizační sítě, 
totální renovace a rekonstrukce 
dvou čistíren odpadních vod, vybu-
dování nové kanalizace v Hrádko-
vě, Vratíkově  a na Vinohrádkách 
jen dokreslují oprávněnost členství 
města ve Svazku vodovodů a kana-
lizací. Pouze z městského rozpočtu 
by tyto rozsáhlé a pro rozvoj města 
nutné investice nebyly v tomto roz-
sahu realizovatelné. Město vlastní 
moderní kompostárnu a de facto 
nově postavený sběrný dvůr pro 
odpady. Koncertní sál a prostor ke 
kulturnímu vyžití v mnoha žánrech 
vznikl v rekonstruovaném Zámec-
kém skleníku. V neposlední řadě 
opravený Katolický dům s  dnes 
digitálním kinem je ozdobou ulice 
Kpt. Jaroše. 
Samostatnou kapitolou jsou inves-
tice, které byly použity na podpo-
ru sportu a sportování, obzvláště 

mládeže. Městské lázně, zimní sta-
dion, fotbalové hřiště s umělým po-
vrchem a celkově zrekonstruované 
koupaliště jsou investice, které 
nemohou mít ekonomickou návrat-
nost, ale mají nevyčíslitelný přínos 
pro obyvatele Boskovic, sportující 
veřejnost a mládež obzvlášť. 
Nemocnice se změnila nejen novou 
fasádou a novými okny, jsou zde 
zrekonstruované operační  a  porod-
ní sály, nové rentgeny, CT, výtahy, 
Jednotka intenzivní péče a nové 
ambulance. To jmenuji jen ty nej-
markantnější změny. Na budovách 
školy, na budově Městského úřadu, 
konkrétně na náměstí 9. května 
a  na budově nemocnice jsou vy-
budovány fotovoltaické elektrárny, 
které přinášejí nemalé ekonomické 
profity. 
Výše uvedené je výčtem investic, 
které v Boskovicích během cca 
14  let proběhly. Mají jeden zá-
klad, a tím je uvážlivá investiční 
a finanční politika vedení města 
v  těchto obdobích, dobré hospoda-
ření a  rozumný přístup. Jako červe-
ná nit (možná spíše modrá nit) se 
těmito obdobími vine skutečnost, 
že všichni starostové, kteří stojí za 
těmito akcemi, byli z řad ODS. 

Volte uvážlivě a správně  i  v letoš-
ních komunálních volbách. 

Ing. Jaroslav Dohnálek, 
starosta města Boskovice                                                                                                                                        

                                                                         

Zleva: Mgr. Ladislav Topínka, Vladimír Farský, Josef Opatřil

Vaši kandidáti do Zastupitelstva města Boskovice

ZA SOCIÁLNÍ
JISTOTY A VÍCE
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
V NAŠEM
REGIONU

www.kscm.czNAŠE AKCE
PODPORUJÍw w w . k s m b . c z

w w w. f a c e b o o k . c o m / k s m b. c z

PETR
BENDE

VÁNOČNÍ KONCERT
30. 11. 2014 v 19.30 h, 

Dělnický dům Blansko

ROZMARNÝ DUCH (divadlo) – 13. 10. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko

FRANKIE
a JOHNNY 

(divadlo) 
29. 10. 2014 v 19.30 h, 
Dělnický dům Blansko

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL a UČILIŠŤ
7. 11. 2014 od 9 h, Dělnický dům Blansko

VÍTÁNÍ sv. MARTINA
16. 11. 2014 od 9 h, zámecký park Blansko

MILOŠ PERNICA a hosté – 25. 11. v 19.30 h, Dělnický dům Blansko 
(Lukáš Sommer – kytara, Adam Pavlíček – kytara)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
– 28. 11. 2014 od 9 h, náměstí Republiky Blansko

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
(ukázky lidových řemesel) 
1. 12. – 7. 12. 2014 od 10 h, Dělnický dům Blansko

Rockfór (Kaštánci)  VÁNOČNÍ KONCERT – prosinec 2014, Dělnický dům Blansko

D Ě T S K Ý  S I LV E S T R  2 014  – 31. 12. 2014 v 15 h, kino Blansko

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2015  – 1. 1. 2015 od 17 h, náměstí Republiky Blansko

Oddělení splaškových a dešťových 
vod v obci bude znamenat i nižší 
přítok vody do žlíbku se struskami. 
Jeskynní systém je dnes poškozován 
jak struskou, tak i nedostatečně čiš-
těnými splaškovými vodami z obce 
Rudice. Nutnost vyřešení tohoto pro 
Moravský kras jednoho z největších 

problémů je zdůrazněna skutečností, 
že tyto vody po průtoku a naředění v 
jeskynním systému Rudické propa-
dání – Býčí skála jsou významným 
zdrojem pitné vody pro Adamov,“ 
uvedl vedoucí Správy CHKO.

Snahou všech zúčastněných stran 
je žlíbek Ve struskách stabilizovat 

podélnými i příčnými objekty, kte-
rým se odborně říká kamenné rov-
naniny, kamenné záhozy a dřevěné 
přehrážky, dále to budou dřevěné 
nebo kamenné prahy a pásy, které 
by odolaly průtoku povodňové vlny 
při padesátileté či stoleté vodě.

„Postaveno bude celkem šest-
náct srubových přehrážek s pře-
livnou hranou o výšce asi jeden 
metr,“ upřesnil za investora akce 
zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny 
MENDELU Pavel Mauer a dodal: 
„Výstavba objektů bude kompliko-
vaná. Koncem června byla schvále-
na na tuto akci dotace z Operačního 
programu životní prostředí ve výši 
přesahující tři miliony korun, což 
je 85 procent z celkových výdajů. 
Předpokládáme, že práce budou po 
výběrovém řízení na dodavatele 
zahájeny s ohledem na klimatické 
podmínky v posledním kvartálu 
roku 2014, dokončení pak do polo-
viny roku příštího.“

Nela Šenková z Blanska je 
nejsympatičtější Dívkou ČR

Blansko - Dívkou České republiky 2014 je sedmnáctiletá studentka gym-
názia ze Znojma Veronika Turčíková. Druhá skončila Nela Šenková z Blan-
ska, která si odnesla také titul Dívka České republiky Sympatie. Její mladší 
sestra Aneta byla nejlepší v kategorii Princezna České republiky. Finálový 
večer soutěže se konal v sobotu v Dělnickém domě v Blansku.

Beznadějně zaplněný sál, úžasná atmosféra, nádherná scéna, skvělý 
moderátor Ondra Urban, krásná zpěvačka Kristie a do toho osm fi nalistek 
Dívky České republiky a šest roztomilých Princezen České republiky. Tak 
vypadal fi nálový večer soutěže, ve které porota hledala krásnou sportující 
dívku.

„Soutěž Dívka České republiky je určena pro aktivní sportovkyně, ale 
i dívky, pro které je sport a pohyb přirozenou součástí života. Soutěž má 
dvě hlavní kategorie. Princezna České republiky, která je určená pro dívky 
od 9 do 11 let, a Dívka České republiky, kde soutěží slečny od 14 do 22 let,“ 
prozradila ředitelka soutěže Aneta Kuklíková.

Finalistky prokázaly, že pohyb jim skutečně není cizí. Diváci mohli ve 
volných disciplínách sledovat ukázky aerobiku, street dance, latinsko-ame-
rické tance, ale také mažoretkový sport. „Kromě toho se publiku představily 
se společnou choreografi í v zumbě, starší slečny při promenádě v plavkách 
a všechny pak v krásných společenských šatech,“ doplnila Kuklínková.

Vítězka soutěže Veronika Turčíková zaujala porotu nejen skvěle prove-
deným vystoupením v aerobiku, skvělou postavu, ale také svým šibalským 
úsměvem. Hned za Turčíkovou skončila na druhém místě Nela Šenková z 
Blanska, která si nejen díky obrovské podpoře publika odnesla i šerpu pro 
vítězku kategorie Dívka České republiky Sympatie. Třetí místo obsadila 
Klára Tomanová z Plzně.

Mezi malými princeznami se porotě nejvíce líbila Aneta Šenková z Blan-
ska, druhá skončila Linda Tománková z Borotína a třetí Tereza Dejčíková 
z Ostravy. Princeznou České republiky Sympatie se stala Veronika Zvěřino-
vá z Blanska.  (paš)

Tři nejlepší princezny. Foto Šárka KonečnáTři nejlepší princezny. Foto Šárka Konečná

Blanenští zastupitelé vyhlásili 
referendum o hotelu Dukla

Blansko - Obyvatelé Blanska defi nitivně rozhodnou o osudu hotelu Duk-
la v referendu. Tamní zastupitelé je vyhlásili na svém úterním zasedání. Hla-
sování se tak uskuteční spolu s komunálními volbami 10. a 11. října.

Lidé, kteří přijdou volit, tak kromě volebního lístku se jmény kandidátů do 
zastupitelstva města dostanou ještě jeden hlasovací lístek. Na něm bude uve-
dena otázka: „Souhlasíte s tím, aby město Blansko provedlo na své náklady 
odstranění stavby hotelu Dukla v Blansku na náměstí Republiky a následně 
vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství?“.

Pokud se obyvatelé vysloví pro zbourání objektu, na jeho místě chce rad-
nice zpočátku provést jednoduchou parkovou úpravu. „Takto vzniklý pro-
stor by pak mohl být nabídnut potencionálním zájemců pro realizaci pro 
město přínosného investičního záměru, případně by zde mohl být vybudo-
ván i vhodný objekt nákladem města, ovšem pouze za významného zapojení 
evropských a národních dotačních prostředků,“ uvedl starosta Blanska Ivo 
Polák (ČSSD).

Náklady na uspořádání referenda radnice vyčíslila na sto padesát tisíc 
korun. Demolice hotelu se odhaduje na deset milionů korun. Vedení města 
už tuto částku zařadilo do návrhu rozpočtu pro příští rok, kdy by se také 
začalo bourat.

„Pokud se občané vysloví pro zbourání, tak naším zájmem je v řádu něko-
lika měsíců tuto akci provést,“ uvedl před časem blanenský starosta.

Město Blansko hotel Dukla a přilehlé pozemky už třikrát nabízelo inves-
torům. Bezvýsledně, ani jednou radnice nikoho nenašla.

Hotel Dukla město získalo v září roku 2011 v dražbě za třicet a půl mili-
ónu korun. Argumentem pro nákup tehdy bylo to, že by se jinak z budovy 
stala ubytovna pro problémové nájemníky.

Město teď hotel v centru pronajímá soukromé společnosti. V současnosti 
Dukla slouží jako levná ubytovna, je v ní i bar, diskotéka a prodejna texti-
lu. Od října bude hotel znovu provozovat město. Původní provozovatelka 
objektu totiž podala výpověď.  (moj)



TOP 09
Pavel Vlach

59 let, ředitel školy 
koníčky - rodina, cestování, 
přátelé, zahrada, myslivost
motto - Spokojený občan 
v čistých a bezpečných Bo-
skovicích. 

Hlavní body programu - Za základní 
prioritu považujeme zachování zřizovatel-
ských funkcí k nemocnici z pozice města 
Boskovice a ozdravení ekonomiky tohoto 
zařízení. Dále vidíme prioritu v dokončení 
rozestavěné sportovní haly. Chceme vrátit 
život do areálu letního kina. Vyřešit po 
letech knihovnu a důstojné zázemí klubu 
pro seniory. Vyřešit údržbu zeleně a poku-
sit se najít lék na rostoucí vandalismus. 

1. Podle našeho společného názoru je 
třeba ve stavbě pokračovat. Důvody pro 
to jsou dva. Jednak již byly vynaloženy 
fi nanční prostředky a další by souvisely 
s rekultivací (uvedením do původního sta-
vu) a město by se mělo chovat jako řádný 
hospodář. Druhý důvod spočívá v tom, že 
je třeba v Boskovicích do jedné ze škol-
ních budov vrátit „sportovní třídy“ a ty 
potřebují vhodné zázemí a hala se k tomu 
nabízí. Venkovní hřiště již je vybudováno 
– takže kde jinde?

2. Vnitřně jsem dlouhodobý odpůrce ja-
kýchkoliv závislostí nejen hazardu. V pří-
padě hazardu však musí fungovat i raci-
onální pohled na svět. Co se stane, když 
to zcela zakážeme – vyrobíme z toho za-
kázané (nelegální) herny, případně na tom 
vydělá pokladna jiné okolní obce, kam 
se to legálně přestěhuje. A to přece není 
řešení. Řešením je najít celospolečenskou 
dohodu (celorepublikovou), jak možnosti 
provozování heren omezit ale udržet v le-
galizované rovině.

3. V Boskovicích jsou dvě křižovatky 
opravdu problémové – jedna u přejezdu 
směrem na Chrudichromy – stav neřeši-
telný. Druhá – křižovatka pod poštou. Ta 
se dá podle mne řešit pouze tak, že Město 
Boskovice (jako subjekt práva) vykoupí 
potřebné domy, ty zbourá a potřebné po-
zemky předá Jihomoravskému kraji na 
vybudování kruhového objezdu. Takto to 
vyřešilo Blansko již před lety. Toto řešení 
hodlám podporovat.

ANO 2011
Luděk Řehoř

46 let, majitel a jednatel 
společnosti

koníčky - turistika, fi lm, 
sport, motorky a veteráni
motto - Není malých cílů, je 
jen malých lidí.
Hlavní body programu - Stanovit priority 
dalšího rozvoje města ve spolupráci s ob-
čany, Záměry a projekty konzultovat s ši-
rokou veřejností, Spolupracovat s místní-
mi podnikatelskými subjekty, Zajistit kva-
litní informační servis pro občany, zlepšit 
výkon samosprávy města a soustředit se 
na naprostou transparentnost výběrových 
řízení při zadávání veřejných zakázek, 
Dopracovat územní plán města, Oživit 
rozvoj služeb, turistiky, cestovního ruchu 
a drobného podnikání, Vytvořit vhodné 
podmínky pro sport, rekreaci a kulturu pro 
širokou veřejnost.

1. Otázka stavby sportovní haly je trošku 
širším problémem. My jako Politické hnutí 
ANO, jsme v každém případě pro výstavbu 
víceúčelové sportovní haly, která sportov-
cům v našem městě chybí. Ovšem zásadně 
se od současné politické koalice lišíme v po-
stoji k výběru lokality, toto jsme již kritizo-

vali v předešlém období, neboť dle názoru 
námi oslovených odborníků a i občanské 
veřejnosti je zvolená lokalita absolutně ne-
vhodná k jakékoliv výstavbě. Jednoznačně 
jsme od počátku tvrdili, že je třeba nestavět 
v daném místě z důvodu velmi složitých 
geologických a hydrogeologických podmí-
nek, kritizovali jsme i nedostatečnou při-
pravenost projektu a provedený průzkum. 
Tyto naše obavy se bohužel potvrdily v pl-
ném rozsahu. V současnosti je tato otevřená 
stavební jáma jedním z velkých otazníků 
a je pouze další ukázkou nehospodárného 
využívání fi nancí touto koalicí.

Jsme pro výstavbu víceúčelové haly 
v areálu Červená zahrada.

2. Hazard obecně nejsou jen herní au-
tomaty a videoterminály, a proto by bylo 
velmi krátkozraké se domnívat, že jejich 
zákazem dosáhneme nějakých zázra-
ků v podobě snížení sociálních dopadů. 
V dnešní době internetu, virtuálních ka-
sin, loterií a elektronických heren je vel-
mi jednoduché přejít do možná ještě ne-
bezpečnější roviny hazardu. Tu město už 
vůbec není schopno ovlivnit a regulovat. 
Bohužel, řekněme si otevřeně: zakázat 
lze ihned, ale vznik černých heren nebo 
jiná šedá zóna pracuje vždy velmi rych-
le. Město ztratí i ekonomicky a budeme 
možná muset řešit i jiné obtíže. Proto si 
myslíme, že vše lze vyřešit velmi kvalitní 
městskou vyhláškou a je se i kde poučit.

3. Doprava je vůbec jednou z nejzásad-
nějších záležitostí v rámci našeho regionu, 
kvalitní páteřní a vysokokapacitní silnice 
nám prostě chybí. Vysoké přetížení páteř-
ní komunikace Brno - Svitavy je známou 
kapitolou, ale i Boskovice se musí každo-
denně vyrovnávat s velkým množstvím 
vozidel, která projíždí směr Prostějov 
nebo Jevíčko. Problémem je pak i vlastní 
propojení mezi Boskovicemi a Blanskem, 
které možná není ani tak o našem městě, 
jako spíše o tranzitních obcích v tom-
to směru. Přesto i toto lze vnímat velmi 
negativně a jako dluh, který se stále pře-
dává dál a dál. Řešení nejsou jednoduchá 
a hlavně zcela jistě ne levná, nicméně je 
třeba se v prvé řadě zamyslet a spolupra-
covat s Jihomoravským krajem. Připravit 
kvalitní podklady v územním plánu, po-
skytnout prostor občanům k oponentuře 
případných návrhů a hlavně aktivně oslo-
vovat krajskou a celostátní politickou re-
prezentaci. Vždyť doprava je o ekonomi-
ce regionu a životní úrovni občanů v něm 
žijících, čím lepší kvalita bude, tím lepší 
život budeme mít i my.

ODS 
František Sivera
47 let, fi nanční poradce

koníčky - sport, zahrada
motto - SPRÁVNÁ VOL-
BA
Hlavní body programu - 
Zkvalitnit a zjednodušit komunikaci s ob-
čany, zajistit televizní programy MUL-
TIPLEX 3 a 4., Zvýšení zaměstnanosti 
- vytvoření dalších ploch pro podnikání., 
Rozšiřování parkovacích míst, opravy 
komunikací, oživování centra města, Do-
končit výstavbu sportovní haly, převést 
tenisové kurty na město, řešit problémy 
fotbalového areálu. Ve spolupráci s jedno-
tou Sokol zlepšit interiér Sokolovny, vy-
tvořit důstojnější prostředí pro Městskou 
knihovnu a také pro lepší fungování klubu 
seniorů. Hodláme bránit převodu majet-
ku nemocnice na jiný subjekt a zlepšovat 
podmínky a prostředí pro pacienty.

1. V Boskovicích není kryté sporto-
viště, které by vyhovovalo celé řadě ko-
lektivních sportů. To se ví již mnoho let 
a i proto většina politických stran či hnutí 

v minulých volebních programech měla 
cíl postavit sportovní halu. Intenzivní 
diskuse o umístění se vedly v letech 2005 
a 2006 jak se sportovní veřejností, tak i ve 
všech orgánech města, které také přípravu 
výstavby schválily. Areál u ZŠ Slováko-
va se vybral jako nejvhodnější a stavební 
rozhodnutí obdrželo město bez problému. 
Bohužel, v té době nebyl žádný vhodný do-
tační titul, který by pomohl s fi nancováním 
stavby, a prioritní stavbou se stala rekon-
strukce koupaliště. Ve chvíli, kdy se blížil 
termín výstavby a byl zastupitelstvem měs-
ta schválen, opoziční ČSSD, Věci veřejné 
a někteří členové KSČM změnili názor a 
započali všemožným způsobem zpochyb-
ňovat výstavbu. Všichni zastupitelé vy-
slyšeli požadavek části veřejnosti na refe-
rendum o stavbě, ale výsledek nepotvrdil 
zájem občanů města výstavbu nerealizo-
vat. Další obstrukce probíhají do dnešního 
dne. Já i všichni fandové sportu doufáme, 
že státní správa rozhodne a výstavba haly 
bude do roka dokončena.

2. V roce 1989 jsme zvonili a volali: 
„Svobodu, svobodu“. Teď ji máme a je 
na každém z nás, jak s ní naloží. Nezod-
povědní k sobě a své rodině jsou v prvé 
řadě ti, kteří se do hazardních her zapoju-
jí. Ale těch je spousta. Začíná to sportkou, 
pokrem a následně to jde dál. Regulace 
v tomto smyslu by měla být cílena na 
ochranu dětí a mladistvých a měla by být 
realizována z pozice státu. Obce problém 
nevyřeší, nemají nástroje, a pokud je cíl 
zabránit občanům účast na hazardu, vy-
hláška města o zákazu provozování hra-
cích automatů to nevyřeší. Ministerstvo 
fi nancí změny připravuje a uvidíme, zda 
se regulace podaří.

3. Myslím si, že jednoznačně nejdůle-
žitější dopravní stavbou je konečně za-
hájit výstavbu R43. Léta jsem předsedou 
sdružení pro její výstavbu a problém není 
v penězích, těch bylo na přípravu v roz-
počtu státu vždy dostatek, ale v legisla-
tivě. To, že kraj do dnešního dne nemá 
územně plánovací dokumentaci, brání 
jakémukoliv posun v přípravě stavby. Pří-
prava je blokována obstrukcemi různých 
zájmových skupin a to naše legislativa 
/vytvořena na základě požadavků EU/ není 
schopna rychle a efektivně řešit. Druhou 
důležitou stavbou je tzv. „Boskovická spoj-
ka“. Ve spolupráci s krajem a SŽDC se po-
dařilo zařadit tuto akci do seznamu staveb 
fi nancovatelných z fondů EU a já doufám, 
že se v brzké době dočkáme elektrizované 
tratě s přímým spojením s Brnem.

KSČM 
Vladimír Farský
56 let, strojvedoucí u ČD

koníčky - ochotnické diva-
dlo, práce s dětmi a mláde-
ží, jako vedoucí dětských 
kolektivů a táborů pracuji 
od svých 15-ti let
Hlavní body programu - výstavba obec-
ních bytů pro mladé rodiny, seniory a so-
ciálně slabé občany, rozšíření domova dů-
chodců, převedení nemocnice do páteřní 
sítě Jihomoravského kraje, vybudování 
knihovny, koncertního sálu, či nové spor-
tovní haly. Je třeba zlepšit komunikaci 
a spolupráci s veřejností. Důležité bude 
též podávání projektů na investiční dotace 
z EU v rámci programu IROP, který začí-
ná v první polovině roku 2015.

1. Moje názory na umístění sportov-
ní haly na Slovákové jsou stále stejné. 
Z mnoha důvodů je toto místo naprosto 
nevhodné. Nejlepším důkazem je to, že 
stavba musela být ihned po zahájení pře-
rušena. Svědčí to o katastrofální úrovni 
předprojektových prací. Vždyť když se 
má něco stavět v tak složitém geologic-
kém terénu (a o tomto faktu se dobře vě-
dělo), měl by tomu předcházet důkladný 
průzkum, což se nestalo. Ihned, jak se 
koplo do země, problém byl na světě. Ale 
zpět k otázce. Stavba by se měla ihned 
zastavit, na tom místě udělat třeba hřiš-
tě nebo kurty a pro halu začít hledat jiné 
vhodnější místo. Bohužel, Rada města po-
depisuje pár dní před volbami dodatek ke 
smlouvě se stavební fi rmou, který případ-
né ukončení stavby novým vedením znač-
ně komplikuje. Za to by jim měli občané 
vystavit příslušný účet.

2. K hazardu mám jednoznačně odmíta-

vý postoj. Často slyšíme, že z něj plynou 
peníze do městského rozpočtu. Pro mě 
jsou to špinavé peníze a rád se bez nich 
obejdu. Je to téměř jako kdybychom le-
galizovali příjmy z trestné činnosti. Znám 
mnoho lidí, kterým automaty zničily život. 
Kdyby ve městě nebyly, oni by nehráli.

3. Boskovice jsou proťaty silnicemi na 
Prostějov a Jevíčko. Z toho plyne problém 
silné kamionové i individuální dopra-
vy. Zvláště v odpolední špičce je situace 
zoufalá. Vše ještě komplikuje železniční 
přejezd u Slavie. Jsem zastáncem podpory 
obchvatu ve směru Jevíčko, když na jiné 
strany je to prakticky nemožné. Kritickým 
místům by se tak alespoň trochu odlehčilo. 
Další důležité stavby jsou silnice na Blan-
sko, R43, či projekt „Boskovická spojka“. 
To jsou však věci, na které má samospráva 
jen malý vliv. 

Sdružení SNK ED
a Sportovci pro Boskovice

Radek Mazáč
42 let, ekonom

koníčky - sport, cestování
motto - Nebát se a nekrást.
Hlavní body programu - 
Vyrovnaný rozpočet města, 
Výrazná regulace hazardu, Zákaz podo-
mního prodeje, Zvýšení počtu parkova-
cích míst, Výstavba chodníku a cyklostez-
ky „Boskovice – Western park“, Pokračo-
vání v rekonstrukci obecních komunikací 
a chodníků, Dostavba sportovní haly, Do-
končení územního plánu.

1. Jsem pro dokončení stavby. Jedná se 
o prvek společensky a sportovně prospěš-
ný pro život v Boskovicích, který jedno-
značně patří do vybavenosti každého měs-
ta. Daná lokalita je správnou volbou všech 
požadovaných kritérií. Chybí nejen spor-
tovcům a mládeži, ale bude využívána i 
pro nesportovní vyžití občanů. Motiv kri-
tiků spíše vychází z programové vyprah-
losti. Lépe se kritizuje, než přichází s ně-
čím novým. Jsem přesvědčen, že se jedná 
o zástupné problémy. Kdyby na stejném 
místě byla realizována stavba jiného cha-
rakteru, nikdo by nevedl takovou kampaň. 
Mnohokrát jsme vysvětlovali a reagovali 
na všechny připomínky. Argumentovali 
na všechny výhrady (obsazenost a využi-
tí haly, parkování, koncepce, fi nancování 
atd.) Zastupitelům i občanům byla prezen-
tována „zpráva o vlivu stavby na spodní 
vody“, která konstatovala nekonfl iktnost 
stavby s okolím, přesto odpůrci hledají 
další důvody pro zastavení stavby. Věřím, 
že využijí naši nabídku k jednání, kde by-
chom je nejen přesvědčili, ale hlavně na-
šli takové kroky, které by zamezily jejich 
obavám.

2. Jsem pro výraznou regulaci hazardu. 
Jedná se o problematiku, na kterou hledá 
odpověď především stát.  Na jedné straně 
musíme respektovat svobodné právo člo-
věka rozhodovat o sobě samém, byť s tím 
nemusíme souhlasit a na straně druhé po-
suzovat míru závažnosti pro region a spo-
lečnost. Jinými slovy: „mohu ovlivňovat 
jen to, co mám pod kontrolou“. Na zákla-
dě studie povedeme debatu a nastavíme 
omezující parametry, jako např.: počet 
provozoven v dané lokalitě, umístěni pro-
vozovny, označeni a propagace atd. 

3. Zde bych rozdělil odpověď do dvou 
skupin. Do první skupiny patří místní 
komunikace, které patří do kompeten-
ce města. Zde můžeme přímo plánovat, 
popřípadě řídit proces fi nancování, le-
gislativních kroků, výkupu pozemku atd. 
V této skupině bych chtěl vytipovat a vy-
tvořit nová parkovací místa ve městě. 
Stěžejní je také zhotovení chodníku smě-
rem ke hřbitovu včetně cyklistické stez-
ky do lokality Doubravy. V neposlední 
řadě pokračovat v rekonstrukci místních 
chodníků a komunikací dle plánu. Dru-
hou oblastí jsou komunikace I., II., a III. 
třídy, které jsou sice na území města, ale 
jsou pod správou státu či kraje. Zde jsme 
odkázáni na činnosti typu urgence, spo-
lupráce či argumentace s orgány státní 
správy. I tuto činnost znám z minulého 
období a jsem schopen ji úspěšně apliko-
vat do budoucna. Mezi prioritní projekty 
tohoto typu patří: Dostavba nové silnice 
Boskovice - Blansko či výstavba silnice 
R43. 

Sdružení Strany zelených
a nezávislých kandidátů

Michal Staněk
41 let, jednatel fi rmy

koníčky - chalupaření, 
cykloturistika, ekonomika 
a rozvoj fi rmy, tedy práce
motto - Jsme narození ke 
svobodě a to ke svobodě volby.
Hlavní body programu - hlavně spoko-
jený občan, řešení problému nemocnice, 
dopravní infrastruktura, ekonomika a roz-
voj města a ruku v ruce sociální politika, 
jako je zaměstnanost a bydlení.

1. Pro rozhodování o dalším osudu 
staveniště zajistíme odborný posudek 
z oblasti ekonomické a ekologické pro 
vhodnost dostavby sportovní haly na ulici 
Bílkova. Podle výsledku tohoto posudku 
se rozhodneme buď pro další dostavbu 
či defi nitivní zastavení stavby a uvedení 
současného stavebního prostoru do pů-
vodního stavu.

2. Hazard považujeme za negativní jev, 
který je třeba omezit či úplně zrušit. Z dů-
vodu závažných společenských problémů 
pro rodiny i stát.

3. Na prvním místě považujeme za stě-
žejní vybudování obchvatu města z důvo-
du snížení ekologické zátěže na životní 
prostředí města s tím, že dojde k snížení 
hlučnosti a produkce emisí. Zároveň se 
tímto zvýší bezpečnost a plynulost provo-
zu na současných křižovatkách ve městě. 
Druhou důležitou stavbou je železniční 
spojka Boskovice – Brno. Další důležitá 
dopravní stavba je rozšíření průmyslové 
zóny ve městě, a tím podpora pracovních 
míst. Nemůžeme opomenout další dlouho-
době neřešenou rychlostní silnici R 43, je-
jíž trasování považujeme za nejvhodnější 
ve variantě přímé, a to s obchvatem města 
Kuřim z důvodu, že občan ušetří nejen čas 
a to cca 30 minut tam a zpět, ale ušetří 
také nemalé fi nanční prostředky. Pokud se 
naši kandidáti dostanou do vedení města, 
budeme jednat s příslušnými organizace-
mi a úřady pro co nejrychlejší řešení.

KDU-ČSL
Jaromíra Vítková

57 let, místostarostka města
koníčky - cyklistika a ces-
tování, četba, rodina
motto - Důvěra budí důvěru.
Hlavní body programu - 
Vytvoření strategické-
ho plánu rozvoje města a navazujících 
dokumentů v oblasti rodinné politiky, 
kultury, cestovního ruchu, životního 
prostředí a dalších oblastí a dalších pod-
mínek pro čerpání podpory investičních 
a neinvestičních projektů z EU v období 
2014-2020, podpora neziskových orga-
nizací, rozvoj knihovny včetně vyřešení 
prostorových dispozic odpovídajících je-
jímu významu, péče o kulturní památky 
a místně významné objekty, mimo jiné 
obnovu parku u zámeckého skleníku a 
dořešení proluk v Městské památkové 
zóně, mimo jiné lokality U Koupadel, 
péče o životní prostředí a infrastrukturu 
města.

1. Sportovní hala je zařízení, o jehož 
absenci se vedla diskuse již v minulých 
letech a její výstavba byla v programech 
mnoha politických stran a uskupení. Již 
v lednu 2003 zastupitelé vyslali své zá-
stupce do dražby pozemku u hotelu Ve-
len, ale s ohledem na výši ceny pozemku, 
město pozemek nezískalo. Postupem času 
se prověřovala další místa – pozemek za 
Střední pedagogickou školou, pozemek za 
ulicí Štefánikovou, na ul. Mánesově a také 
u Základní školy na ul. Slovákově. Tento 
pozemek byl orgány města odsouhlasen. 
Stavba je nyní pozastavena a očekáváme 
rozhodnutí Krajského úřadu ve věci odvo-
lání majitelů sousedních pozemků. Stav-
ba by dle mého názoru měla pokračovat, 
protože ani  referendum výstavbu haly 
nezastavilo. Halu potřebují např. fl orba-
listé, volejbalisté a další sportovci, proto-
že stávající tělocvičny těmto sportovcům 
neumožňují plnohodnotný trénink a orga-
nizování zápasů a turnajů, musí jezdit do 
okolních měst. Zanedbatelné nejsou také 
fi nanční prostředky, které zde byly vyna-
loženy.  Pokračování na str. 5
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Volby v Boskovicích: přehled lídrů kandidátek
V Boskovicích budou lidé vybírat sedmadvacet zastupitelů z osmi kandidátních listin, které podalo pět politických stran, dvě sdružení a jedno hnutí. Lídrům kandidátek jsme položili tři otázky. 
Jejich odpovědi přinášíme v pořadí, které odpovídá vylosovaným číslům kandidátek pro komunální volby ve městě.
1. Boskovice rozděluje stavba nové sportovní haly, která byla před půl rokem pozastavena. Jaký by měl být podle Vás další osud staveniště a proč?
2. Jak se stavíte k hazardu ve městě? Zakazovat herny nebo je nijak neomezovat a proč?
3. Které dopravní stavby jsou pro Boskovice podle Vás stěžejní a co byste pro jejich urychlení z pozice vedení města mohl/a učinit?

Zveme Vás 
v sobotu 20. 9. 2014 

od 8.30 hodin do 12 hodin na Masarykovo náměstí v Boskovicích na mítink našich kandidátů a společnou diskusi.
Také zveme všechny děti v ten stejný den, 

tedy v sobotu 20. září do kina Panorama na ilm: Jak vycvičit draka 2, který promítáme s podporou našich ANO kandidátů od 15ti hodin.  Vstup volný.
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Dostavba sportovní haly 

rozděluje boskovické lídry
Pokračování ze str. 1
Podobný názor zastává KSČM. Stavba haly ve Slovákově ulici je 

podle lídra Vladimíra Farského nevhodná. „Nejlepším důkazem je to, 
že stavba musela být ihned po zahájení přerušena. Svědčí to o kata-
strofální úrovni předprojektových prací. Vždyť když se má něco stavět 
v tak složitém geologickém terénu, měl by tomu předcházet důkladný 
průzkum, což se nestalo. Stavba by se měla ihned zastavit, na tom mís-
tě udělat třeba hřiště nebo kurty a pro halu začít hledat jiné vhodnější 
místo.“ 

Nejednoznačně se ke stavbě sportovní haly staví lídr Sdružení Stra-
ny zelených a nezávislých kandidátů Michal Staněk, který by nechal 
nejprve vypracovat další posudek. „Podle výsledku tohoto posudku 
se rozhodneme buď pro další dostavbu či defi nitivní zastavení stavby 
a uvedení současného stavebního prostoru do původního stavu.“

Jednička sociální demokracie Hana Nedomová ke stavbě uvádí: Pro 
nás je důležitá ekonomická stránka stavby. Nemůžeme se jednoznačně 
vyjádřit, protože nám chybí důležité informace. Například, jak se za-
chová dodavatelská fi rma v případě vypovězení smlouvy. Jako opozič-
ní zastupitelé jsme u jednání nebyli.“

Stavbu sportovní haly v Boskovicích teď posuzuje jihomoravský 
krajský úřad. Odvolali se k němu účastníci řízení, kteří nesouhlasí 
s posledním rozhodnutím boskovického stavebního úřadu. Nelíbí se 
jim, že povolil změny stavby kvůli nestabilnímu podloží.

Kvůli spodní vodě na staveništi museli architekti změnit projekt. 
Stavební úřad pak naznal, že zásahy jsou natolik zásadní, že je tře-
ba získat další povolení. To nakonec hala od boskovického stavebního 
úřadu dostala. Odvolání a námitky podjatosti podali někteří účastníci 
řízení v srpnu. Na rozhodnutí má krajský úřad lhůtu šedesáti dnů.

U nemocnice vznikne stání...
Pokračování ze str. 1
„Vzniklo by tam parkoviště o kapacitě osmdesát až sto třicet míst. Zá-

leží na tom, jak budou stání umístěna vzhledem k podloží a k potřebám 
nemocnice. Více řekne geologický průzkum,“ upřesnil starosta.

Výkup pozemků pro nové parkoviště ještě musejí schválit zastupitelé. 
Zatím na stavbu existuje jen studie a chystá se podrobný projekt. „Stavba 
by pak mohla začít příští rok,“ dodal blanenský místostarosta Jiří Crha 
(ODS). Blansko v uplynulých letech výrazně investovalo do svých par-
kovišť. Město například nechalo postavit nová stání u aquaparku. Teď se 
dokončuje stavba nového parkoviště pro dvě stovky aut před vlakovým 
nádražím. S nedostatkem místa bojuje také nemocnice v Boskovicích. 
Tam letos město plánuje patnáct stání za objektem, kde sídlí ordinace 
lékařů a lékárna. Dalších dvacet míst příští rok nabídne nové parkoviště, 
které vznikne na místě zastávek pro autobusy před nemocnicí.  (moj)

Volby 
v Boskovicích
Pokračování ze str. 4
2. Hazard je obecně zlo, které 

může ničit život jednotlivců, ale 
i celých rodin. Hazard je u nás le-
gální a jeho formy jsou různé od 
stíracích losů, sázky ve sportu až 
k hracím automatům. V současné 
době se v připravované novele 
zákona řeší pravidla pro videolo-
terijní terminály a také vyhlášky 
obcí a měst. Některá města ome-
zují provoz automatů časově, ně-
která vymezují zakázané lokality, 
jiná zakazují umístění automatů 
u budov škol, školských a zdra-
votnických zařízení, apod. Tímto 
se zabývali i členové odborných 
komisí Rady města. Zkušenos-
ti i vyjádření komisí ukazují, že 
zavedení regulace není jednodu-
ché. Někteří argumentují, že ha-
zard provozovali již ve starověku 
a hlavně, že město bude kráceno 
v příjmech poplatků. Můj názor je 
hazard postupně regulovat až za-
kázat. Léčba jakékoliv závislosti, 
tedy i hráčské, stojí společnost 
také nemalé fi nanční prostředky 
a získávat fi nance na neštěstí dru-
hých považuji za špatné. 

3. Boskovice, město ležící 40 
km na sever od Brna, si jistě pro 
své občany, podnikatelské subjek-
ty i návštěvníky zaslouží rychlost-
ní komunikaci R 43. Tu považuji 
za stěžejní. Další důležitou komu-
nikací je silnice II. třídy Bosko-
vice-Blansko. V rámci železnice 
je dle mého názoru důležitá také 
Boskovická spojka. Pro urych-
lení výstavby těchto dopravních 
staveb se snažím jednat v rám-
ci svých kompetencí s kolegy 
v Krajském zastupitelstvu. Jedná 
se však o stavby, které jsou v rám-
ci rozvoje silnic a dálnic seřazeny 
dle důležitosti a dalším omezením 
jsou fi nanční prostředky. U Bos-
kovické spojky se podařily zrea-
lizovat opravy dvou přejezdů (na 
ul. Janáčkově a Dřevařské) v hod-
notě cca 25 mil Kč, které uhradila 
organizace SŽDC na naléhání ve-
dení města. V Boskovicích by měl 
být v budoucnu, dle projektu, do-
pravní terminál, nádraží by mělo 
být zmodernizováno. Dopravní-
mi stavbami jsou i cyklostezky, 
jejichž síť je také třeba rozvíjet. 
Cyklistika není jen volnočasovou 
aktivitou, ale i způsob dopravy, 
která neznečišťuje ovzduší.

ČSSD
Hana 

Nedomová
51 let, uvolněná 
členka zastupitel-
stva Jihomoravské-
ho kraje
koníčky - zahradničení, turistika 
a četba
motto -  Chcete změnu? Volte 
ženu. 
Hlavní body programu -  Bude-
me usilovat o zachování Nemoc-
nice Boskovice a jsme připraveni 
jednat o možnosti změny zřizo-
vatele nemocnice na Jihomorav-
ský kraj. Našim cílem je vytvořit 
„Strategický plán rozvoje města“ 
na období 20 a více let a to za 
účasti odborné veřejnosti a obča-
nů města. Udržíme síť poskytova-
ných sociálních služeb a jejich ka-
pacity. S využitím státních dodací 
podpoříme investice do výstavby 
nových bytů, zvláště malometráž-
ních. Prověříme možnosti dořešení 
sportovního areálu Červená zahra-
da v návaznosti na zpracovanou 
Koncepci sportu a nově zpracová-
vaný územní plán města.

1 Vzhledem k nastalé situaci 
nemáme toto téma ve svém vo-
lebním programu. Nelze předjímat 
rozhodnutí státní správy a dalších 
účastníků řízení. Pro nás je důleži-
tá ekonomická stránka stavby. 

Nemůžeme se jednoznačně vy-
jádřit, protože nám chybí důležité 
informace. Například, jak se za-
chová dodavatelská fi rma v pří-
padě vypovězení smlouvy. Jako 
opoziční zastupitelé jsme u jedná-
ní nebyli.

2. Náš volební program jasně 
uvádí, že se zasadíme o zrušení 
nebo výrazné omezení hracích au-
tomatů na území města. Jedná se 
o negativní patologické jevy, které 
dělají řadu rodin nešťastných. 

3. Určitě podpora staveb nad-
místního významu, které kladně 
ovlivní život občanů Boskovicka, 
to znamená R43 a přímé vlakové 
spojení Brno-Boskovice. Dále 
chceme prověřit možnost a případ-
ně zahájit jednání s cílem připravit 
výstavbu nové městské účelové 
komunikace podél železniční trati 
směrem na Jevíčko a snížit tak in-
tenzitu silničního provozu na uli-
cích Sokolská, Havlíčkova a Šte-
fánikova.  Připravil Michal Záboj

Petr Engliš

Blansko - Zde-
něk Grünwald 
(ODS) je jedním 
z nejdéle „slouží-
cích“ zastupitelů 
města Blanska. 
Poprvé byl zvolen 
před osmnácti lety. V rozhovoru 
mluví o současné situaci ve měs-
tě, ale také o své práci a o tom, 
proč letos znovu kandiduje.

Jako lékař, jste v rámci své 
praxe musel od pacientů slyšet 
řadu příběhů, názorů a poznat-
ků k fungování města. Nechal 
jste se v něčem inspirovat?

Výhodou mého povolání je 
každodenní kontakt s mnoha lid-
mi. Komunikací s nimi se snažím 
tříbit svoje názory na život ve 
městě, snažím se přenášet podně-
ty či problémy lidí na půdu Rady 
či Zastupitelstva města. 

V mnoha případech se však 
nejedná jen o formování názoru, 
ale i o inspiraci na různé věci, 
které by se měly ve městě zlep-
šit. Samozřejmě, že zde funguje 
i princip zpětné vazby, tedy reak-
ce občanů na rozhodnutí či kroky 
radnice.

Podle většiny obyvatel se za 
poslední čtyři roky řada věcí ve 
městě podstatně zlepšila. Jak 
to vnímáte vy a kde vidíte další 
prostor?

Patřím k těm lidem, kteří si 
myslí, že se v našem městě žije 
velmi dobře, což ovšem nezname-
ná, že je vše dokonalé a že není 
co zlepšovat. Příkladem je střed 
města. Zde byly v minulých letech 
vynaloženy nemalé prostředky na 
modernizaci a rekonstrukci ulice 
Rožmitálova, Wanklova náměs-
tí a Náměstí Republiky. Co je to 
však platné, když těmto zmoder-
nizovaným plochám vévodí chát-
rající budova hotelu Dukla, jehož 
vzhled a využití nemělo město 
po dlouhá léta možnost ovlivnit. 
Teprve v tomto volebním období 
se podařilo objekt odkoupit, ale 
úkolem vedení města v dalším ob-
dobí je vyřešit co dále s touto bu-
dovou. Já sám jsem jednoznačným 
zastáncem demolice tohoto objek-
tu a využití nově vzniklého prosto-
ru k vytvoření oddechové zóny. 

Proč jste se rozhodl kandi-
dovat v letošních komunálních 
volbách?

Členem Zastupitelstva měs-
ta Blanska jsem od roku 1996 

a členem Rady města Blanska 
od roku 2002. Za tuto dobu jsem 
získal mnoho zkušeností, znalostí 
a poznatků, které jsem schopen 
uplatnit i v následujícím volebním 
období. Myslím si, že se v Blan-
sku podařilo realizovat celou řadu 
věcí a projektů. Rád bych přiložil 
ruku k dílu i při realizaci dalších 
záměrů a to jak těch, které jsou již 
započaty, tak těch zcela nových.

Jak byste zhodnotil Blansko 
z pohledu dostupnosti a kvality 
zdravotní péče?

Co se týče zdravotní péče 
v Blansku, spolupracuje v na-
šem městě privátní ambulantní 
zdravotnický sektor s městskou 
nemocnicí, tak jak to ukládá Stra-
tegický plán rozvoje města. Cent-
rem zdravotní péče občanů našeho 
města, ale i okresu je Nemocnice 
Blansko, která dokázala překonat 
četná nelehká období a daří se jí 
dále rozvíjet. Za obrovské poziti-
vum považuji vybudování odděle-
ní jednodenní chirurgie, takže dnes 
již občané našeho města nemusejí 
za operační chirurgickou ale i or-
topedickou péčí dojíždět do Bos-
kovic či do Brna. Dále velmi po-
zitivně hodnotím dobře vybavený 
systém moderní komplementární 

zdravotní péče – rentgeny, CT, ul-
trazvuky, radionuklidové metody, 
laboratoř. Tento komplement ne-
využívá nemocnice jen pro sebe, 
ale poskytuje tyto služby i pro pa-
cienty privátního zdravotnického 
sektoru. Pokud mohu hodnotit do-
stupnost zdravotní péče v našem 
městě, považuji ji za výbornou. 
Hodnotit kvalitu by ale měli obča-
né - pacienti.

Opustíme-li práci, jak trávíte 
volný čas?

Volný čas, to je pro mne pře-
devším rodina. Mám dva dospělé 
syny, kteří však s námi sdílí společ-
nou domácnost a osmiletou dceru. 
Mám rád motorismus a cestování. 
Nejvíce volného času, samozřej-
mě až po rodině, věnuji lednímu 
hokeji. Sám jsem jej v mládí ak-
tivně hrával, dnes si jdu zahrát již 
jen rekreačně, ale od minulé sezo-
ny jsem se po předchozí trenérské 
práci u mládežnických mužstev 
stal hlavním trenérem blanenské-
ho mužstva v kategorii dospělých, 
přičemž A mužstvu se podařilo po-
stoupit do semifi nále Krajské ligy 
a B mužstvo získalo titul přeborní-
ka okresu. Hokej je pro mne velmi 
dobrým odreagováním po práci 
v ordinaci i na radnici.

Jsem zastáncem demolice Dukly, 
říká blanenský zastupitel Grünwald

Turisté. Pátý ročník Pochodu po dálničním tělese R43 přilákal přes tři sta turistů. Ti využili krátké období pěkného počasí k vycházce a podpoře 
urychlení výstavby plánované rychlostní komunikace R 43 v prostoru mezi Brnem a Moravskou Třebovou. Foto Tamara Králová * Modely. Rake-
tomodelářský klub Letostroj Letovice uspořádal o víkendu Světový pohár raketových modelářů. Mezinárodní seriálová soutěž asi třice   závodů, 
konaná v různých zemích světa, poprvé v historii klubu zavítala do Letovic. Foto Jaroslav Oldřich

Doubravice nad Svitavou - 
Rodiče s malými dětmi v Doub-
ravici nad Svitavou získali nové 
prostory, kde se mohou schá-
zet. Příští týden zahájí činnost 
nové Mateřské centrum Ponorka 
v místní části Klemov.

Podobné místo v městysi dosud 
chybělo. Maminky a jejich rato-

lesti se musely scházet k aktivi-
tám na různých místech, třeba v 
tělocvičně základní školy, v kul-
turním domě nebo prostě ve vol-
né přírodě. Teď od radnice dosta-
ly prostory po bývalém obchodě 
v Klemově.

„Mateřské centrum dostalo 
k užívání budovu formou výpůjč-

ky, energie bude hradit městys. 
Bez základního kapitálu, jen s po-
mocí sponzorů a darů od přátel, 
spoluobčanů, kamarádů a dalších 
maminek vzniklo krásné středisko 
pro maminky a jejich děti, které 
v Doubravici chybělo,“ uvedla za 
městys kronikářka Eva Sáňková.

Slavnostní otevření centra se 

uskutečnilo poslední srpnovou so-
botu. Pravidelnou činnost zařízení 
zahájilo v pondělí 8. září. Centrum 
rodičům s malými dětmi nabídne 
například pravidelnou hernu, růz-
ná cvičení, hru na fl étnu anebo di-
vadelní kroužek a jazykové kurzy. 
Pořádat se ale budou i jednorázové 
akce.  (moj)

Z obchodu se stalo Mateřské centrum Ponorka

Broňa Zhořová

Ostrov u Macochy - Předpo-
slední kolo Velké ceny Blanen-
ska uspořádali v sobotu 13. září 
hasiči z Ostrova u Macochy. 
Soutěž se oproti letům minulým 
konala na nové travnaté dráze ve 
sportovním areálu u fotbalového 
hřiště. 

Den před soutěží se Ostrov-
ským na trať vylilo koryto poto-
ka, voda místy dosahovala výšky 
dvaceti centimetrů, přesto se po-
řadatelům podařilo ji svést mimo 
soutěžní dráhu a hasičské závo-
dy, i když na blátě, mohly pro-
běhnout. Účast špatné počasí ale 
nijak nepoznamenalo, startovní 
listina čítala nadprůměrných tři-
atřicet mužských a patnáct žen-
ských soutěžních družstev.

V mužské kategorii se nejlé-
pe umístila družstva z Obory, 
Žernovníku a Stražiska z okresu 
Prostějov, Obora za čas 18,12 s 
obsadila místo třetí, Žernov-
ník s časem 18,02 s místo dru-
hé a Stražisko zvítězilo s časem 

Velká cena: v mužích je už 
rozhodnuto, vyhraje Hluboké

18,00 s. Družstvo mužů z Hlubo-
kého z okresu Třebíč sice obsadi-
lo v Ostrově sedmé místo, získané 
body ale družstvu stačily k tomu, 
aby si před posledními závody 
vytvořilo takový náskok, že je 
jistým vítězem letošního ročníku 
KVASAR Cupu Velké ceny Bla-
nenska v požárním útoku. V Su-
dicích, kde proběhne v sobotu 
20. září poslední kolo Velké ceny 
Blanenska, se proto bude bojovat 
už jen o vícemistrovské tituly.

V ženské kategorii se do 
nejlepší trojice zařadila děv-
čata z Černé Hory, která si za 
čas 18,86 s odvážela pomysl-
ný bronz, dále ženy ze Šošův-
ky, kterým čas 18,01 s stačil na 
stříbrnou příčku, a Sychotín, 
ten bral za nejrychlejší čas dne 
17,63 s zlato. 

Celková tabulka je v ženách 
před poslední soutěží velmi vy-
rovnaná, bodové rozdíly jsou 
minimální, závěrečné kolo letoš-
ního ročníku Velké ceny Blanen-
ska bude proto plné napínavých 
okamžiků.Na tra  . Foto SDH Ostrov u MacochyNa tra  . Foto SDH Ostrov u Macochy
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NEMOCNICE ZEFEKTIVNILA 
PROVOZ LABORATOŘE

Nemocnice Boskovice zrekonstruovala 
svoje klinické laboratoře. Sjednocení provo-
zu hematologie a biochemie přinese úsporu 
i zlepšení komfortu pro pacienty a zdravot-
níky. 

Za pět set tisíc korun umožnila společný 
příjem vzorků, rozšíření prostor laboratoře, 
sjednocení laboratorního informačního sys-
tému.

 „Laboratoř se dříve skládala z několika 
menších částí, což zaměstnancům kompli-
kovalo pohyb v tomto prostoru. Provoz tam 
byl neefektivní, tok materiálu nepřehledný. 
Plochu jsme proto předělali na jednu velkou 
místnost moderního střihu. Umožňuje to 
také větší zastupitelnost personálu,“ uvedl 
jednatel nemocnice Dan Navrátil.

Novinku pozitivně pocítí také pacienti. 

„Už nebudou tápat, ke kterému okénku mají 
vzorky doručit. Vše je nyní v jednom,“ vysvět-
lil Navrátil.

Sloučení dvou linií laboratorního infor-
mačního systému přinese usnadnění práce 
nejen lékařům v nemocnici, ale také lékařům 
ze spádové oblasti Boskovic. „Jedna databá-
ze pacientů, jedna žádanka a jeden výsled-
kový list přispívá ke komplexnímu hodnocení 
laboratorních výsledků. Výsledky vyšetře-
ní jsou navíc doručeny ve velmi krátkém 
čase,“ přiblížila vedoucí oddělení laboratoří 
Ing. Anna Páchová.

Větší kus práce odvedou zaměstnanci la-
boratoře i díky novému analyzátoru, který 
nemocnici výměnou za starý přístroj zapůjči-
la firma Siemens. „Naši práci posunul na vyš-
ší úroveň. Kombinuje čtyři měřící systémy, 
a dovoluje kontinuální vkládání vzorků v růz-
ných typech zkumavek. Místo dvou odběrů 
ve dvou zkumavkách tak můžeme dělat jen 
jeden odběr. Přináší nám to úsporu nákladů 
na materiál, a jak už bylo řečeno, i vyšší kom-
fort pacientům,“ okomentovala přínos nové-
ho přístroje vedoucí laboratoří. 

Pracovníci laboratoře tak podle ní zvlád-
nou najednou analyzovat více vzorků, a také 
z jednoho vzorku zjistí více informací. Dan 
Navrátil upozorňuje, že v Česku je podob-
ných přístrojů velmi málo. „Jde o novinku, 
zatím jsou v provozu možná na dvou praco-
vištích kromě našeho,“ podotkla Páchová. 
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Dětské oddělení procházelo v prvním po-
loletí tohoto roku výraznými personálními 
změnami. Personální obsazení je nyní stabi-
lizováno pod vedením prim. MUDr. Michala 
Klimoviče, Ph.D. a doc. MUDr. Anny Nečaso-
vé, CSc, zástupkyně primáře. 

Ambulance jsou zastřešovány v těchto 
odbornostech: endokrinologie MUDr. Olgou 
Magnovou, nefrologie prof. MUDr. Zdeňkem 
Doleželem, CSc., gastroenterologie prim. 
MUDr. Františkem Jimramovským a riziková 
poradna MUDr. Rulou Machačovou. Naším 
cílem je rozšířit odborné ambulance o od-
bornost dětské alergologie. Součástí dětské-
ho oddělení je Lékařská pohotovostní služba 
pro děti, která je zajišťována ve spolupráci 
s obvodními pediatry. 

Dětské oddělení disponuje novým pří-
strojem pro rychlou diagnostiku zánětlivých 
markerů (CRP), čímž odpadá čekání rodičů 
s dětmi na laboratorní zprávu. Za pomoci to-
hoto přístroje je výsledek znám okamžitě na 
místě a následně se urychluje rozlišení bak-
teriální a virové infekce a tím rozhodování 
lékaře o nasazení léčby antibiotiky. 

Na novorozeneckém oddělení se tento pří-
stroj využívá pro rychlou diagnostiku zánětli-
vých parametrů u novorozenců, ke zrychlení 
vyšetření u náhle vzniklých stavů spojených 
s rizikem novorozenecké sepse. Novoroze-
necké oddělení poskytuje komplexní péči 
o zdravé, donošené děti tzv. systémem „roo-
ming-in“. V rámci zajištění péče o nezralé no-
vorozence, vč. závažných vrozených vývojo-
vých vad, které vyžadují náročnou intenzivní 
anebo multidisciplinární péči, spolupracuje 
především s FN v Brně.

Pro kvalitní fungování komplexní péče 
o novorozence je významná úzce navazující 
spolupráce s porodním oddělením z hledis-
ka kontinuity ošetřovatelské péče o matku 
a novorozence. Důležitá je jednotná podpo-
ra a edukace matek ve velmi křehkém a psy-
chicky náročném období po porodu tak, aby 
maminka byla spokojená. 

Naší snahou je podporovat hospitalizace 
doprovodu s dětmi, proto se uvažuje o mož-
nosti rekonstrukce oddělení tak, aby pobyt 
v nemocnici nebyl provázen stresem a úz-

kostí, ale byl jak dítěti, tak i jeho doprovo-
du zpříjemněn. Z pohledu do historie víme, 
že pokud je spokojená a klidná maminka, je 
spokojené i dítě.

Dětské oddělení zabezpečuje diagnostic-
kou a léčebnou péči pro děti s onemocněními 
horních a dolních cest dýchacích, choroba-
mi trávicího traktu, ledvin a močových cest, 
krve a lymfatického systému, poruchami žláz 
s vnitřní sekrecí. Zajišťuje hospitalizaci dětí 
po úrazech a chirurgických výkonech. 

 prim. MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.
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Po loňském propadu hospodaření je letos si-
tuace v boskovické nemocnici stabilizovaná. Jak 
konkrétně vypadá, prozradil její jednatel Dan Na-
vrátil.

Jak vypadá současná ekonomická situace ne-
mocnice?

Dá se říci, že se trend hospodaření obrátil. 
V době, kdy jsem nastoupil na post jednatele, bylo 

hospodaření každý měsíc ve ztrátě. To se podařilo změnit. Od září 
loňského roku jsme se ani jeden měsíc nedostali do „červených čí-
sel“. Hospodaření za loňský rok skončilo ve ztrátě zhruba šest mili-
onů korun, po započítání účetních operací pak patnáct milionů. Po 
letošním prvním půlroce jsme zhruba devět milionů v plusu, takže 
obrat je zřetelný.

Jakým způsobem se podařilo trend obrátit?
Nastavili jsme úsporná opatření na straně léků a spotřebního ma-

teriálu. Dalším podstatným krokem je, že jsme se zaměřili na vyka-
zování péče pro zdravotní pojišťovny, které se výrazně zefektivnilo. 
Třetí podstatný fakt je, že od začátku letošního roku začal v nemocni-
ci fungovat nový organizační řád, což s sebou přineslo i vznik nových 
nákladových středisek, které mají své jednotlivé rozpočty. Ty jsou 
připravovány sofistikovaným způsobem, který umožňuje neustálou 
kontrolu nad prostředky. Sleduje se hned několik faktorů – spotřeba 
léků, materiál, energie, mzdové náklady...

Úsporná opatření jsem začal zavádět ihned po svém nástupu do 
funkce. Nejprve to byly rychlé změny, které měly okamžitě zlepšit 
fungování nemocnice. Poté přišly na řadu systémová opatření jako 
již zmiňovaný nový organizační řád.

Plánuje nemocnice pro letošek významnější investice?
Při plánování investic jsme byli velmi obezřetní. Věděli jsme, že 

se musíme soustředit na to, aby nemocnice fungovala a nenarůsta-
ly ztráty. Takže velké plány nemáme, ale po vyhodnoceném pololetí 
možná zkusíme přehodnotit náš investiční plán. 

Ještě v letošním roce bychom chtěli zvládnout vybudovat komplet-
ně nový centrální příjem, který by se nacházel ve spodním traktu ne-
mocnice. V současné době se připravuje projekt. Cílem je, aby lépe 
sloužil pacientům, pro které budou všechny služby koncentrované 
na jednom místě, to znamená centrální příjem, pokladna, výpisy ze 
zdravotnické dokumentace, kopírování atd. Zároveň budou v místě 
soustředěné i služby pro naše zaměstnance, kteří si potřebují vyřídit 
administrativní záležitosti.
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Nemocniční lékárna pracuje s informač-
ním systémem, který umožňuje odhalení 
lékových chyb a interakcí zpětně v historii 
výdejů. 

To znamená, že pokud si člověk vyzvedává 
léky opakovaně v naší lékárně, lze pomocí 
této aplikace zachytit nevhodné kombinace 
léků předepsaných jednotlivými lékaři v růz-
ném časovém období. 

Tím se velmi výrazně zvýší bezpečnost 
farmakoterapie. Musíme si uvědomit, že se 
může stát, že lékař nemá úplnou informaci 
o všech lécích, které pacient užívá. Samo-
zřejmostí je také zachycení nevhodných 
kombinací léků při nákupu volně prodejných 
léčiv. 

Pacienti se tedy mohou spolehnout, že 
léky, které si vyzvedávají v naší lékárně, jsou 
pečlivě monitorovány a kontrolovány. Zachy-

cené problematické interakce jsou ihned ře-
šeny s předepisujícími lékaři.

Vzhledem k tomu, že není v možnostech 
lékárny mít všechna léčiva aktuálně na skla-
dě, nabízíme možnost objednání telefonem 
(516 491 267) nebo e-mailem (lekarna@
nembce.cz) tak, aby měl pacient svůj lék co 
nejdříve k dispozici. Uvedený kontakt je také 
možné využít i v případě jakýchkoliv dotazů 
týkajících se všech témat našeho oboru. Veli-
ce se osvědčil i E-shop lékárny – www.nemb-
ce.cz nebo www.lekypostou.cz. 

Pro měsíc září připravila lékárna akci pro 
děti. Zvýhodněnými cenami chceme podpo-
řit prodej přípravků na posílení imunity a pří-
pravků pro dodání důležitých mikroprvků, 
potřebných při zvýšené fyzické i psychické 
zátěži dětí. 

Pro dospělé je možnost výběru kosmetiky 

Vichy, kdy při určité výši nákupu obdrží na-
kupující zdarma kosmetickou taštičku s mi-
niprodukty.

Při nákupu velkého balení jakéhokoli pří-
pravku z konopné kosmetiky zn. Annabis ob-
drží nakupující jedno malé balení dle vlastní-
ho výběru zdarma.

Co se týká prevence, bude od měsíce října 
v lékárně fungovat poradna pro podporu na 
snižování hmotnosti. Každý den vidíme, že 
čím dál větší procento populace má potíže 
pramenící právě z nadváhy – vysoký krevní 
tlak, diabetes II. typu, degenerace kloubního 
aparátu, dechové potíže při námaze apod. 
Tuto poradnu povede bezplatně certifikova-
ný odborník, který se bude věnovat těm, kte-
ří budou mít zájem a chuť obezitu řešit a tím 
předcházet zdravotním komplikacím.

  Mgr. Marie Žídková

Mikrobiologické oddělení je pro nemocnici našeho typu a rozsa-
hu poskytované zdravotní péče naprosto nezbytnou součástí. Svoje 
služby poskytuje nejen lůžkovým oddělením a ambulancím Nemoc-
nice Boskovice, ale i dalším externím žadatelům z regionu.

Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění vyvolaných mikro-
organismy, jako jsou bakterie, viry, kvasinky a parazité. Ke své práci 
využívá metody mikroskopické, kultivační a sérologické. Laboratoř 
poskytuje podklady pro racionální, cílenou a efektivní antibiotickou 
terapii. Laboratorní činnost je doplňována interpretací výsledků, 
konzultační činností, sledováním výskytu rezistentních kmenů a pů-
vodců nozokomiálních nákaz. V budoucnu plánujeme rozšíření čin-
ností o mykologickou diagnostiku. 

Tým odborných pracovníků posílila MUDr. Hana Štroblová, odbor-
ník na sérologii infekčních onemocnění. Dojde tak k rozšíření spektra 
nabízených vyšetření a zrychlení sérologické diagnostiky s využitím 
moderních analyzátorů. 

V rámci revitalizace byly upraveny prostory mikrobiologického od-
dělení, čímž se také zvýšil uživatelský komfort při předávání materiá-
lu k vyšetření.  Ing. Iva Šamšulová

Transfuzní oddě-
lení provádí odběry 
a zpracování krve, 
vyšetření a expedici 
krevních přípravků 
a krevních derivátů 
vyrobených z plaz-
my, včetně odběrů 
krve a plazmy u dár-
ců krve.

Provoz transfuzní-
ho oddělení byl zkva-
litněn novými rychlej-
šími separátory plaz-
my pro plazmaferézy. 
Efektivní kontrolu 
nad zásobami krve a 
krevních výrobků pak 
umožňuje objednáv-
kový systém, který 
zde úspěšně funguje 
již přes rok. Objednávkový systém umožňuje pomocí SMS doobjed-
návat dárce krve při zvýšené potřebě konkrétní krevní skupiny a nao-
pak omezit krevní transfuze v případě dostatečných zásob. 

Objednávkový systém vychází vstříc i dárcům krve, kteří si tak mo-
hou dobu odběru naplánovat dle svých možností a v případě, že se 
nemohou v daném termínu dostavit, mohou se ze systému odhlásit 
a tím umožní ostatním dárcům volný termín odběru využít. 

Děkujeme všem dárcům za jejich ochotu a pomoc při léčbě našich 
pacientů a současně i těm, kteří na naše zaslané SMS výzvy reagují 
a darují tak krev mimořádně na požádání. Informace pro nové dárce 
jsou k dispozici na www.nembce.cz.  prim. MUDr. Olga Klímová

M   
 



V cíli Blanenského Golema 
byl první Martin Gottwald
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Nedělní závody koloběžkářů, inline bruslařů a běžců se povedly

Blanenská desítka nadchla

Petr Engliš

Blansko - Řadu let působil 
v čele Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje. Předtím na pozi-
ci přednosty Okresního úřadu 
v Blansku. Poslední čtyři roky 
působí na blanenské radnice jako 
místostarosta města. Jiří Crha 
(ODS) má ale také osobní život.

Víme o vás, že jste byl 
v minulosti aktivním sportov-
cem, máte na něj čas i nyní?

Už to sice není to co dříve, 
ale i tak se snažím minimálně 
dvakrát třikrát týdně sportovat. 
Nejraději vyrážím o víkendech 
s rodinou na kolo nebo si jdu 
zahrát malou kopanou. V týdnu 
mi tolik času nezbývá, a tak se 
snažím alespoň pravidelně posi-
lovat. Jakýkoliv druh pohybu je 
pro mě skvělou relaxací a zdro-
jem nové energie.

Bydlíte v Blansku, jak vní-
máte město po stránce nabídky 
sportovních a volnočasových 
aktivit?

Blansko má skvělou polohu, 
která přímo vybízí k řadě outdoo-
rových aktivit, ať už běhání, cyk-
listice nebo třeba jen procház-
kám krajinou. Do přírody to tady 
máme pár kroků. V samotném 
městě se pak řada věcí změnila 
k lepšímu. Město investuje do 
rekonstrukcí a budování hřišť, 
podporuje sportovní a kulturní 

akce, stejně jako různá zájmová 
sdružení. 

Zároveň se snažíme podporo-
vat rodiny s dětmi, ať už formou 
budování nových dětských hřišť, 
rozšiřováním nabídky zájmo-
vých kroužků nebo speciálními 
projekty jako je program Děti 
sportují s námi, zaměřený na 
předškoláky.

Dříve jste pracoval také 
v Brně, dovedete srovnat obě 
města jako místo pro život?   

Blansko s Brnem pochopitelně 
nelze srovnávat. Co se ale týká 
kvality života, nikdy bych Blan-
sko neměnil. Máme zde dostupné 
všechny potřebné služby a díky 
dobrému dopravnímu spojení to 
v případě potřeby do Brna není 
daleko. Samozřejmě třeba nabíd-
ka kulturních akcí nebo nočního 
života není v Blansku tak veliká, 
to je ale dáno jeho velikostí.

Jak trávíte volný čas, když 
zrovna nesportujete?

Když je venku nevlídno, rád 
si přečtu napínavou detektivku 
nebo historický román. Pokud 
to ale počasí jen trochu dovo-
lí, jsem rád v přírodě nebo na 
fotbale. Fandím fotbalistům 
FK Blansko a Zbrojovky Brno.  
V poslední době díky kama-
rádům pomalu objevuju krásy 
rybařiny. Zatím spíš jen pasivně, 
příští rok už si ale určitě pořídím 
rybářský lístek. Mnoho z vás ani 
netuší, kolik máme v Blansku 

rybářů, relax u vody je přitom 
nádherným způsobem, jak aspoň 
na chvíli zapomenout na starosti 
všedních dní.

Chtěl byste závěrem něco 
vzkázat lidem z Blanenska?

Chtěl bych jim hlavně podě-
kovat za všechno, co pro město 
a své okolí dělají. V Blansku 

žije řada lidí, jejichž osobní 
iniciativa, práce, nápady a nad-
šení významně přispívají k roz-
voji veřejného života. Tito lidé 
to často dělají ve svém volném 
čase, a jejich jedinou odměnou 
je dobrý pocit. Zároveň bych rád 
všem popřál co možná nejvíce 
životní pohody a optimismu, bez 
něj to v dnešní době nejde.

Jiří Crha: Chtěl bych poděkovat lidem za to, co pro město dělají

Jiří Crha v cíli lidového běhu, který se uskutečnil v rámci Půlmarato-Jiří Crha v cíli lidového běhu, který se uskutečnil v rámci Půlmarato-
nu Moravských krasem 2014.  Foto Bohumil Hlaváčeknu Moravských krasem 2014.  Foto Bohumil Hlaváček

Jiří Crha na letošních závodech dračích lodí na přehradě Kře  nce. Jiří Crha na letošních závodech dračích lodí na přehradě Kře  nce. 
 Foto archiv Foto archiv

Exhibiční utkání starých gard 
Metry a ČKD Blansko

Blansko - K příležitosti 10 let od založení fotbalového klubu FK Blan-
sko bude v sobotu 27. září od 14 hod. sehráno na stadionu na Údolní 
exhibiční utkání starých gard ČKD Blansko a Metry Blansko. Záštitu 
nad utkáním převzal Jiří Crha, předseda FK Blansko a místostaros-
ta města Blansko. 

Pod vedením trenérů Ivana Študenta, Jaromíra Nováka a vedoucího 
týmu Františka Fialy se můžete v dresu ČKD Blansko těšit na tyto hrá-
če: Josef Chuděj, Ladislav Maier, Miloš Jarůšek a jeho synové Hynek 
a David, Karel Jarůšek, Alexandr Malits st. a jeho synové Alexandr 
a Michal, Zdeněk Kleveta a jeho syn Tomáš, Václav a Josef Kotlánovi, 
Antonín Juřica, Jan Kopenec, Josef Mokrý, Petr Vašíček, Miloš Vašák, 
Vlastimil Pícha, Tomáš Antal, Marcel Gargoš, Dušan Zelený, Michal 
Brázda a další. 

V dresu odvěkého rivala Metry Blansko pod vedením trenéra Ctibo-
ra Malíka, asistenta Karla Ťoupka a manažerů mužstva Emila Zuzáka 
a Jiřího Pokoje st. nastoupí tito hráči: Svatopluk Pokorný, Jiří Syrový, 
Miroslav Vymazal, Alois Špaček, Jindřich Štrajt, Milan Ševčík, Jan 
Ruml, Jaroslav Málek, Miroslav Knies, Zdeněk Nehyba, Zdeněk Veselý, 
Martin Smolík, Roman Šindelka, Jan Konečný, Jaroslav Kuběna, Pavel 
Borek, Jiří Opatřil, Libor Dvořáček, Ivo Černý, Martin Kunc, Miroslav 
Koňařík, Pavel Helán, Milan Dobiášek a další.

Utkání bude jako hlavní rozhodčí řídit Jaroslav Kříž, jeho asistenty 
budou Ferdinand Zouhar a Miroslav Nejezchleb. 

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na toto nezapomenutelné 
derby.  Vedení FK Blansko

V těžkém terénu. Déšť nenarušil sobotní závod. Blanenský Golem ale 
tentokrát přinesl bikerům na horských kolech pořádnou dřinu na roz-
blácené tra   obou kategorií. Jako první se objevil v cíli vítěz šestatři-
cítky Matěj Kotouček z brněnského Favoritu více než dvě minuty před 
týmovým kolegou Michalem Kučerou, který až na pásce zdolal Lukáše 
Gregora z Moravce Benešov. Do dvou sekund se pak vměstnali první 
tři jezdci závodu na 61 km v pořadí Mar  n Go  wald, Mar  n Kubíček 
a Zdeněk Gold. Celkem do cíle dorazilo 141 bikerů.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Je možné, že vzniká 
nová tradice, která obohatí spor-
tovní kalendář ve městě Blansku. 
Obavy organizátorů z nejistého 
počasí se naštěstí nenaplnily. Bla-
nenská desítka 2014 se vydařila 
a doufejme, že první ročník nebude 
posledním. Jak proklamovali pořa-
datelé, celodenní sportovní festi-
val pro rodiny s dětmi a sportovce 
všech věkových skupin nezklamal. 
Na své si přišli vyznavači rekreač-
ního i výkonnostního sportu, ať již 
startovali na koloběžkách, inline 
bruslích či si tratě vyzkoušeli coby 
běžci. Blanenská desítka uzavřela 
od nedělního rána část ulice Poří-
čí od Sportovního ostrova Ludvíka 
Daňka až k Ráječku.

Nejprve se představili koloběž-
káři, mezi nimiž vyhrál na hlavní 
trati favorit Michal Kulka těsně 
o sekundu před týmovým kolegou 
Tomášem Pelcem z Ultima Clubu 
Praha. Na desetikilometrové trati 
dosáhl času 20:17. Mezi brusla-
ři si to rozdali rovněž až v cílové 
rovince parťáci z jednoho klubu 
Bruslarna.cz, přičemž vítěz Filip 
Zezula i druhý Štěpán Šváb zajeli 
čas 19:01. Druhý jmenovaný borec 
měl coby Blanenšťák na trati aktiv-
ní fanklub. 

Na běžeckou desítku se nejlé-

pe připravil ukrajinský vytrvalec 
Ruslan Pechnikov. Ten svým časem 
30:34 stanovil základní traťový 
rekord a utekl druhému v pořadí 
Lukáši Kourkovi z Nového Města 
na Moravě přesně o minutu a půl. 
Nejlepší ženou byla favorizova-
ná Lucie Sekanová z USK Praha 
(35:44). 

Celkem se na hlavní desetikilo-
metrové trati dostalo do cíle 278 
běžců, 85 bruslařů a 60 koloběž-
kářů. Velký počet zejména dětí 
a mládeže startoval v rámcových 
závodech na 1500 m i kratších 
tratích pro nejmenší. Celá akce se 
konala pod patronací starosty měs-
ta Ivo Poláka, který se jí i aktivně 

zúčastnil v bruslařské katego-
rii na hlavní trati. Stejně jako na 
Půlmaratonu Moravským krasem 
nechyběla v oranžových tričkách 
početná skupina přátel a známých 
paralympionika Kamila Vašíčka 
v rámci podpory jeho účasti na 
mistrovství světa v Pekingu ve hře 
boccia.

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček  Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček  Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček  Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček



Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
O víkendu se natěšení diváci 
fotbalových mistráků ve vyšších 
soutěžích nedočkali. Máloko-
ho napadlo, že středeční utkání 
Blanska a Ráječka ve vloženém 
kole budou pro ně pro tuto chvíli 
posledními. Oba týmy se v nich 
se svými soupeří rozešly po 
plichtách.

Divize
FK Blansko – TJ Slavoj Polná 

1:1 (1:1). Branky: 15. Müller - 6. 
Lančarič. Blansko: Juran - Grom-
ský, Müller, Čoupek, Šíp - Nečas 
(83. Buchta), Zouhar M. (46. Šplí-
chal), Jukl, Levai - Ullmann (66. 
Krejčíř), Trtílek. Diváků: 210.

V úvodu se jednoznačně více 
dařilo Blansku, paradoxně ale 
z první situace na své polovi-
ně inkasovalo. Vyrovnání ale na 
sebe nenechalo dlouho čekat. 
Müller potvrdil, že je výborný ve 
hře hlavou, když proměnil přes-
ný Juklův centr v gól. Zápas pak 
sklouzl až k nudnému průběhu. 
Ve druhé půli se sice oba týmy 
občas dostávaly na dostřel bran-
ky, byly i nějaké pokusy, žádný 
však již nezměnil skóre. 

Další výsledky vloženého 
kola: Žďár – Bystřice 1:2 (0:2), 
Mutěnice – Otrokovice 1:6 (0:2), 
Pelhřimov – Hodonín 2:1 (0:1), 
Stará Říše – Tasovice 2:0 (0:0), 
Uherský Brod – Napajedla 4:1 
(1:0), Rosice – Vrchovina 0:0, 
Velké Meziříčí – Havlíčkův Brod 
7:1 (3:1).

Odehrané zápasy víkendko-
vého kola: Polná – Napajedla 
5:1 (1:1), Velké Meziříčí – Hodo-
nín 4:0 (0:0), Havlíčkův Brod – 
Tasovice 1:0 (0:0), ostatní utkání 
odložena.

Krajský přebor
Fotbal Jevišovice – SK Olym-

pia Ráječko 3:3 (3:3). Branky: 3. 
vlastní, 17. Hazucha, 45. Jurka V. 
– 29. a 39. Kuldan, 25. Sehnal M. 
Ráječko: Bednář – Líznar (75. Da-
něk), Maška, Bartoš (83. Štrajt), 
Koutný - Vavřík, Kuldan, Sehnal 
J., Mičko - Tenora, Sehnal M.

Ve třetí minutě domácí hodili 
aut až do branky, rozhodčí k údi-
vu všech gól uznali. Jevišovice 
v 17. minutě zvýšili po dálko-
vé střele. Snížil Martin Sehnal, 
vyrovnání přišlo po Tenorově 
nahrávce a Kuldanově trefě. Stej-
ný hráč dokonal obrat šest minut 
před půlí. Do kabin se ale šlo za 

vyrovnaného stavu po brance 
v samotném závěru půle. V té 
druhé již přestřelka nepokračova-
la, nerozhodný stav vydržel až do 
konce. „Je to škoda. Ztratili jsme 
dva body,“ uvedl na klubovém 
webu trenér Petr Vašíček. 

Hrálo se minulý
víkend

Zatímco Blansko po fatální 
domácí porážce 0:5 s Hodonínem 
v předchozím kole se nadechlo 
k zisku tří bodů z horké mutěnic-
ké půdy v poměru 0:1, Olympia 
Ráječko stejným poměrem pod-
lehla doma Tatranu Bohunice. 
V derby v I.A třídě Boskovice 
potvrdily letošní neporazitelnost 
a přetlačily v nikterak kvalitním 
utkání Lipovec. Ve stejné soutěži 
se Bořitov musel sklonit před 
žebětínským soupeřem. Naopak 
Kunštát venku zabodoval. Derby 
se hrálo i v I.B třídě. Černá Hora 
v něm těsně přehrála Rájecké.

Divize: FK Mutěnice – FK 
Blansko 0:1 (0:1). Blansko: Juran 
- Gromský, Müller, Čoupek, Šíp 
- Nečas (79. Buchta), Zouhar T. 
(58. Zouhar M.), Jukl, Levai - 
Ullmann, Trtílek (67. Krejčíř). 
Branka: 20. Levai. Diváků: 320.

Krajský přebor: SK Olympia 
Ráječko – Tatran Bohunice 0:1 
(0:1). Branka: 39. Damborský. 

Diváků: 300. Ráječko: Bednář 
- Neděla, Bartoš, Maška, Koutný 
- Líznar (46. Sehnal J.), Kuldan 
(58. Štrajt), Vavřík (83. Daněk), 
Mičko - Tenora, Sehnal M.

I.A třída: FC Boskovice – SK 
Sokol Lipovec 2:0 (0:0), Stara, 
Koudelka. Slatina – Kunštát 1:3 
(0:3), Boček 2, Loukota. Žebětín 
– Bořitov 3:0 (2:0).

I.B třída: Černá Hora – Rá-
jec-Jestřebí 3:2 (1:1), Honsej-
man, Šebek, Širůček - Lesovský, 
Macháček.
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Minulý víkend: Blansko dovezlo body, Ráječko je poprvé ztra  lo

Dvě remízy ve vloženém kole

K   
Úřední začátek muži 16.00, dorost 13.15, žáci 10.00 

(pokud není uvedeno jinak). 

středa 17. září
Divize: Blansko – Pelhřimov (17.00), dohrávka. 
I.A třída: Bořitov – Rajhrad (17.00), dohrávka.
Krajský pohár: Kunštát – Bystrc (17.00). Boskovice – MS Brno 
(17.00).

čtvrtek 18. září
OP mladší žáci: Knínice - Žijeme hrou B ČT 18.09. 17,00

sobota 20. září
I.A třída: RAFK – Kunštát. Slovan – Bořitov. 
I.B třída: Svratka – Rájec-Jestřebí.  
III. třída: Ráječko B – Vranová. 
IV. třída: Svitávka B – Voděrady (14.00).
Divize dorost: Boskovice – Břeclav B (13.00, 15.15). Blansko – Vrcho-
vina (10.15, 12.30).
OP dorost: Doubravice – Sloup/Vavřinec (13.15). Knínice – Lysice/
Kunštát (16.00). 
I. třída dorost: Šlapanice – Lipovec (13.45). Ráječko – Slavkov (13.00). 
Bučovice – Cetkovice (13.30). 
I. třída žáci: Boskovice – Řečkovice (9.00, 10.45).
OP starší žáci: Kuřim – Lipovec. 
OP mladší žáci: Benešov/Kořenec – Letovice (16.00). Cetkovice – 
Olomučany (13.45).
OP ženy: Drnovice – Kohoutovice (16.00).

neděle 21. září
Divize: Stará Říše – Blansko.
KP: Ráječko – Kuřim.
I.A třída: Boskovice – Hrušovany (13.30). Šlapanice – Lipovec. 
I.B třída: Letonice – Černá Hora. 
OP: Kořenec – Sloup. Vysočany – Olešnice. Doubravice – Rudice. 
Vavřinec – Kunštát B. Letovice – Olomučany. Lipůvka – Šošůvka. Jedo-
vnice – Vilémovice.  
III. třída: Boskovice B – Ostrov. Knínice – Skalice. Velké Opatovice 
– Kotvrdovice. Lažany – Svitávka. Adamov – Bořitov B. Drnovice – 
Vísky.  
IV. třída: Doubravice B – Lažánky. Lipůvka B – Vilémovice B. Jedov-
nice B – Cetkovice (13.15).  
OP dorost: Drnovice/Voděrady – Č.Hora/Bořitov/Boskovice B. Lipůvka 
– Olomučany (13.00). Kotvrdovice – Rájec-Jestřebí (13.45). Letovice – 
Svitávka (13.45). Velké Opatovice – Olešnice. 
KP žáci: Moravský Krumlov – Blansko (9.30, 11.00).
I. třída žáci: Rájec-Jestřebí – Slavkov (9.00, 10.45). Žijeme hrou – 
Soběšice (9.30, 11.15). v Kunštátě)
OP starší žáci: Ráječko – Sloup/Vysočany. Adamov – Rudice/Jedovnice 
(13.00). Velké Opatovice – Svitávka. Knínice – Drnovice/Žijeme hrou. 
Vísky – Dolní Loučky. 
OP mladší žáci: Jedovnice/Rudice – Šošůvka. 
Divize ženy: Kotvrdovice – Líšeň (10.30). 

středa 24. září
OP dorost: Olomučany – Kotvrdovice (17.00).
OP starší žáci: Rudice/Jedovnice – Kuřim (17.00).

pátek 26. září
OP: Šošůvka – Jedovnice.

sobota 27. září
Divize: Blansko – Žďár. 
OP: Olomučany – Lipůvka. Kunštát B – Letovice.
III. třída: Kotvrdovice – Ráječko B. 
IV. třída: Vilémovice B – Jedovnice B. 
Divize dorost: Žďár – Blansko (10.15, 12.30). Boskovice – Třebíč 
(13.00, 15.15).
KP žáci: Blansko – Kohoutovice (10.00, 11.45). 
I. třída žáci. Tišnov – Žijeme hrou (14.30, 16.15). Bučovice – Rájec-
Jestřebí (13.00, 14.30). Boskovice – Bystrc (9.00, 10.45). 
OP ženy: Kohoutovice – Ráječko. 

neděle 28. září
KP: Moravský Krumlov – Ráječko.
I.A třída: Hrušovany – Bořitov. Kunštát – Žebětín. Lipovec – RAFK. 
Boskovice – Slatina. 
I.B třída: Rájec-Jestřebí – Soběšice. Černá Hora – Čebín.  
OP: Sloup – Vilémovice. Rudice – Vavřinec. Olešnice – Doubravice. 
Kořenec – Vysočany. 
III. třída: Ostrov – Vísky. Bořitov B – Drnovice. Svitávka – Adamov. 
Vranová – Lažany. 
Skalice – V. Opatovice. Boskovice B – Knínice. 
IV. třída: Voděrady – Benešov. Lažánky – Svitávka B. Skalice B – 
Doubravice B (13.30). 
I. třída dorost: Rousínov – Cetkovice (13.00). Lipovec – Ráječko (13.45).
OP dorost: Rájec-Jestřebí – Doubravice. Č.Hora/Bořitov/Boskovice B – 
Lipůvka. Sloup/Vavřinec – Drnovice/Voděrady (12.00). Lysice/Kunštát 
– Vísky (10.15). Olešnice – Knínice. Svitávka – Velké Opatovice.  
OP starší žáci: Lipovec – Kotvrdovice. Sloup/Vysočany – Adamov 
(10.30). Dolní Loučky – Velké Opatovice (13.00). Drnovice/Žijeme hrou 
– Vísky. Č.Hora/Bořitov – Knínice.  
OP mladší žáci: Žijeme hrou B – Jedovnice/Rudice (14.00). Sloup/
Vysočany – Knínice. Boskovice B – Benešov/Kořenec.
Divize ženy: Medlánky – Kotvrdovice (16.00). 

pondělí 29. září
OP mladší žáci: Šošůvka – Cetkovice (17.00).

Petr Havíř: V Blansku máme jednu 
z nejmodernějších kuželen v republice

Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Novou pýchou 
s p o r t o v c ů 
v Blansku je 
s u p e r m o d e r -
ní kuželna na 
Údolní ulici. 
Nové dráhy pře-
vezené a instalované po nedávném 
brněnském mistrovství světa z ní 
udělaly jednu ze dvou nejlepších 
v republice. Co to znamená pro KK 
Blansko jsme si popovídali s jeho 
prezidentem Petrem Havířem.

Má nyní kuželna opravdu 
absolutně špičkové parametry?

Je to tak. Dají se na ní hrát 
všechny akce světového charak-
teru. S výjimkou šampionátu, ten 
se podle pravidel hraje vždy jen 
na absolutně nových drahách, 
aby měli všichni stejné podmín-
ky. 

Potřebný certifi kát má?
Je schválený. Dráhy jsou po 

přeměření stoprocentně rovné. 

Kolik je momentálně podob-
ných kuželen v republice?

Tenhle typ materiálu je ještě 
v Třebíči.

Co to bude znamenat pro bla-
nenský klub?

Je to obrovská výzva pro všech-
ny naše kuželkáře. Bude záležet 
jen na nich, jak se k tomu postaví. 
I pro případný příliv hráčů z jiných 
oddílů. Předpokládáme příchod 
posil do družstev žen i mužů. 

Ženy hrají v první lize v repub-
likové špičce, muži v druhé lize. 
Budou se chtít také posunout do 
elity?

Určitě. Ne ale hned, neděláme si 
iluze. Letos se budeme snažit se na 
tom naučit hrát, to je logické. Příš-
tí rok se budeme snažit o postup, 
to máme naplánováno. 

Paradoxně ale zdejší nejlepší 
hráč Ondřej Němec v tuto chvíli 
odchází na hostování do Morav-
ské Slavie…

Ono je to snadno vysvětlitelné. 
Bydlí v Brně, kousek od tamní 

kuželny a jeho sen byl vždy hrát 
první ligu a pokusit se dostat do 
reprezentace, k níž by mohl mít 
vzhledem k svému věku ještě blíz-
ko. Jde tam na zkušenou, na půl 
roku a jsme samozřejmě domluve-
ni, že se s největší pravděpodob-
ností vrátí a přijde s ním i posila 
k nám.

Počítáte s náborem mládeže?
Samozřejmě. Už jsme podnikli 

první kroky. Připravili jsme ná-
borové pozvánky do škol a bude 
to jedna z našich priorit. Není nic 
ideálnějšího než hrát s vlastními 
odchovanci.

Jaké atraktivní akce můžeme 
v Blansku očekávat?

Zatím počítáme na konci roku 
s již tradičním Habřinovým memo-
riálem, který bude mít letos vzhle-
dem ke kvalitě kuželny určitě ještě 
vyšší účast než jindy. To ale není 
nic nového. V novém roce však 
budeme žádat o přidělení pořada-
telství nějakého mezinárodního 
utkání a mistrovství republiky 
mužů nebo žen. 

A nějaké ještě větší akce?
Můžeme zkusit evropské pohá-

ry, to je výzva.

Váš klub je po rozpadu TJ 
ČKD samostatným subjektem. 
Jaké jsou vaše zkušenosti s tím-
to faktem?

Přibyly nám starosti s vedením 
účetnictví, na druhou stranu jsme 
získali větší volnost se sháněním 
sponzorů, což je jednoznačné 
pozitivum. Vědí, že peníze půjdou 
přímo do kuželek. 

Co spolupráce s městem, 
provozovatelem kuželny, jak se 
jeví?

Výborná. Nemůžeme si stěžovat 
ani trochu. Investici hradilo měs-
to, stálo to asi 2,8 milionů, musí-
me obrovsky poděkovat. Věřím, 
že se nám podaří to vrátit tím, že 
budeme Blansku dělat dobré jmé-
no. Abychom byli jednou z vizitek 
města. A začali i ve větší míře cho-
dit diváci na špičkový sport, který 
se u nás hraje. Bude to atraktivní 
podívaná, kdo to už poznal, může 
potvrdit.

Většina fotbalových utkání 
víkendu byla odložena

Blanensko a Boskovicko - Jihomoravský krajský fotbalový svaz zru-
šil v pátek celé víkendové kolo. Nehrálo se proto v žákovské, doroste-
necké ani v mužské kategorii. Všechny zápasy byly kvůli špatným kli-
matickým podmínkám odloženy.

V mimořádné úřední zprávě bylo uvedeno: „Oznamujeme, že Výkon-
ný výbor JmKFS rozhodl o odložení všech mistrovských zápasů JmKFS 
plánovaných na víkend 13. - 14. září 2014. Důvodem jsou intervence 
a žádosti oddílů ohledně velmi špatné kvality hracích ploch po vytrva-
lých deštích, které byly doloženy patřičnou dokumentací. Bohužel ani 
předpověď na víkend neslibuje zlepšení počasí. STK vyzývá všechny 
oddíly, aby se na náhradním termínu dohodly v co nejkratší době a doho-
dy zaslaly na sekretariát. Dohody nebudou zpoplatněny.“  (bh)

TABULKY
Divize

  1.  V. Meziříčí  7  5  2  0  24:5  17  
  2.  Hodonín  7  4  1  2  17:10  13  
  3.  Havl. Brod  7  4  1  2  14:15  13 
  4.  Otrokovice  6  3  2  1  14:7  11  
  5.  Vrchovina  5  3  1  1  5:3  10 
  6.  Bystřice  6  3  1  2  12:12  10 
  7.  Stará Říše  6  3  1  2  5:7  10 
  8.  Mutěnice  6  3  0  3  8:10  9 
  9.  Blansko  6  2  3  1  7:10  9 
  10.  Rosice  6  2  2  2  11:8  8 
  11.  Uh. Brod  6  2  2  2  11:11  8  
  12.  Pelhřimov  6  2  1  3  7:8  7  
  13.  Polná  6  1  3  2  11:10  6  
  14.  Žďár  6  2  0  4  8:9  6 
  15.  Tasovice  7  0  2  5  3:14  2  
  16.  Napajedla  7  0  0  7  6:24  0

Krajský přebor
  1.  Bohunice  7  6  1  0  18:4  19
  2.  Sparta  7  6  0  1  25:6  18 
  3.  Ráječko  7  5  1  1  20:7  16  
  4.  M. Slavia  7  5  1  1  20:8  16 
  5.  Bzenec  7  4  1  2  18:11  13  
  6.  Ivančice  7  3  1  3  14:9  10  
  7.  M. Krumlov  7  3  1  3  9:9  10  
  8.  Bystrc  6  3  1  2  10:12  10  
  9.  Rousínov  7  3  0  4  17:15  9 
  10.  Znojmo  6  2  1  3  5:11  7 
  11.  Vojkovice  7  1  3  3  6:9  6 
  12.  Novosedly  6  1  2  3  7:16  5  
  13.  Jevišovice  7  1  1  5  8:18  4 
  14.  Dubňany  7  1  1  5  7:17  4  
  15.  Bosonohy  7  1  1  5  7:22  4  
  16.  Kuřim  6  1  0  5  5:22  3

I.A třída
  1.  Boskovice  5  5  0  0  14:1  15
  2.  Slovan  5  4  0  1  12:5  12
  3.  Líšeň B  5  2  2  1  13:5  8
  4.  Žebětín  5  2  1  2  8:10  7
  5.  Dobšice  5  1  3  1  10:9  6
  6.  Hrušovany  4  2  0  2  5:8  6
  7.  Kunštát  5  2  0  3  7:12  6
  8.  Miroslav  4  1  2  1  3:3  5
  9.  Šlapanice  5  1  2  2  9:10  5
  10.  Lipovec  5  1  2  2  6:8  5
  11.  Slatina  4  1  1  2  7:10  4
  12.  Tasovice B  4  1  1  2  2:8  4
  13.  Bořitov  4  1  0  3  3:7  3
  14.  RAFK  4  0  2  2  5:8  2

I.B třída
  1.  Vyškov B  5  4  0  1  16:9  12
  2.  Svratka  5  4  0  1  13:8  12
  3.  Černá Hora  5  3  1  1  12:9  10
  4.  Soběšice  5  3  0  2  16:11  9
  5.  Tišnov  4  3  0  1  8:4  9
  6.  Čebín  4  3  0  1  9:7  9
  7.  Rájec-Jestřebí  5  2  1  2  8:11  7
  8.  Letonice  4  2  0  2  6:6  6
  9.  Medlánky  5  1  2  2  12:12  5
  10.  Bohunice B  5  1  1  3  9:13  4
  11.  Rousínov B  4  1  0  3  5:12  3
  12.  Bohdalice  4  0  2  2  6:8  2
  13.  Řečkovice  5  0  2  3  5:12  2
  14.  Podolí  4  0  1  3  6:9  1

Blansko – Polná 1:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Polná 1:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Ráječko – Bohunice 0:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Bohunice 0:1.  Foto Bohumil Hlaváček
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Peníze PODNIKATELSKÁ 
inzerce

Koupím byt na inves  ci.  
Tel.: 739 967 371.

Koupím starší dům se 
zahradou v Mor. krasu. 

Tel.: 603 905 438.

Hledáme pronájem 
zařízeného  bytu 2+1 nebo 

2+kk v Blansku.
K nastěhování od října. 

Tel.: 724 794 917.

ŘÁDKOVÁ inzerce

BLEŠÁK
na zámku ve Velkých Opatovicích

Co se Vám nehodí, 
in mu m e ud lat 

radost...
9.00-16.00 hod.

vstup zdarma
rode ní místo  poplatek 100,- 

28.9.2014

VCelaRský den
o celý den ude pro íhat od orn  poradenství z o oru v ela ství 

ou asn  pro hne        ochutnávka medovin , mo nost zakoupení medu, 
         minikurz pro zá emce o v ela ení,     
       promítáním lm  se v ela skou t matikouˇ ˇ

PRODEJ
Prodáme levně nové dám-

ské oblečení a stojany. Mobil: 
733 643 417.

Prodám automatickou prač-
ku zn. Whirpool-přední plnění, 
nutná menší oprava, při rych-
lém jednání výrazná sleva. Tel.: 
721 305 595.

Prodám stavební míchačku 
120 l, 220 V. Bezvadný technický 
stav - jako nová - 1x použitá. Cena 
3 000 Kč. Tel.: 777 652 333.

Do prodejny nářadí a 
železářských 

potřeb v Letovicích, 
hledáme prodavače. 

Požadujeme orientaci a 
schopnost 

poradit v daném oboru, 
uživatelskou

znalost práce na PC, 
příjemné vystupování, 

smysl pro pečlivost. 
Profesní životopis zasílejte 

na info@stolmat.cz

Prodám chatu (12 m2, ne-
zařízená) se zahradou (414 m2, 
elektřina a voda přivedena k 
pozemku) na velice klidném, 
odlehlém místě ve Svinošicích 
u Brna. Vhodná pro ty, co vy-
hledávají odpočinek od ruchu 
velkoměsta v klidu a soukro-
mí. Zahrada je na vyvýšeném 
místě ve svahu, orientována 
na jihovýchod, s nádherným 
výhledem do zalesněného oko-
lí. K oplocenému pozemku v 
osobním vlastnictví vhodnému 
k rekreaci, zahrádkaření i hou-
baření přiléhá les, louka a další 
zahrada. Dojezd do Brna a Mo-
ravského krasu je cca 20 min. 
Bez účasti RK. Další info a 
foto na e-mailové adrese info@
salonrischa.cz. 

KOUPĚ 
Koupím housle, violu, a jiné 

smyčcové nástroje i staré a po-
škozené. Prosím nabídněte. Tel.: 
728 279 034.

Hledám ke koupi rodinný 
dům - chalupu se zahradou do 
30 km od Blanska. Tel.: 722 
709 772.

Koupím dům v Boskovicích 
nebo poblíž Boskovic. Tel.: 
607 458 508.

Koupím dům nebo byt max. 
do 2 mil. Kč. Tel.: 728 140 655.

Koupím pšenici, ječmen, tri-
tikále. Tel.: 723 830 686.

Koupím palivové dřevo. 
Tel.: 723 830 686.

PRONÁJEM
Pronajmu garáž v Blansku 

u železniční zastávky. Elektřina 
220V a 380 V. Bezpečné zamy-
kání a nová střecha.

Cena 800 Kč/měsíčně. Jen se-
riózní jednání a bez RK. Mobil: 
777 068 684.

Pronajmu byt 2+1 (54 m2) 
po rekonstrukci v centru Blan-
ska, ulice Bezručova, 2. patro.
Nastěhování je možné ihned. 
Cena včetně inkasa 8.500,- Kč/
měsíc. Bez účasti RK. Bližší 
info na tel. 606 631 661.

Pronajmu garáž v Boskovi-
cích v ulici Ludvíka Vojtěcha. 
Tel.: 777 127 654.

Pronajmu k rekreaci rodin-
nou chatu v Jedovnicích u ryb-
níka s krásným výhledem. Mož-
no i dlouhodobě, výhodná cena. 
Volejte 603 335 384.

SEZNÁMENÍ
Žena 58/160 hledá (u muže 

nekuřáka) a nabízí přátelství, 
životní oporu, spolehlivost a 
zájmy o přírodu, turistiku, ces-
tování, zahradu. E-mail: alis-
mik@seznam.cz.

RŮZNÉ
Nabízím odborné provedení 

kompletních zednických prací dle 
domluvy. Cena dohodou. Telefon 
603 708 215.

Zkušený instalatér s dlou-
holetou praxí v oboru hledá 
přivýdělek na soboty a nedě-
le. Volejte na mobilní telefon: 
721 305 595. Inzerce

telefon:
777 008 399

e-mail:

inzerce@
zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net

Soukromá řádková inzerce je 
ZDARMA s výjimkou inzerátů 

realitního charakteru.
Znění inzerátu a počet opakování posílejte 

na e-mail radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je 

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

1 M. K  – R , KP 1 0 2

2 L  – RAFK, I.A 1 0 2

3 H  – B , I.A 1 0 2

4 K  – Ž , I.A 1 0 2

5 Č  H  – Č  I.B 1 0 2

6 R -J  – S , I.B 1 0 2

7 Š  – J , OP 1 0 2

8 S  – V , OP 1 0 2

9 R  – V , OP 1 0 2

10 O  – D , OP 1 0 2

11 K  – V , OP 1 0 2

12 O  – L , OP 1 0 2

13 K  B – L , OP 1 0 2

14 B  – Ž , 1 0 2

8. kolo

TIPOVAČKA

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

1 S  Ř  – B , 1 0 2

2 S  – B , I.A 1 0 2

3 B  – H , I.A 1 0 2

4 Š  – L , I.A 1 0 2

5 RAFK – K , I.A 1 0 2

6 L  – Č  H , I.B 1 0 2

7 S  – R -J  I.B 1 0 2

8 K  – S , OP 1 0 2

9 V  – O , OP 1 0 2

10 D  – R , OP 1 0 2

11 V  – K  B, OP 1 0 2

12 L  – O , OP 1 0 2

13 L  – Š , OP 1 0 2

14 J  – V , OP 1 0 2

7. kolo

TIPOVAČKA

Vítězem 4. kola se stal Jiří Stehlík starší z Kotvrdovic s 10 body. Ten 
měl i v následujícím kole nejvíce - 18 bodů. Jiří Škaroupka z Ráječka 
však měl stejně a o jeho prvenství rozhodl přesně natipovaný zápas na 
řádku 14. Jiří Stehlík vede i v celkovém pořadí před Janem Vondrou 
z Blanska. Kompletní výsledky najdete na www.zrcadlo.net.

T Většina zápasů v okresních soutěžích byla kvůli počasí odložena

Lipůvka vyhrála ve Vilémovicích
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Na 
rozdíl od vyšších a krajských sou-
těžích se v okresním přeboru čtyři 
zápasy odehrály. Očekávaný šlá-
gr ve Vilémovicích k nim patřil. 
Domácí v něm Lipůvce podlehli 
a přepustili jí první místo v tabul-
ce.

Vilémovice – Lipůvka 0:3 
(0:1), Kirschner 2, Kašpar. 

Hosté se krátce po úvodu dostali 
do vedení. Iniciativu pak převza-
li Vilémovičtí, ale jejich tlak byl 
neplodný. Ve druhém poločase se 
rozhodlo po 65. minutě, v níž Kir-
schner hlavou dal na 0:2. Stejný 
hráč pak po třinácti minutách defi -
nitivně potvrdil výhru hostí. Zápas 
byl oboustranně výborný, navíc 
jeho úrovni pomohl bezchybný 
hlavní rozhodčí Hlubinka.

Sloup – Jedovnice 1:5 (0:3), 
Škvarenina - Tajnai 2, Blatný, 
Borek, Vintr.

Hosté potvrdili roli favorita, když 
zúročili každou nebezpečnou akci, 
do níž se dostali, v branku. A to ješ-
tě domácí podržel brankář z nouze 
Trefi l. V 51. minutě sice po čtvrtém 

gólu bylo již zdánlivě rozhodnuto, 
jiskřičku naděje po Škvareninově 
dálkové trefě ale Jedovnice záhy 
zhasily pátým gólem. 

Olomučany – Vavřinec 1:0 
(1:0), Palkaninec. 

Rozhodla branka veterána Pal-
kanince z pokutovéhom kopu v 60. 
minutě. Domácí se těžko prosazo-
vali proti urputné obraně Vavřince. 
Ten mohl dokonce šest minut před 
koncem vyrovnat, jasnou šanci ale 
nedokázal proměnit.

Rudice – Vysočany 3:3 (1:1), 
Sehnal 2, Konečný – Hejč Jiří, 
Torda, Hejč Tomáš. 

Na vedoucí branku Sehnala ze 
24. minutě dokázali Vysočanští 
po třinácti minutách odpovědět 
vyrovnáním. Ti pak sahali po 
třech bodech, když díky bran-
kám Tordy a Hejče odskočili na 
1:3. Konečný z penalty ale snížil 
a Sehnal srovnal na spravedlivou 
remízu. 

Šošůvka – Letovice, Kunš-

Sloup – Jedovnice 1:5.  Foto Pavel NovákSloup – Jedovnice 1:5.  Foto Pavel Novák

tát B – Doubravice, Olešnice – 
Kořenec odloženo. 

Hrálo se minulý víkend: Oleš-
nice – Sloup 3:2 (1:1), Kubíček, 
Kuda, Vrzal - Bouda, Filouš, 
ČK: Kubíček (O) – Svoboda (S). 
Kořenec – Rudice 1:3 (0:3), Baš-
ný - Šenk 2, Matuška. Vysočany – 
Kunštát B 5:0 (2:0), Beneš, Grme-
la, Hejč, Hejč, Nečas. Doubravice 
– Olomučany 1:1 (0:0), Pijáček - 
Palkaninec, ČK: Rychnovský (O). 
Vavřinec – Šošůvka 1:4 (0:0), Při-
kryl - Bezděk, Dvořáček, Kuchař, 
Sehnal. Letovice – Vilémovice 0:5 
(0:2), Pernica 2, Eliáš, Vorlický 
st., Vorlický ml. Lipůvka – Jedo-
vnice 3:1 (2:0), Macko 2, Hájek – 
Gromský, ČK: Sedláček (L).
  1.  Lipůvka  5  5  0  0  20:5  15 
  2.  Vilémovice  6  5  0  1  23:9  15 
  3.  Jedovnice  6  4  1  1  20:9  13 
  4.  Olomučany  5  3  2  0  9:6  11 
  5.  Olešnice  5  3  1  1  12:7  10 
  6.  Šošůvka  5  3  0  2  13:11  9 
  7.  Rudice  6  2  2  2  19:14  8 
  8.  Vysočany  5  2  1  2  15:15  7 
  9.  Letovice  5  2  0  3  6:16  6
  10.  Kunštát B  5  1  1  3  7:14  4 
  11.  Sloup  5  1  0  4  7:19  3
  12.  Kořenec  5  0  2  3  9:14  2 
  13.  Doubravice  5  0  2  3  6:13  2 
  14.  Vavřinec  6  0  0  6  7:21  0

fotbal
III. třída: Svitávka – Ráječko 3:1 (1:1), 

Maršálek, Procházka, Zoubek – Slaví-
ček. Ostatní odloženo. Hrálo se minulý 
víkend: Skalice – Ostrov 3:0 (1:0), Bílek, 
Kačerik, Sekanina. Boskovice B – Kotvr-
dovice 6:2 (4:1), Žouželka 3, Oldřich 2, 
Vybíhal - Filip, Zukal. Knínice – Vranová 
5:2 (4:1), Minařík 2, Kubín, Tesař Libor, 
Tesař Patrik, vlastní – Foler. Velké Opa-
tovice – Svitávka 2:1 (2:1), Dostál, Ille 
– Dyčka. Ráječko – Bořitov B 4:1 (2:0), 
Štafa 2, Prokop, Slavíček – Mazal. Lažany 
– Vísky 1:1 (0:1), Nešetřil - Šmeral, ČK: 
Vrbka (L) – Kamba (V). Adamov – Drno-
vice 1:2 (1:0), Malásek - Pavel, Šmerda, 
ČK: Vach Tomáš (A).
  1.  Skalice  5  4  0  1  14:5  12 
  2.  Ráječko B  6  4  0  2  15:14  12 
  3.  V. Opatovice  4  3  1  0  16:6  10 
  4.  Adamov  5  3  0  2  17:9  9 
  5.  Svitávka  5  3  0  2  13:6  9 
  6.  Drnovice  4  3  0  1  10:7  9 
  7.  Boskovice B  5  3  0  2  15:14  9 
  8.  Knínice  4  2  1  1  15:7  7
  9.  Vranová  5  2  1  2  14:16  7 
  10.  Ostrov  5  2  1  2  6:11  7
  11.  Vísky  5  1  3  1  12:10  6 
  12.  Lažany  5  0  1  4  4:10  1 
  13.  Kotvrdovice  5  0  0  5  5:20  0 
  14.  Bořitov B  5  0  0  5  4:25  0

IV. třída: Vše odloženo. Hrálo se minu-
lý víkend: Lomnice – Lažánky 2:2 (1:1), 
Svitávka B – Vilémovice B 2:1 (0:1), Mar-
šálek, Prudký – Kašpárek. Benešov – Cet-
kovice 6:3 (3:1), Osuch 4, Mucha 2 - Janek, 
Kubín, Letfus. Lipůvka B – Jedovnice B 8:1 
(3:0), Kašpar 3, Hloušek 2, Bohatec, Filla, 
Skovajsa - Slouka. 

  1.  Benešov  4  4  0  0  21:10  12
  2.  Lažánky  4  3  1  0  18:7  10 
  3.  Lomnice  4  3  1  0  15:4  10 
  4.  Doubravice B  4  3  1  0  17:9  10 
  5.  Lipůvka B  4  2  1  1  18:11  7
  6.  Skalice B  3  1  1  1  7:5  4 
  7.  Svitávka B  4  1  1  2  5:9  4
  8.  Vilémovice B  5  0  1  4  5:16  1 
  9.  Jedovnice B  4  0  1  3  6:19  1
  10.  Voděrady  3  0  0  3  5:14  0 
  11.  Cetkovice  3  0  0  3  6:19  0 

Divize starší dorost: Pelhřimov – Blan-
sko 0:3 (0:2), Vintr, Blažek, Mareček. Žďár 
– Boskovice 4:0 (2:0).
  1.  Žďár  5  5  0  0  17:4  15 
  2.  Blansko  4  3  0  1  10:1  9 
  3.  Bohunice  5  3  0  2  18:11  9 
  4.  V. Meziříčí  4  2  2  0  6:3  8 
  5.  Otrokovice  4  2  1  1  10:8  7
  6.  Havl. Brod B  4  2  1  1  5:8  7
  7.  Třebíč  3  2  0  1  9:3  6  
  8.  Kyjov  5  2  0  3  6:8  6 
  9.  Boskovice  5  2  0  3  9:16  6 
  10.  Pelhřimov  5  2  0  3  6:13  6
  11.  Vrchovina  4  1  0  3  13:10  3 
  12.  Břeclav B  4  0  0  4  0:12  0
  13.  Sparta B  4  0  0  4  0:12  0

Divize mladší dorost: Pelhřimov – 
Blansko 2:2 (1:2), Študent 2. Žďár – Bos-
kovice 0:0.
  1.  Vrchovina  4  4  0  0  24:1  12
  2.  Sparta B  4  3  1  0  17:6  10
  3.  Bohunice  5  3  1  1  15:10  10
  4.  Třebíč  3  3  0  0  17:2  9
  5.  Kyjov  5  2  2  1  8:9  8 
  6.  Otrokovice  4  1  3  0  6:3  6
  7.  Žďár  5  1  2  2  8:8  5
  8.  Pelhřimov  5  1  2  2  4:16  5
  9.  Břeclav B  4  1  1  2  2:12  4 

  10.  V. Meziříčí  4  1  0  3  4:9  3 
  11.  Boskovice  5  0  2  3  1:13  2 
  12.  Havl. Brod B  4  0  1  3  4:11  1
  13.  Blansko  4  0  1  3  5:15  1

OP dorost: Všechna utkání odložena.
OP starší žáci 7+1, skupina A: Rudi-

ce/Jedovnice – Sloup/Vysočany 5:1 (2:0), 
Kučera, Magda 2, Matuška - Dinga. Ostatní 
odloženo 
  1.  Rudice/Jedovnice  3  3  0  0  14:3  9
  2.  Kuřim  2  2  0  0  22:4  6
  3.  Kotvrdovice  2  1  0  1  17:11  3 
  4.  Sloup/Vysočany  2  1  0  1  11:5  3 
  5.  Adamov  1  0  0  1  2:14  0
  6.  Lipovec  2  0  0  2  1:14  0 
  7.  Ráječko  2  0  0  2  2:18  0 

Okresní přebor starší žáci 7+1 skupi-
na B, OP mladší žáci 7+1: Všechna utkání 
odložena.

Starší přípravka 5+1: Knínice – Kunš-
tát/Olešnice A 4:10 (2:4), Lexman 2, Blažek, 
Přikryl - Motyčka 5, Chytrý 2, Slavíček 2, 
Baňa. Velké Opatovice – Kunštát/Olešnice 
B 21:0 (9:0), Lysoněk 9, Stloukal 4, Lichtr 
3, Feder 2, Cveček, Fuksa, Nečekal. Knínice 
– Kunštát/Olešnice B 18:4 (10:2), Odehnal 
5, Lexman, Přikryl, Přikrylová 3, Blažek 
2, David, Dobeš - Beneš 3, Bednář. Velké 
Opatovice – Kunštát/Olešnice A 3:6 (2:4), 
Lysoněk 2, Cveček - Chytrý 4, Motyčka 
2. Letovice – Boskovice A 2:12 (0:5), Jež 
2, vlastní 2 - Čejka 6, Opluštil 2, Bohatec, 
Marek. Svitávka – Boskovice B 10:3 (3:2), 
Šebesta 8, Valoušek 2 - Všianský 2, Hrabec. 
Letovice – Boskovice B 12:2 (7:1), Pilát 4, 
Jež 3, Hejl 2, Šamšula 2, Tyralík - Frajt, Vši-
anský. Svitávka – Boskovice A 1:30 (0:17), 
Valoušek - Opluštil 12, Čejka 9, Marek, 
Svoboda 4, Fojt. Ostatní odloženo.
  1.  Boskovice A  6  6  0  0  123:13  18 
  2.  Blansko A  4  4  0  0  54:7  12
  3.  Rájec-Jestřebí  4  4  0  0  57:17  12 
  4.  Kunštát/Olešnice A  5  4  0  1  55:19  12 

  5.  Lipůvka  4  3  0  1  40:19  9
  6.  Knínice  6  3  0  3  46:42  9 
  7.  V. Opatovice  6  3  0  3  44:40  9 
  8.  Letovice  6  3  0  3  34:37  9
  9.  Lipovec  3  2  1  0  14:10  7 
  10.  Svitávka  6  2  1  3  26:54  7 
  11.  Ráječko  4  2  0  2  25:18  6 
  12.  Adamov/Rudice  3  1  0  2  18:21  3 
  13.  Drnovice  4  1  0  3  24:28  3
  14.  Benešov/Kořenec  3  1  0  2  10:15  3 
  15.  Lysice  4  1  0  3  26:53  3
  16.  Jedovnice  3  1  0  2  19:48  3 
  17.  Boskovice B  6  1  0  5  19:58  3 
  18.  Kunštát/Olešnice B  5  1  0  4  33:83  3 
  19.  Blansko B  2  0  0  2  9:21  0
  20.  Lažany  4  0  0  4  5:78  0

Mladší přípravka: Boskovice – Svitáv-
ka 12:2 (7:0), Berousková 5, Kopecký 4, 
Vajčner 2, Kassai - Vybíhalová 2. Benešov/
Kořenec – Letovice 0:15 (0:6), Majdl 5, 
Ječný, Kobelka 3, Tyralík 2, Němeček, Sič. 
Boskovice – Letovice 4:11 (1:5), Kopecký 
2, Kassai, Novák - Majdl 4, Ječný, Lepka, 
Tyralík 2, Němeček. Benešov/Kořenec – 
Svitávka 4:4 (2:2), Koudelka 3, Zemánek - 
Dvořák 2, Čermák 2. Ostatní odloženo.
  1.  Letovice  6  6  0  0  83:29  18 
  2.  Lipůvka  4  4  0  0  56:13  12 
  3.  Svitávka  6  3  1  2  43:56  10 
  4.  Ostrov B  4  3  0  1  50:21  9 
  5.  Blansko  3  3  0  0  28:12  9 
  6.  Jedovnice  3  2  0  1  35:13  6 
  7.  Ostrov A  4  2  0  2  40:20  6 
  8.  Rájec-Jestřebí  3  2  0  1  19:15  6 
  9.  Boskovice  5  2  0  3  34:37  6
  10.  Benešov/Kořenec  5  1  1  3  19:48  4 
  11.  Knínice B  4  1  0  3  27:36  3
  12.  Knínice A  4  1  0  3  25:35  3 
  13.  Kunštát/Olešnice  2  0  0  2  13:16  0 
  14.  Lysice  2  0  0  2  17:33  0
  15.  Adamov  3  0  0  3  16:48  0 
  16.  Lažany  4  0  0  4  1:74  0

OP ženy: Všechna utkání odložena.

Z  

Po dopolední prohlídce Niagárských vodopádů vyrážíme směr hlavní 
město Spojených států amerických – Washington, D.C. Čeká nás 640 kilo-
metrů, takže máme dostatek času si říci něco o historii vzniku hlavního 
města. Ještě před  m však dvě poznámky z cesty. Průjezd městem Buff alo 
je hodně deprimující. Dříve vzkvétající průmyslové město je dnes městem 
duchů – počet obyvatel klesl na polovinu a obrovské opuštěné průmyslo-
vé komplexy podél dálnice svědčí o tom, že se prvovýroba z tohoto města 
odstěhovala. Pravděpodobně stejně jako z celé Ameriky, ale jak známo, 
i u nás zaniklo mnoho tradičních průmyslových odvětví. Asi je to daň za 
globalizaci. 

Nejedeme obě auta pospolu a tak se náš průvodce rozhoduje pro krát-
kou odbočku z trasy, aby nám ukázal Pi  sburgh (dnes to vypadá na hoke-
jovou trasu – po Haškovu Buff alu teď Jágrův Pi  sburgh). Vyvezl nás na 
nejvyšší kopec v Pi  sburghu, kam vozí turisty zajímavá lanovka. Naskytl se 
nám zajímavý pohled na město a také na soutok řek Allegheny a Monon-
gahela, kterým vzniká řeka Ohio.

Teď zpět k historii. Již od školních let jsem věděl, že hlavní město USA 
je Washington, D.C. Nikdo nám ale nikdy neřekl, co znamená to „dýsí“. 
Dozvěděl jsem se to až od našeho průvodce. Když Američané pojmenova-
li všech 50 států, zjis  li, že se ani jeden nejmenuje po objeviteli Ameriky 
Kryštofu Kolumbovi (anglicky Columbovi). A tak když se po založení USA 
nemohli dohodnout, ve kterém státě bude ležet hlavní město, darovaly 
státy Maryland a Virginie část svého území, rozdělených řekou Potomac 
a  m bylo vytvořeno federa  vní území District of Columbia (Kolumbovo 
území). Z toho tedy vyplývá, že hlavní město USA Washington, D.C. se 
nenachází v žádném americkém státě. Aby to bylo ještě zajímavější, tak 
stát Washington se nachází na opačné - západní - straně USA.

K hlavnímu městu se váže ještě jedna zajímavost – v celém městě 
nenajdete ani jeden mrakodrap, protože žádná budova ve městě nesmí 
být vyšší, než sídlo parlamentu – Kapitol.

Na prohlídku Washingtonu, D.C. jsme měli celou sobotu, ale přiznám 
se hned na začátku, že toto město na mě zapůsobilo z celého mého 
amerického putování nejméně. Po příjezdu z hotelu do centra byli na 
každé křižovatce policisté a vypadalo to, jako by přinejmenším zastřelili 
prezidenta. Díky těmto uzávěrám křižovatek jsme museli změnit původ-
ně plánovanou trasu a jediné místo, kam jsme se dostali (po krátké jíz-
dě v pro  směru v jednosměrce), bylo parkoviště nedaleko památníku 
tře  ho amerického prezidenta, autora Deklarace nezávislos  , Thomase 
Jeff ersona. Po cestě z parkoviště k památníku jsme také odhalili příčinu 
policejních manévrů. Městem procházel průvod podobný našemu Avon 
Pochodu pro   rakovině prsu. Počet lidí nedokáži odhadnout, ale někte-
ří měli na sobě startovní čísla a nejvyšší, které jsem viděl, bylo kolem 
17 500. Pro mě to byla úžasná příležitost splnit přání jedné mé kolegyně 
z práce, která mě před odjezdem požádala, abych jí poslal fotku „typic-
kého Američana“. Snažil jsem se jí již tehdy vysvětlit, že něco takového 
neexistuje. Ale když jsem teď viděl ten průvod lidí, tak jsem fo  l a fo  l. 
Fotky jsem pak kolegyni poslal s  m, ať si tedy vybere. 

Po návštěvě památníku jsme zamířili na Arlingtonský vojenský národ-
ní hřbitov. Pokud ne město, tak tento hřbitov na mě zapůsobil velice 
silně. Je situován při řece Potomac a nachází se v blízkos   budovy Pen-
tagonu. Hřbitov byl založen během americké občanské války. Prvním 

pochovaným vojákem byl William Henry Christman, pohřeb se konal 
dne 13. května 1864. Od té doby jsou zde pochováváni američ   vete-
ráni a padlí vojáci z bitev a misí, kterých se USA ve své historii zúčastni-
li. Počínaje americkou občanskou válkou, přes světové války, Vietnam, 
Koreu a válkami v Iráku a Afghánistánu konče. Své pomníky zde mají 
také obě posádky, které tragicky zahynuly v raketoplánech Challenger 
(28. 1. 1986) a Columbia (1. 2. 2003). Ze známých osobnos   pak třeba 
rodina Kennedyů - John Fitzgerald Kennedy, jeho manželka Jacqueline 
Kennedyová-Onassis, syn Patrick a oba bratři Robert a Edward.

Celková plocha hřbitova činí 2,53 km2 a je zde pochováno přes 450 
000 zesnulých a uloženo 5 000 uren. Standardní je malý bílý náhrobek 
a právě při pohledu na „les“ těchto náhrobků se mně okamžitě vybavil 
fi lm Miloše Formana Vlasy. Pokud si to rodina přeje, může svému padlé-
mu hrdinovi pořídit okázalý náhrobek. Rovněž tak, pokud si to manželka 
přeje, může zde být pochována se svým mužem.

Pro turisty je každou půlhodinu připravena v amfi teátru atrakce – stří-
dání stráží. Viděl jsem střídání v Praze, Monacu, Va  kánu, ale Amerika je 
Amerika. Střídání ve stylu a la Holywood, kdy závodčí střídajícímu vojá-
kovi kontroluje zbraň, kterou nesčetněkrát trhavými pohyby obrací v 
rukou ve všech směrech a malíčkem v bílých rukavičkách kontroluje, zda 
není na nablýskané zbrani ani smítko prachu, přitom oba vojáci v čer-
ných brýlích mají masku hráčů pokru, působí opravdu spíše komicky. 
Zato my, východoevropš   vojáci, odkojení pochodovým krokem 75 cm 
dlouhým s vysokým zvedáním nohou, němě zíráme na plovoucí pohyb 
vojáků ve stylu „moonwalking“ Michaela Jacksona. Ale je to show, lidem 
se to líbí.

Jak jsem již zmínil, návštěva tohoto hřbitova ve mně zanechala silný 
dojem. Přemýšlel jsem, zda smrt těchto vojáků byla vždy nutná. Zda role 
USA jako světového policajta, který musí zasahovat všude, kde se necho-
vají podle jeho představ, je ta pravá. Možná jsem jen ovlivněn  m, že se 
Československu stalo v roce 1968 něco podobného, byť ne samozřejmě 
ze strany USA. A nelíbilo se nám to. Při odchodu ze hřbitova mě proto 
napadá nápěv jedné ze známých písní: „Řekni, kde   muži jsou, co se 
s nimi mohlo stát …“  Více fotografi í na www.zrcadlo.net

 Text a foto: Jaroslav Parma

A    
WASHINGTON D.C. poprvé – Řekni, kde   muži jsou

Pohled na Pi  sburgh – soutokem řek Allegheny a Monongahela Pohled na Pi  sburgh – soutokem řek Allegheny a Monongahela 
vzniká řeka Ohio.vzniká řeka Ohio.
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kalendář akcíkalendář akcí

úterý 16. záříúterý 16. září
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 19.30 hod.: Michal Horáček: Mezi námi.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Díra u Hanušovic.

středa 17. zářístředa 17. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub důchodců ve 13 hod.: Beseda s pracovníky České obchod-
ní inspekce aneb Jak nenaletět „šmejdům“.
Boskovice – Červená zahrada ve 13 hod.: Běh Terryho Foxe.
Boskovice – Synagoga v 19 hod.: Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková: 
Skladby židovských autorů pro dvě violoncella. 
Letovice – Klub důchodců ve 14 hod.: Nové trendy v pekařství, beseda.
Letovice – Zámecký park v 15 hod.: Běh zámeckým parkem.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dárce.
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2.
Boskovice v 19.30 hod. Dárce.

čtvrtek 18. záříčtvrtek 18. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Zdravé vaření – pomazánky ze sezon-
ních potravin, beseda.
Blansko – Náměs   Republiky v 9 hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Zahájení tanečních kurzů pro stu-
denty.
Boskovice – Muzeum v 16 hod.: Fenomén Igráček, vernisáž výstavy.
Rájec-Jestřebí – Kostel Všech svatých v 19 hod.: Zpěv srdce, Svatováclav-
ský koncert z díla Jakuba Jana Ryby ke dni české státnos  .
Vanovice – Evangelický kostel v 17 hod.: Koncert k Roku české hudby.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Dárce.
Boskovice v 17 hod. Jak vycvičit draka 2.
Boskovice v 19.30 hod. Zůstaň se mnou.
Doubravice v 18 hod. Jus  n Bieber‘s Believe.

pátek 19. zářípátek 19. září
AKCEAKCE

Blansko – Katolický dům v 18.30 hod.: Marek Orko Vácha: Tvůrce tvoří 
tvůrce, beseda.
Kunštát – Hrnčířský jarmark, více na str. 9.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: O sexu převážně nevážně, talk show, 
účinkují: Radim Uzel a Pepa Štross.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Láska na kari.
Boskovice v 17 hod. Zloba – Královna černé magie.
Boskovice v 19.30 hod. Podzemí.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Bez návodu.

sobota 20. zářísobota 20. září
AKCEAKCE

Blansko – MC Paleček v 15 hod.: Pochod pohádkovým lesem.
Boskovice – Mateřské centrum v 8 až 13 hod.: Bleší trh.
Boskovice – Galerie Otakara Kubína ve 14 hod.: Štěpán Vrbický Past 
(elkama), vernisáž výstavy.
Kunštát – Hrnčířský jarmark, více na str. 9.
Kunštát – Kostel sv. Stanislava ve 22 hod.: Varhanní dílo J. S. Bacha a 
varhanní improvizace.
Letovice – Vlakové nádraží v 6.30 hod.: Putování přes Halasovo Kunštát-
sko, pochod velkoopatovických turistů.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Tři bratři.
Blansko ve 20 hod. Láska na kari.
Boskovice v 17 hod. Zloba – Královna černé magie. (3D)
Boskovice v 19.30 hod. Láska na kari.

neděle 21. záříneděle 21. září
AKCEAKCE

Blansko – Rekreační oblast Palava ve 14 hod.: Předvolební guláš 
ČSSD.
Blansko – Pivnice Sever v 18 hod.: Nedělní čaj s živou hudbou, hraje Tom 
Sawyer Band.
Boskovice – Zámecký skleník v 15 hod.: Libuše Baďurová: Mandala, ver-
nisáž výstavy.
Boskovice – Kino v 16 hod.: Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách, splněný 
sen, v 19.30 hod.: Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu, cestovatelské bese-
dy.
Letovice – Městský úřad ve 13 hod.: Pešky po naučných stezkách.
Kunštát – Hrnčířský jarmark, více na str. 9.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Útěk z planety Země.
Blansko v 17.30 hod. Tři bratři.
Blansko ve 20 hod. Láska na kari.
Velké Opatovice ve 14 hod. Velká oříšková loupež.

pondělí 22. zářípondělí 22. září
AKCEAKCE

Blansko – PVC v 10 hod.: Den otevřených dveří v PVC klubu.
Blansko – Klub Ratolest v 15 hod.: MCENTRA – přednáška.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Labyrint: Útěk.
Boskovice v 19.30 hod. Místa.

úterý 23. záříúterý 23. září
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19.30 hod.: Miloš PERNICA a hosté.
Boskovice – Klub seniorů v 15 hod.: Slavnostní zahájení činnos   Klubu 
seniorů.
Letovice – Kulturní dům v 10 hod.: Pohádky o mašinkách, divadelní 
představení pro dě  .

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Labyrint: Útěk.
Boskovice v 19.30 hod. Labyrint: Útěk.

středa 24. zářístředa 24. září
AKCEAKCE

Blansko – Klub Ratolest v 9 hod.: Tvoření pro maminky, v 10 hod.: Laska-
vá důslednost a bezpečná pravidla.
Blansko – Mateřské centrum Paleček v 15.30 hod.: Aranžování.
Boskovice – Zámecký sklení ve 20 hod.: UP!, koncert z cyklu jazz-blues-
boskovice, od 18 h přednáška Jana Bařinky na téma Jazz.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lepší teď než nikdy.
Boskovice v 19.30 hod. Labyrint: Útěk.

čtvrtek 25. záříčtvrtek 25. září
AKCEAKCE

Blansko – Vinotéka U Myšky v 19 hod.: Řízená degustace vinařství Nesyt 
Lake Wines.
Letovice – Kulturní dům v 18 hod.: Fran  šek Kořístek: Akvarely – tem-
pery, vernisáž výstavy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Lepší teď než nikdy.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Ida.
Doubravice v 18 hod. Philomena.

pátek 26. zářípátek 26. září
AKCEAKCE

Blansko – Knihovna v 18 hod.: Historie  skárny Kryl.
Blansko – Restaurace Na Pražci ve 20 hod.: Taneční večer, hraje Tom 
Sawyer Band.
Letovice – Sál ZUŠ ve 20 hod.: Luboš Soukup Quartet, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní 3.
Boskovice v 17 hod. Tři bratři.
Boskovice v 19.30 hod. Hercules.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Magický hlas rebelky.

sobota 27. zářísobota 27. září
AKCEAKCE

Klepačov – Hřiště ve 13 hod.: Partyzánská stezka.
Rájec-Jestřebí – Zámek v 10 hod.: Rájecký kotlík, soutěž ve vaření zve-
řinového guláše.
Velké Opatovice – Malá scéna stálého kina v 19 hod.: Kdopak to zvoní?, 
derniéra komedie v podání velkoopatovických ochotníků.
Olešnice – Hasičská zbrojnice ve 14 hod.: Soutěž mladých hasičů.
Uhřice – Hřiště ve 13 hod.: Hasičská soutěž.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Želvy ninja.
Blansko ve 20 hod. Expendables: Postradatelní 3.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.

neděle 28. záříneděle 28. září
AKCEAKCE

Blansko – Dělnický dům v 19 hod.: Zahájení tanečních kurzů pro dospělé.
Boro  n – Koupaliště v 15 hod.: Vlas  vědně- historická procházka.
Olešnice – Náměs   ve 13 hod.: Svatováclavský jarmark.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Pošťák Pat.
Blansko v 17 hod. Želvy ninja. (3D)
Blansko ve 20 hod. Nejhledanější muž.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Tři bratři.

pondělí 29. zářípondělí 29. září
AKCEAKCE

Blansko – Dům v pečovatelskou službou v 15 
hod.: Odpoledne pro seniory.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Nejhledanější muž.
Boskovice v 19.30 hod. Nymf()manka, část 
I. – režisérská verze.

Belgická společnost 
spolupracující s předními  
dodavateli do automobilového 
průmyslu nabízí možnost uplatnění na 
pozicích:

Inženýr kvality • (vhodné i pro absolventy)

Asistent/ka na projektové oddělení• 
Údržbář • 
Elektrikář• 

Bližší informace 
o jednotlivých pozicích 

naleznete na www.letoplast.cz

� 

dlouhodobá spolupráce.

Kontakt:

Obec Vísky zve všechny, 
zvláště pak rodáky 

a absolventy školy na

VÍSECKOU POUŤ 
spojenou se srazem rodáků 

a absolventů školy 

27. – 28. září 2014 v obci Vísky
Bližší informace o sobotním a nedělním 

programu na OÚ Vísky nebo www.visky.cz

V SOBOTU A V NEDĚLI POUŤOVÉ 
ATRAKCE ZA JEDNOTNOU CENU 10,-Kč.

  

HLEDÁ KANDIDÁTA NA POZICI

V září začíná podzim a s ním také hlavní 
lovecká sezóna. Dny se pomalu zkracují, 
rána jsou chladná a mlhavá a to předzna-
mená začátek jelení říje. 

Majestátní králové našich lesů věnují 
veškerou energii do zachování vlastního 
rodu. V říji, která vrcholí na Svatého Vác-
lava, se  loví především trofejový jeleni, 
lov mladších průběrných jelenů a lov holé 
zvěře se ponechává na pozdější měsíce, 
abychom jejich lovem říji nenarušili. 

Od začátku tohoto měsíce začínají také 
společné hony na divoké kachny. Vždy 
ve středu a v sobotu, tak jak to umožňuje 
zákon, se brzy ráno a večer před soumra-
kem u rybníků a vodních toků scházejí 
myslivci, aby prožili nezapomenutelné 
kouzlo kachních tahů. 

Od září začíná také doba lovu naší nej-
hojnější spárkaté zvěře - samičí a mladé 
srnčí, dále pokračuje lov srnců, zvěře muf-
loní, daňčí a černé. Začátek podzimu sebou 
přináší, kromě lovu, období intenzivnější 
péče o zvěř. Pomalu se začínají rozpadat 
hejnka bažantů. Proto dobře umístěným 
zásypem v místech, kde tato zvěř najde 
možnost se ukrýt před predátory a včasným 
přikrmováním zabráníme jejich rozptylu 
a snížíme jejich ztráty. Postupně začínáme 
předkládat jadrná krmiva i spárkaté zvěři, 
aby si vytvořila tukové zásoby pro přečkání 
nastávající zimy.  Jaroslav Zelený, 

 jednatel Okresního mysliveckého 
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Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

 

                          

                         

 

Městská správa sociálních služeb v Boskovicích 
zve širokou veřejnost na  

 

 Den otevřených dveří 
pořádaný dne 7. 10. 2014   

v době od 13,00 – 17,00 hod. 
 

 v Domově pro seniory a Domov se zvláštním režimem 
Boskovice, Sadová 18 

prohlídky zařízení spojené s ukázkami metod péče o seniory  
a nové multismyslové místnosti 

 
 v Domě s pečovatelskou službou Penzion 

Boskovice, Mánesova 47 
prohlídky zařízení spojené s ukázkami vybavení  

půjčovny kompenzačních pomůcek 
 

u příležitosti 
 Týdne sociálních služeb ČR  

vyhlašovaného APSS ČR a MPSV 
 

Chceme široké české veřejnosti ukázat, že: 
 sociální služby v ČR jsou kvalitní 
 sociální služby v ČR pomáhají statisícům lidí 
 sociální služby v ČŘ zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost  

 
Motto: moderní společnost – profesionální sociální služby 

 

ODS se na vývoji a rozvoji města 

Boskovice podílí již více jak 20  let. 

Já osobně jsem součástí vedení 

města již od roku 2002 a při po-

hledu na naše město si myslím, že 

se podařilo uskutečnit velký kus 

práce. Zkuste se chvíli zamyslet se 

mnou.

Z různých anket a dotazů vyplývá, 

že se občanů města nejvíce dotýká 

stav komunikací a chodníků. Při 

procházce městem může každý 

vyhodnotit, co se nám za poslední 

roky podařilo. Po cestě od Mlad-

kova do Boskovic jezdíme po nově 

zbudované komunikaci z roku 

2005 ve spolupráci města a kraje.  

Kousek od ní je vybudovaná nová 

cyklostezka, místo hojně navště-

vované cyklisty i turisty.  Silnice 

je u  nemocnice přerušena nově 

zbudovanou kruhovou křižovat-

kou. Pokud se dáte vpravo, jedete 

po zrekonstruované komunikaci 

Rovná a po pravé straně se nachá-

zí KAUFLAND – obchodní dům 

velice oblíbený občany pro nákup. 

Pokud se na kruhové křižovatce 

dáte vlevo, dostáváte se do nové 

průmyslové zóny otevřené v roce 

2007. 

Dnes jsou již všechny pozemky 

města prakticky obsazeny podni-

katelskými subjekty, které vytvo-

řily celou řadu nových pracovních 

míst pro občany. 

Pokud z  kruhové křižovatky je-

dete rovně, ulice Otakara Kubína 

dostala nový povrch a byla dopl-

něna o chodník k novému marketu 

z  roku 2006 LÍDL. Za ním je vidět 

obchodní dům TESCO, který spo-

lečně s  markety ALBERT (2004) 

a  COOP výrazně rozšířily nákupní 

možnosti občanů.

V roce 2006 se podařilo kompletně 

opravit povrchy komunikací Ná-

dražní, Solkolská, Havlíčkova, a to 

díky fondům EU. Nově byly opra-

veny komunikace na ulici Vodní, 

Dr. Snětiny, Bílkova, částečně Su-

šilova a Dukelská při rekonstrukci 

kanalizace v rámci projektu Dyje  I. 

Kompletních oprav se dočkala uli-

ce Smetanova, Kolárova, Otaka-

ra Chlupa, Květná, K Lipníkům, 

Na Vyhlídce, Hálkova, Janáčkova, 

částečně Boženy Němcové, Huso-

va. Současně s havárií kanalizace 

došlo ke kompletní rekonstrukci 

ulice Kpt. Jaroše. 

Je třeba si rovněž připomenout, že 
v rámci koncepce bezbariérových 
přechodů došlo k úpravě celé řady 
chodníků v místech přechodů přes 
komunikace. Tato místa byla do-
plněna o nové světelné lampy tak, 
aby se zvýšila bezpečnost přechá-
zejících občanů.  Ve spolupráci se 
Správou železniční dopravní cesty 
byly rekonstruovány všechny dů-
ležité přejezdy přes železnici a do-
plněny v případě ulice Janáčkova 
a Dřevařská novým bezpečnějším 
signalizačním zařízením. 
Nezapomnělo se ani na ulice 
v  místních částech Hrádkov, Vra-
tíkov, Bačov. V Mladkově jsou 
opravy komunikací spojené s bu-
dováním nové kanalizace, která 
započne ještě letos a v příštím roce 
bude dokončena.
Kdo vydržel a dočetl až sem, jistě 
si povzdechne a řekne: „Ale co ty 
ulice další?” ODS je připravena po-
kračovat v započatém, z uvedených 
řádků je vidět, že se v Boskovicích 
nemáme za co stydět. Vždy jsme 
se snažili komunikovat se všemi 
občany i institucemi, aby výsled-
kem bylo zlepšení kvality života 
v  našem krásném městě. Proto Vás 
žádám, přijďte k volbám, podpořte 
kandidátku číslo 3, podpořte ODS. 

V památkové zóně se podaři-

lo uskutečnit rekonstrukci ulice 

Hradní s výstavbou odlehčovacího 

parkoviště v centru města. Výraz-

ně se zlepšila situace na Růžovém 

náměstí, opravila se jedna strana 

chodníku na ulici 17.  listopadu. 

Pro příjezd k sběrnému dvoru byla 

vybudovaná zcela nová komunika-

ce, která vytěsnila těžkou dopravu 

dále od obydlené části města. Zcela 

nově byly vybudovány komunikace 

Na Chmelnici a Lipová.

Ing. František Sivera Mgr. Ivo Polák, lídr kandidátky

Volby do Zastupitelstva 
města Blanska 10.�– 11. 10. 2014

Rekreační oblast Palava 
u stánku Gizela 21. září 2014 
v době od 14:00 hod.

K poslechu hraje Tom Sawyer Band. 
Pro děti bude připraven skákací hrad.

www.mocssdblansko.cz

PŘEDVOLEBNÍ 
GULÁŠ

Kandidáti za ČSSD 
Vás zvou na

„Sám člověk nezmůže nic,
důležité je spolupracovat v týmu.“

najdete nás na 

Volte
Děkujeme

Lidokov Boskovice 
      záruka kvalitních výrobků 
                v regionu již od roku 1957

www.lidokov.cz
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