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 Foto Michal Záboj

REGION

34. kolo: Moravský Krumlov- 
Ráje ko 3:2 (1:0).

31. kolo: Jevišovice - Boskovice 
1:9 (p edehráno)

14. kolo:

Slatina - Kunštát 
3:0

14. kolo: Vyškov B - Rájec-Jest e-
bí 4:2, erná Hora - Lipovec 2:1, 

Vilémovice - Slavkov 3:2

Jedovnice - Sob šice 7:1.

Lubomír Slezák

B žeckou ligu p ivítala v sobotu Veselice
REGION

Výsledky: 

(les), foto archiv



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Gatema dokon ila nový 
výrobní komplex

BOSKOVICE 

 Michal Záboj

Blanenské plavkyn  
p ijely z Plzn  zklamané

Sprejer se 
vy ádil

ADAMOV

(moj)

MALÁ KOPANÁ
1. Senátorská liga

10. kolo:

2. Mevasport liga
10. kolo: 

3. Dozbos liga
10. kolo: 

4. Zeas liga
10. kolo: 

 Foto Michal Záboj

V chat  byly 
peníze

VELKÉ OPATOVICE

(moj)

5. liga
10. kolo:

Základní sout ž
9. kolo:

PLZE , BLANSKO

V ra Vencelová

Blanenské plavkyn  Viktorie Grmelová, Petra Pokorná a Hana Kop ivová.  Foto V ra Vencelová

ŽIJEME HROU. 

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Blansko postaví 
další cyklostezku

BLANSKO 

(moj)

V kauze knih ukradených z fary 
soud vyslechl další sv dky

BLANSKO

(moj)

Jitka Reichenauerová u soudu.  Foto Michal Záboj



INZERCE ZPRAVODAJSTVÍ

Církevní restituce v Kunštát : 
Soud dal za pravdu ádu T šitelek

BLANSKO, KUNŠTÁT

Kunštátský zámek.  Ilustra ní foto Radim Hruška

 Michal Záboj

Benešov letos eká oprava pr tahu obcí
BENEŠOV

(moj)

V Blansku se konal Den s Policií R
BLANSKO

(moj), foto Policie R

Koupím rodinný domek 
 Tel.: 777 283 737

Koupím d m v Boskovicích 
Tel.: 607 458 508

Prodám na chov, na maso 
 Tel.: 605 124 317
Prodám rodinný d m 5+1

Tel.: 602 519 868

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a.s.

ledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investi ní referent

Charakter práce

• ajiš ování p ípravy staveb
• Zajiš ování podklad  p i p íprav  a realizaci staveb
• Inženýrská innost ve výstavb
• ednání s ú ady a dot enými orgány p i p íprav  a realizaci staveb
• innosti technického dozoru stavebníka, kontrola provád ní sta
• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovod  a kanalizací
• Zpracování nabídek na realizaci vodovod  a kanalizací

Požadované znalosti Znalost práce na PC (znalost a orientace v projektové dokumentaci 
vodovod  a kanalizací rozpo tech staveb vodovod  a kanalizací

výhodou znalost tvorby rozpo t  staveb; práce s – výhodou)
Základní orientace v právních p edpisech se vztahem k výstavb  vodovod  a kanalizací
(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích)

Požadované dovednosti chopnost práce v terénu p i dozoru staveb vodovod  a kanalizací,
ehlivost, p esnost aktivní p ístup k práci.

Vzd lání a praxe: 
• t edoškolské nebo vysokoškolské vzd lání stavebního sm ru, nejlépe obor vodní 

hospodá ství
• idi ský pr kaz
• praxe výhodou

Nabízíme: 
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovod  a kanalizací
• zázemí stabilní a tradi ní firmy

P edpokládaný termín nástupu:
Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLE NOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na             
e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 8. 7. 2016 

P ípadné bližší informace:
 tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru 
 
D kujeme Vám za projevený zájem 

V

Kdo v srdci žije, neumírá.
Milan Bohá ek 

František Bohá ek

Matka, sestry, synové a p átelé.



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Osmdesátitunový kolos z Blanska 
vyrazil na cestu po souši i po mo i

BLANSKO

Michal Záboj

T iadvacet družstev v Obo e sout žilo 
o nejrychlejší požární útok

Hasi ská sout ž v Obo e.  Foto www.obecobora.cz

ATLETIKA
26. 6., 10 h

DUATLON
25. 6., 12 h

HORSKÁ KOLA
25. 6., 9:30 h

KOPANÁ
25. 6., 8:30 h

TENIS
25. 6., 10 h

VOLEJBAL
25. 6., 8 h

OBORA

K   

KOPANÁ
Okresní p ebor

26. kolo: 

III. t ída
15. kolo: 

Dv  významné akce 
boskovických hrá  šprtce

REGION

 Foto archiv klubu

Lubomír Slezák

O víkendu kon í tenisové sout že
REGION

Divize
5. kolo: 

III. t ída, sk. AA
5. kolo:

III. t ída, sk. CA
5. kolo: 

IV. t ída, sk. BA
5. kolo:

(les)

Klapkový uzáv r z KD Blansko Holding.  Foto archiv irmy

 Bro a Zho ová

Místo zahradnictví v Blansku od 
zá í vznikne nová školka

BLANSKO

(mha)

Zrcadlo hledá 

Víkendové 

reportéry/ky.



st eda 22. ervna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 23. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pátek 24. ervna
AKCE

Doubravice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 
Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 25. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Klepa ov – 

Knínice – 

Lysice – 

Lysice – 

Velké Opatovice - 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 26. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Vanovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 27. ervna
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 28. ervna
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Letní kino si na sezonu i letos 
p j í digitální projektor

BOSKOVICE 

 Michal Záboj

Císa  a král Karel IV. m l by radost z našich d tí

Za p edm tovou komisi 
d jepisu Jana Svobodová, Ludmila 

Grenarová, Dana Fidlerová

MODELY.

FOTO MONIKA ŠINDELKOVÁ

BOSKOVICE

Barbora Žehanová

Boskovické d ti podpo ily basketbalové 
hv zdy Horáková s Ne asem



  

 

 
 
Příspěvková organizace Města Boskovice 
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

   

PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě Městské správy sociálních služeb 
Boskovice, p. o. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat 
běžné denní činnosti života. 
 
Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě „Smlouvy o nájmu věcí movitých“. 
Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční sazbou. 

NABÍDKA:                        
 mechanické vozíky                                                                                           
 chodítka 
 toaletní křesla                                                            
 mechanická a elektrická lůžka 
 sprchové židle 
 sedačky do vany, sprchy 
 nástavce na WC 
 antidekubitní matrace, pomůcky 
 hrazdy k lůžku, jídelní stolečky k lůžku                                            

PROVOZNÍ DOBA: 
 čtvrtek od 7:00 do 17:00 
 mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě 

 
KONTAKTY: 
Adresa:       Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 2203/47, Boskovice 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Tesařová 
Telefon:  516 455 420, 734 281 709 
   

                  
 

Máte doma malou slečnu? 
Přihlaste ji na

Pro nákup 
u nás 
máte 

dokonalý 
klid

Půlmaraton Moravským krasem 
se vrací v čase!

V loňském roce se musel Půlmaraton Mo-
ravským krasem z důvodu rozsáhlých inves-
 ční akcí konat v náhradním říjnovém termí-

nu.
Letos pořádající spolek „Sportuj s námi“ 

vrací Půlmaraton do původního srpnového 
termínu, konkrétně na sobotu 27. srpna.

Pro ty, kteří se do konce května nes  hli 
zaregistrovat za nejlevnější startovné, vrací 
pořadatelé čas a umožňují všem registraci za 
nejlevnější startovné až do 30. června 2016!

Upozorňujeme zájemce, že je nutné se 

registrovat do Půlmaratonu Moravským kra-
sem (21,1 km), do Městského běhu (2,4 km) 
a do Dětských běhů. Všechny informace k 
registraci i k účas   v závodu najdete na we-
bové stránce www.pulmaratonblansko.com. 
Sledujte také Facebookový profi l:/pulma-
ratonmoravskymkrasem. Děkujeme všem, 
kteří se již na letošní Půlmaraton přihlásili.

Těšíme se na všechny, kteří využijí naší 
nabídky a výhodně se zaregistrují do konce 
června. Vraťte se s námi v čase a UŠETŘETE! 

 Sportuj s námi, z.s.

Kontakt na 
inzerci:
telefon:

774 408 399

e-mail
inzerce@

zrcadlo.net

Podrobné 
informace na 

www.zrcadlo.net
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Vzhledem k plánovanému rozvoji a rozšíření poskytovaných zdravotních služeb přijme 
Nemocnice Boskovice s.r.o. do pracovního poměru všeobecné sestry, zdravotnické 
asistenty a sestry se specializací ARIP. Nástup je možný ihned.  
 
Požadavky:  

 občanská a morální bezúhonnost 
 dokončené vzdělání SŠ, VŠ a VOŠ dle zákona č. 96/2004 Sb.   
 výborný zdravotní stav  
 práce v nepřetržitém provozu  

 
Nabízíme:  

 velmi dobré pracovní podmínky 
 možnost ubytování  
 individuální mzdové ohodnocení 
 zaměstnanecké benefity 
 možnost dalšího vzdělávání  

 
K písemné přihlášce přiložte: 

 životopis 
 fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání 

 
Přihlášky zasílejte na adresu:  
 
Nemocnice Boskovice s.r.o. 
Mgr. Olga Fialová 
Náměstek pro ošetřovatelskou péči  
Otakara Kubína 179 
680 21 Boskovice  
 

Nemocnice Boskovice s.r.o. 
Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice 
www.nemocniceboskovice.cz 

Primář Jan Machač: Gynekologické 
oddělení má rodinnou atmosféru

BOSKOVICE - Gyne-
kologicko porodnické 
oddělení Nemocnice Bo-
skovice má ve svém čele 
již pětadvacet let primáře 
Jana Machače. V nemoc-
nici začínal hned po pro-
moci v roce 1974, v osm-
desátých letech odešel 
do vyškovské nemocnice, 
aby se v roce 1993 vrá  l 
do Boskovic a zaujal post 
primáře. 

Za dobu jeho působe-
ní se z gynekologicko porodnického 
oddělení stalo dobře fungující pra-
coviště, které je vyhledávané ženami 
z regionu i sousedních okresů. O oblí-
benos   svědčí i počty porodů, které se 
stabilně pohybují nad sedmi sty ročně 
a zhruba stejný počet operací.

Jak byste představil své oddělení?
Gynekologicko porodnické odděle-

ní udržuje vysoký standard v oblas   
léčebně preven  vní péče. Poskytuje 
komplexní služby v oblas   celé gyne-
kologické opera  vy, včetně onkolo-
gické a urogynekologické. Ročně pro-
vádíme kolem 700 velkých operací, 
tedy více než by odpovídalo naší spá-
dové oblas  . Onkologická péče je poté 

komplexně zajišťována v 
úzké spolupráci s Masa-
rykovým onkologickým 
ústavem v Brně. Tato 
spolupráce je na velmi 
vysoké úrovni ku prospě-
chu našich pacientek. V 
oblas   urogynekologické 
opera  vy se velmi roz-
vinula opera  va ženské 
inkon  nence (neudržení 
moči) s použi  m podpůr-
ných pásek (TOT). 

A co se týče porodů?
V oblas   porodnictví si držíme stabil-

ní trend v počtu porodů. Naše porodni-
ce je vyhledávána i řadou mimookres-
ních rodiček. Na porodním sále jsou 
hojně využívány nadstandardní služby a 
je potěšitelné, že se zvyšuje počet otců 
u porodu. Pacientky mohou využívat i 
epidurální anestezie a používat u poro-
du analgezii pomocí entonoxu – zmír-
ňování porodních boles   vdechováním 
analge  cké směsi. V uplynulém roce 
se u nás narodilo 837 dě  , z toho bylo 
dvaadvacet procent císařských řezů.

Čím je způsobeno tak vysoké pro-
cento císařských řezů? 

Počty císařských řezů nejen u nás, 

ale také v celé republice, narůstají. Je 
to dáno  m, že současná medicína je 
na takové úrovni, že nám umožní dří-
ve odhalovat hrozící patologické stavy. 
Druhým faktorem je zvyšující se věk pr-
vorodiček. Podle posledních sta  s  k je 
to v tuzemsku devětadvacet let. To zna-
mená, že během posledních pětadva-
ce   let, se průměrný věk prvorodiček 
zvýšil o šest až sedm let. To s sebou sa-
mozřejmě nese vyšší procento kompli-
kací. Je to jev, který je pravděpodobně 
nezastavitelný a v celém civilizovaném 
světě běžný. Jsou státy, které mají přes 
třicet procent císařských řezů. 

Je otázka zda je to správný či ne-
správný trend. Domnívám se, že záhy 
dosáhneme pětadvace   procent a na 
tomto čísle by se měl ustálit. Už z toho 
důvodu, že další zvyšování počtu císař-
ských řezů prokazatelně nevede ke sni-
žování úmrtnos   ani nemocnos  .

Už nějakou dobu se diskutuje o do-
mácích porodech, vy jste jejich známý 
odpůrce...

Tato otázka je v našem okrese na-
štěs   jen okrajová. Jsem znám jako 
odpůrce domácích porodů a tvrdím, 
že riziko pro dítě je v těchto případech 
velmi velké. Nenarozené dě   si neza-
slouží, aby se s nimi takto zacházelo. 

Obhájci tvrdí, že porod je přirozená 
věc, což je pravda. Ale zapomíná se na 
to, že tato přirozená věc se může velmi 
rychle zkomplikovat a rizika jsou nepři-
jatelná. Jen pro dokreslení, u domácích 
porodů je šest až jedenáctkrát vyšší ri-
ziko poškození dítěte.

Vraťme se zpět na gynekologické 
oddělení... 

Gynekologie se zhruba před dese   
lety přestěhovala ze čtvrtého patra do 
nově vybudovaného oddělení po býva-
lé neurologii. Oddělení je velmi dobře 
vybavené, každý pokoj má vlastní so-
ciální zařízení a sprchu, pacientky jsou 
spokojené. Ale rád bych zdůraznil, že 
ne přístroje a vybavení, ale personál 
činí pověst oddělení a potažmo celé 
nemocnice. V tomto směru se nám za-
 m daří dobře, máme obětavé a ochot-

né sestřičky. Je to také  m, že oddělení 
není masová záležitost, ale má spíše 
rodinného ducha.

Plánujete v nejbližší době nějakou 
modernizaci? 

V nejbližší době očekáváme nákup 
jednoho nového porodnického lůžka. 
Budeme také nakupovat nový operační 
stůl. Řešit budeme také nové osvětlení 
na porodním sále a podobně.

Novinky na ortopedickém 
oddělení boskovické nemocnice

V průběhu prvního polole   roku 2016 
rozšířilo ortopedické oddělení Nemoc-
nice Boskovice s.r.o. operační spektrum 
o nové operační postupy, které pomo-
hou našim pacientům s onemocněním 
nosných kloubů dolních konče  n. Přes 
různá preven  vní a léčebná opatření se 
bohužel nedaří zastavit narůstající trend 
výskytu onemocnění nosných kloubů 
artrózou.V populaci nad 65 let trpí ob-
 žemi spojenými s artrózou kolenních a 

kyčelních kloubů až 70 procent lidí.
Je naší maximální snahou vstupovat 

do léčby již v počátečních stádiích one-
mocnění a event. korigovat stavy, které 
k artróze vedou. V této oblas   nachá-
zí uplatnění nově zavedená operační 
metodika, kdy miniinvazivně zavádíme 
fi xační implantáty v opera  vě osových 
deformit v oblas   kolene (ty jsou vý-
znamným rizikem pro rozvoj artrózy). 
Korigovaná osová deformita je zajištěna 
implantátem z minimálního kožního pří-
stupu při šetření měkkých tkání v okolí 

kos  . Pooperační hojení probíhá rychleji 
s časným návratem do běžných ak  vit.

Progredující artróza při selhání jiné 
terapie je indikována ke kloubní náhra-
dě, která je standardní operační techni-
kou. Naše oddělení provádí téměř 200 
kloubních náhrad ročně. Jednou z našich 
reakcí na narůstající počty indikovaných 
pacientů k operaci, je zavedení implan-
tace kolenního kloubu za využi   moder-
ní technologie Visionaire. Po přesném 
předoperačním plánování a vyšetření 
magne  ckou rezonancí jsou zhotoveny 
individuální šablony, dle kterých je ope-
race provedena.

Výhody pro pacienta jsou četné-přes-
né umístnění implantátu, zkrácení ope-
račního času, menší krevní ztráty, šetr-
nější zásah do tkání, menší pooperační 
boles  vost, rychlejší a efek  vnější zota-
vení. Naše nemocnice je tře   v Jihomo-
ravském kraji, která tuto metodu nabízí 
svým pacientům.

 prim. MUDr. Bedřich Kala



st eda 22. ervna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 23. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pátek 24. ervna
AKCE

Doubravice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 
Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 25. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Klepa ov – 

Knínice – 

Lysice – 

Lysice – 

Velké Opatovice - 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 26. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Vanovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 27. ervna
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 28. ervna
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Letní kino si na sezonu i letos 
p j í digitální projektor

BOSKOVICE 

 Michal Záboj

Císa  a král Karel IV. m l by radost z našich d tí

Za p edm tovou komisi 
d jepisu Jana Svobodová, Ludmila 

Grenarová, Dana Fidlerová

MODELY.

FOTO MONIKA ŠINDELKOVÁ

BOSKOVICE

Barbora Žehanová

Boskovické d ti podpo ily basketbalové 
hv zdy Horáková s Ne asem



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Osmdesátitunový kolos z Blanska 
vyrazil na cestu po souši i po mo i

BLANSKO

Michal Záboj

T iadvacet družstev v Obo e sout žilo 
o nejrychlejší požární útok

Hasi ská sout ž v Obo e.  Foto www.obecobora.cz

ATLETIKA
26. 6., 10 h

DUATLON
25. 6., 12 h

HORSKÁ KOLA
25. 6., 9:30 h

KOPANÁ
25. 6., 8:30 h

TENIS
25. 6., 10 h

VOLEJBAL
25. 6., 8 h

OBORA

K   

KOPANÁ
Okresní p ebor

26. kolo: 

III. t ída
15. kolo: 

Dv  významné akce 
boskovických hrá  šprtce

REGION

 Foto archiv klubu

Lubomír Slezák

O víkendu kon í tenisové sout že
REGION

Divize
5. kolo: 

III. t ída, sk. AA
5. kolo:

III. t ída, sk. CA
5. kolo: 

IV. t ída, sk. BA
5. kolo:

(les)

Klapkový uzáv r z KD Blansko Holding.  Foto archiv irmy

 Bro a Zho ová

Místo zahradnictví v Blansku od 
zá í vznikne nová školka

BLANSKO

(mha)

Zrcadlo hledá 

Víkendové 

reportéry/ky.



INZERCE ZPRAVODAJSTVÍ

Církevní restituce v Kunštát : 
Soud dal za pravdu ádu T šitelek

BLANSKO, KUNŠTÁT

Kunštátský zámek.  Ilustra ní foto Radim Hruška

 Michal Záboj

Benešov letos eká oprava pr tahu obcí
BENEŠOV

(moj)

V Blansku se konal Den s Policií R
BLANSKO

(moj), foto Policie R

Koupím rodinný domek 
 Tel.: 777 283 737

Koupím d m v Boskovicích 
Tel.: 607 458 508

Prodám na chov, na maso 
 Tel.: 605 124 317
Prodám rodinný d m 5+1

Tel.: 602 519 868

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a.s.

ledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investi ní referent

Charakter práce

• ajiš ování p ípravy staveb
• Zajiš ování podklad  p i p íprav  a realizaci staveb
• Inženýrská innost ve výstavb
• ednání s ú ady a dot enými orgány p i p íprav  a realizaci staveb
• innosti technického dozoru stavebníka, kontrola provád ní sta
• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovod  a kanalizací
• Zpracování nabídek na realizaci vodovod  a kanalizací

Požadované znalosti Znalost práce na PC (znalost a orientace v projektové dokumentaci 
vodovod  a kanalizací rozpo tech staveb vodovod  a kanalizací

výhodou znalost tvorby rozpo t  staveb; práce s – výhodou)
Základní orientace v právních p edpisech se vztahem k výstavb  vodovod  a kanalizací
(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích)

Požadované dovednosti chopnost práce v terénu p i dozoru staveb vodovod  a kanalizací,
ehlivost, p esnost aktivní p ístup k práci.

Vzd lání a praxe: 
• t edoškolské nebo vysokoškolské vzd lání stavebního sm ru, nejlépe obor vodní 

hospodá ství
• idi ský pr kaz
• praxe výhodou

Nabízíme: 
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovod  a kanalizací
• zázemí stabilní a tradi ní firmy

P edpokládaný termín nástupu:
Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLE NOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na             
e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 8. 7. 2016 

P ípadné bližší informace:
 tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru 
 
D kujeme Vám za projevený zájem 

V

Kdo v srdci žije, neumírá.
Milan Bohá ek 

František Bohá ek

Matka, sestry, synové a p átelé.



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Gatema dokon ila nový 
výrobní komplex

BOSKOVICE 

 Michal Záboj

Blanenské plavkyn  
p ijely z Plzn  zklamané

Sprejer se 
vy ádil

ADAMOV

(moj)

MALÁ KOPANÁ
1. Senátorská liga

10. kolo:

2. Mevasport liga
10. kolo: 

3. Dozbos liga
10. kolo: 

4. Zeas liga
10. kolo: 

 Foto Michal Záboj

V chat  byly 
peníze

VELKÉ OPATOVICE

(moj)

5. liga
10. kolo:

Základní sout ž
9. kolo:

PLZE , BLANSKO

V ra Vencelová

Blanenské plavkyn  Viktorie Grmelová, Petra Pokorná a Hana Kop ivová.  Foto V ra Vencelová

ŽIJEME HROU. 

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Blansko postaví 
další cyklostezku

BLANSKO 

(moj)

V kauze knih ukradených z fary 
soud vyslechl další sv dky

BLANSKO

(moj)

Jitka Reichenauerová u soudu.  Foto Michal Záboj



Škodovky v Blansku
                         fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 24     st eda 22. ervna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

CÍRKEVNÍ RESTITUCE
t te na str. 3

OPRAVY V BENEŠOV
t te na str. 3

DIGITÁLNÍ KINO
t te na str. 5

SPORT

Jihomoravské fotbalové sout že 
o uplynulém víkendu skon ily

Firma Gatema 
dokon ila 
výrobní areál

BOSKOVICE - 

 T TE NA STRAN  2

Z Blanska do 
Albánie vyjel 
ob í náklad

BLANSKO

T TE NA STRAN  4

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Michal Záboj

REGION

34. kolo: Moravský Krumlov- 
Ráje ko 3:2 (1:0).

31. kolo: Jevišovice - Boskovice 
1:9 (p edehráno)

14. kolo:

Slatina - Kunštát 
3:0

14. kolo: Vyškov B - Rájec-Jest e-
bí 4:2, erná Hora - Lipovec 2:1, 

Vilémovice - Slavkov 3:2

Jedovnice - Sob šice 7:1.

Lubomír Slezák

B žeckou ligu p ivítala v sobotu Veselice
REGION

Výsledky: 

(les), foto archiv














