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Hrnčířský jarmark v Kunštátě
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O vítězích 
letošního 
ročníku Velké 
ceny Blanenska 
je rozhodnuto

SUDICE - V sobotu 8. 9. 2018 
proběhlo v Sudicích poslední dva-
nácté kolo letošního ročníku Velké 
ceny Blanenska v požárním úto-
ku, okresní hasičské ligy, pod jejíž 
hlavičkou se o nejrychlejší požární 
útok a mistra okresu na Blanensku 
závodí již 16 let. Na dráhu do Sudic 
se Velká cena vrátila po jednoroční 
přestávce, během které doznalo zá-
vodiště drobných stavebních úprav 
a organizace soutěže větších pořa-
datelských změn, oboje dle autora 
článku i ohlasů ostatních soutěží-
cích bezesporu ku prospěchu věci.

V Sudicích se závodí na travnaté 
trati s převýšením cíle oproti star-
tu více než jeden metr, což z ní dělá 
jednu z nejtěžších na lize. 

 Pokračování na str. 2
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Blansko už má pětibodový náskok, 
Boskovice drží neporazitelnost

REGION - V uplynulých čtrnác-
ti dnech nabídla fotbalová divize 
D další dvě kola, ve kterých celek 
Blanska udržel první místo v ta-
bulce beze ztráty bodu. V šestém 
kole divize vyloupilo Blansko Bze-
nec, minulou sobotu doma přehrálo 
Bystrc-Kníničky.

6. kolo: Bzenec - Blansko 0:2 
(2:0).

Blansko: Doležal - Sedlo, Huška, 
Mezlík, Feik, Bednář, Paděra, Buch-
ta, Urbančok (83. Dvořák), Minx 
(77. Chloupek), Traore (83. Tulay-
dan).

Utkání se hrálo za stálé převahy 
hostujícího týmu. Ve 35. minutě 
otevřel skóre zápasu krásnou stře-
lou ze dvaceti metrů Bednář, v 63. 
minutě přidal druhou branku Tra-
ore a Blansko si v klidu pohlídalo 
zisk tří bodů.

7. kolo: Blansko - Bystrc-Kní-
ničky 3:1 (2:0).

Blansko: Doležal - Sedlo, Huška, 
Mezlík, Feik, Bednář, Paděra, Buch-
ta (43. Dvořák), Urbančok, Chlou-
pek (62. Šmerda), Traore (87. Tu-
laydan).

Ve 20. minutě se trefil do hostující 
branky Sedlo a ve 38. minutě zvýšil 
náskok Blanska Troare. Hosté sice 
dokázali po chybě domácí obra-
ny v 57. minutě snížit, ale Blansko 
znovu přeřadilo na vyšší rychlostní 
stupeň a v 83. minutě to byl znovu 
Sedlo, který uzavřel skóre zápasu.

Další výsledky: 6. kolo: Velká 
Bíteš - Rosice 0:0, Polná - Břeclav 
5:1, Bystrc-Kníničky - Nové Sady 
1:1, Ždírec nad Doubravou - Havlíč-
kův Brod 1:0, Stará Říše - Lanžhot 
4:0, Tasovice - Humpolec 3:2, Žďár 
nad Sázavou - Strání 5:0.

7. kolo: Nové Sady - Žďár nad Sá-
zavou 2:2, Rosice - Stará Říše 2:1, 
Břeclav - Velká Bíteš 4:1, Strání - 
Ždírec nad Doubravou 0:0, Lanžhot 
- Tasovice 0:1, Havlíčkův Brod - Pol-
ná 0:3, Humpolec - Bzenec 0:3.
 1.  Blansko 7 7 0 0 21:4 21
 2.  Žďár n. S. 7 5 1 1 21:7 16
 3.  Rosice 7 5 1 1 20:6 16
 4.  Polná 7 5 0 2 16:9 15
 5.  Tasovice 7 4 2 1 22:12 14
 6.  Stará Říše 7 4 0 3 16:7 12
 7.  Velká Bíteš 7 3 2 2 11:11 11
 8.  Ždírec 6 3 2 1 6:7 11
 9.  Strání 7 2 3 2 8:12 9
 10.  Bzenec 7 2 2 3 9:10 8
 11.  Břeclav 6 2 1 3 9:12 7
 12.  Lanžhot 7 2 0 5 5:12 6
 13.  Havl. Brod 7 1 1 5 9:17 4
 14.  Nové Sady 7 0 3 4 4:24 3
 15.  Bystrc-Kníničky 7 0 2 5 7:13 2
 16.  Humpolec 7 0 0 7 4:25 0

Šlágrem osmého kola bude v ne-
děli 23. září utkání Žďár nad Sáza-
vou Blansko, v pátek 28. září přije-
de do Blanska Ždírec.

V krajském přeboru bylo mimo 
jiné na programu okresní derby, ve 
kterém se z výhry radovali fotba-
listé Boskovic, kteří neztratili body 
ani v dohrávce ve Vojkovicích. První 
bodovou ztrátu si připsali ve vlože-
ném 15. kole po remíze na hřišti 
Sparty Brno, minulou neděli pora-
zili doma Tišnov.

Dohrávka 4. kola: Vojkovice - 
Boskovice 1:3 (0:2), Černý, Kolář, 
Havlíček.

Boskovice: Bednář - Černý, 
Dračka, Tenora, Daněk, Müller (87. 
Chládek), Kolář (61. Cichra), Preč, 
Novák, Havlíček (74. Feruga), Stara 
(85. Pokorný).

První zápas byl za stavu 1:1 ve 30. 
minutě ukončen pro průtrž mračen 
a tak se hrálo znovu od úvodní mi-
nuty.

První poločas byl v podstatě vyrov-
naný, teprve na jeho konci si domácí 
celek vybral přestávku o něco dříve 
a Boskovice dokázaly dvakrát skó-
rovat. Nejprve ve 42. minutě kombi-
nační akci hostů uzavřel na zadní tyči 
Černý, v poslední minutě se po roho-
vém kopu tre�il hlavou Kolář.

Už v sedmé minutě druhé půle 
se z hranice velkého vápna trefil 
Havlíček a zbytek utkání se praktic-
ky už jen dohrál. Domácí celek sice 
dokázal snížit, ale až sedm minut 
před koncem a Boskovice svoje ve-
dení udržely.

6. kolo: Ráječko - Boskovice 0:1 
(0:0), Martínek.

Ráječko: Němeček - Müller, Mu-
sil, Sedlák, Bokůvka, Sedláček (84. 
Gremmel), Keprt R., Lidmila, Horá-
ček, Burčík, Keprt D.

Boskovice: Bednář - Černý, Drač-
ka, Tenora, Daněk (84. Cichra), 
Müller, Kolář, Preč (90. Chládek), 
Vorlický (74. Novák), Havlíček (65. 
Martínek), Stara.

Ve vyrovnaném utkání hrozili 
hosté z rychlých brejků, domácí 
tým si vytvářel příležitosti hlavně 
ze standardních situací. Největší 
šanci ke změně výsledku měly Bo-
skovice šest minut před koncem, 
když po malé domů měly výhodu 
nepřímého kopu uvnitř vápna, ale 
domácí obrana odolala.

A tak o výsledku rozhodla akce 
Stary dvě minuty před koncem, 
když po jeho centru střídající Lukáš 
Martínek dorážkou z bezprostřed-
ní blízkosti vstřelil jedinou branku 
zápasu.

Vložené 15. kolo: Moravský 
Krumlov - Ráječko 0:3 (0:0), Ho-
ráček, Zelníček, Burčík.

O vítězství hostů rozhodla lepší 
hra a zejména proměňování šancí 
ve druhém poločase.

Sparta Brno - Boskovice 2.2 
(1:0), Havlíček, Vorlický.

Už ve 40. vteřině šli domácí Mič-
kem z pokutového kopu do vedení, 
v 68. minutě po rychlém brejku při-
dal jejich druhou branku Loprais.

Dvanáct minut před koncem 
snížil po rohovém kopu přesnou 

hlavičkou Havlíček a v 87. minutě 
stanovil konečný výsledek přesnou 
střelou ze 20 metrů Vorlický.

7. kolo: Boskovice - Tišnov 4:2 
(1:2), Vorlický, Preč, Novák, Drač-
ka.

Už v osmé minutě šel domácí ce-
lek do vedení, ale potom přepustil 
iniciativu hostům, kteří dokázali 
výsledek otočit.

Ve druhé půli Boskovice vyrov-
nali v 57. minutě a stejně jako na 
Spartě Brno předvedli drtivý závěr, 
když o svém vítězství rozhodli v 86. 
a 91. minutě.

Rousínov - Ráječko 3:1 (3:0), 
Keprt D.

Ačkoliv byli hosté v průběhu ce-
lého utkání lepším celkem, dokázali 
v první půli vyrobit v obraně hrubé 
chyby. Ty Rousínov třikrát potrestal 
a ve druhé půli zápasu již vedení 
udržel.

Další výsledky: 6. kolo: Vojkovi-
ce - Bosonohy 0:1, Krumvíř - Bohu-
nice 2:2, Kuřim - Rousínov 2:1, Mo-
ravský Krumlov - Moravská Slavia 
1:1, Start Brno - Ivančice 2:1, Mu-
těnice - Sparta Brno 0:1, Ráječko 
- Boskovice 0:1, Tišnov - Svratka 
Brno 1:1.

15. kolo: Moravská Slavia - Mu-
těnice 2:4, Vojkovice - Kuřim 1:4, 
Ivančice - Rousínov 1:2, Moravský 
Krumlov - Ráječko 0:3, Krumvíř 
- Tišnov 2:1, Sparta Brno - Bosko-
vice 2:2, Start Brno - Svratka Brno 
4:1, Bohunice - Bosonohy 0:3.

7. kolo: Bohunice - Mor. Krumlov 
2:1, Sparta Brno - Start Brno 1:0, 
Bosonohy - Kuřim 2:2, Ivančice - 
Krumvíř 4:2, Mor. Slavia - Vojkovice 
3:1, Svratka Brno - Mutěnice 1:1.
 1.  Boskovice 8 7 1 0 18:7 22
 2.  Mutěnice 8 6 1 1 22:8 19
 3.  Bosonohy 7 4 2 1 11:7 14
 4.  Start Brno 7 4 0 3 13:7 12
 5.  Sparta Brno 8 3 3 2 14:13 12
 6.  Bohunice 7 3 2 2 14:15 11
 7.  Ráječko 7 3 1 3 11:9 10
 8.  Svratka Brno 7 2 4 1 15:15 10
 9.  Mor. Slavia 8 3 1 4 14:17 10
 10.  Krumvíř 8 3 1 4 11:14 10
 11.  Kuřim 8 2 2 4 13:15 8
 12.  Tišnov 8 2 2 4 8:15 8
 13.  Rousínov 8 2 1 5 9:16 7
 14.  Mor. Krumlov 7 1 3 3 9:12 6
 15.  Ivančice 8 2 0 6 13:18 6
 16.  Vojkovice 8 1 2 5 12:19 5

V osmém kole hrají Boskovice na 
hřišti Svratky Brno a Ráječko hos-
tí Bosonohy, v devátém kole hrají 
v pátek 28. září v Boskovicích Mu-
těnice, o den později jede tým Rá-
ječka na Moravskou Slavii. 

 Text a foto Lubomír Slezák
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O vítězích Velké ceny 
Blanenska je rozhodnuto

Vandal zaútočil 
na cukrárnu

ADAMOV - Během necelého mě-
síce již podruhé zaútočil na budo-
vu adamovské cukrárny zatím ne-
známý pachatel. Tentokrát v noci 
poničil zeď venkovního posezení. 
Pravděpodobně nad ránem hodil na 
stěnu sklenici se zavařenou červe-
nou řepou. Po jejím rozbití vznikla 
na zdi velká červená skvrna. Po-
licisté se domnívají, že i předchá-
zející útok z konce srpna je dílem 
stejného pachatele. Tehdy vhoze-
ním kamenů do oken provozovny 
poničil nejen jejich skleněné výpl-
ně, ale i vybavení vnitřních prostor. 
Nájemce cukrárny a majitel budovy 
tak mají už škodu za skoro třicet ti-
síc korun.  (hrr)

Atleti z ASK se v Brně neztratili
BRNO, BLANSKO - Jak již každý rok tak i letos přivítala Jihomoravská metro-

pole Brno nejlepší atlety a atletky nejen z České republiky, ale i dalších patnác-
ti států Evropy na již 13. ročníku European kids 
athletics games. A jak se již stalo tradicí tak na 
tomto významném podniku nesměli chybět ani 
atleti z ASK Blansko. 

Naše letos početná výprava čítala 19 atletů 
ročníků 2007 až 2003, kteří opět předvedli mno-
ho kvalitních výkonů a z této nabité konkuren-
ce dovezli pět medailí. Na zlato dosáhly Pavla 
Štoudková na 1500m ročníku 2003 a zároveň  
vytvořila rekord mítinku a Veronika Jakusidiso-
vá, která ovládla suverénně trať na 150m roční-
ku 2005. Obě holky braly ještě stříbrnou medaili 
a to Pavla na 300m a Veronika ve skoku vysokém. 

Naše očekávání bylo upřeno i ke štafetám na 
4x60m ročníků 2007 až 2005, když naše holky 

Golf se 
prodražil

KOŘENEC - Víkendová golfová 
hra se v Kořenci prodražila pěta-
čtyřicetiletému muži. Ten na parko-
višti poblíž tamního areálu nechal v 
odstavené dodávce Fiat odloženou 
tašku s notebookem. Když se po 
dvouhodinách vrátil k zaparkova-
nému vozidlu, poničené okno mu 
naznačilo, že se do dodávky dostal 
zloděj, který mu odcizením tašky s 
notebookem způsobil škodu za více 
než padesát tisíc korun.  (hrr)

Havaroval pod 
vlivem alkoholu

ADAMOV - Nepříjemný zážitek má 
za sebou osádka osobního vozu Volks-
wagen, který havaroval mezi Útěcho-
vem a Adamovem. Podle prvotního 
šetření vjel mladý řidič příliš rychle 
do jedné z pravotočivých zatáček, pře-
jel do protisměru a auto skončilo na 
boku mimo komunikaci. 

Při nehodě utrpěli tři lidé naštěstí 
jen lehčí zranění. Řidič byl schopen 
absolvovat dechovou zkoušku, na 
displeji se vzápětí objevila hodnota 
2,36 promile alkoholu. Mladý muž 
s výsledkem testu souhlasil a požití 
alkoholu před jízdou přiznal. Škoda 
na vozidle činí dle prvotních odhadů 
osmdesát tisíc korun.  (hrr)

Výsledky
KOPANÁ
I. A třída, sk. A
6. kolo: Zastávka - Slovan Brno 

2:0, Žebětín - Kunštát 2:1, Příměti-
ce - Rajhrad 2:4, Novosedly - Líšeň B 
0:2, Miroslav - Slatina 0:2, Dobšice - 
Šlapanice 3:0, Rajhradice - Zbraslav 
5:0.

7. kolo: Slovan Brno - Miroslav 
4:2, Slatina - Žebětín 4:4, Rajhrad - 
Dobšice 2:0, Líšeň B - Zastávka 5:0, 
Zbraslav - Novosedly 2:0, Šlapanice 
- Rajhradice 2:4, Kunštát - Příměti-
ce 2:1.
 1.  Líšeň B 6 5 0 1 18:6 15
 2.  Rajhradice 6 5 0 1 21:11 15
 3.  Kunštát 6 4 0 2 14:7 12
 4.  Zastávka 6 4 0 2 10:9 12
 5.  Rajhrad 6 3 2 1 10:9 11
 6.  Dobšice 6 3 1 2 13:8 10
 7.  Slovan Brno 6 3 1 2 11:11 10
 8.  Zbraslav 6 2 2 2 10:12 8
 9.  Žebětín 5 2 1 2 11:12 7
 10.  Novosedly 6 2 0 4 5:9 6
 11.  Přímětice 5 1 1 3 11:14 4
 12.  Slatina 6 1 1 4 13:18 4
 13.  Miroslav 6 1 0 5 10:21 3
 14.  Šlapanice 6 0 1 5 5:15 1

I. B třída, sk. A
6. kolo: Černá Hora - Čebín 0:1, 

Medlánky - Dražovice 2:2, Soběšice 

- Svratka Brno B 3:2, Drnovice - Ba-
bice nad Svitavou 0:5, Vilémovice 
- Rájec-Jestřebí 10:0, Lipovec - 
Vysočany-Šošůvka 2:1, Křenovice 
- Kohoutovice 5:3.

7. kolo: Kohoutovice - Vilémovi-
ce 2:1, Vysočany-Šošůvka - Soběši-
ce 2:7, Rájec-Jestřebí - Černá Hora 
5:2, Svratka Brno B - Křenovice 6:0, 
Dražovice - Drnovice 3:1, Babice 
nad Svitavou - Lipovec 0:1, Čebín - 
Medlánky 2:0.
 1.  Soběšice 6 5 1 0 27:9 16
 2.  Babice 6 4 1 1 18:7 13
 3.  Kohoutovice 6 3 2 1 17:12 11
 4.  Lipovec 6 3 2 1 13:9 11
 5.  Čebín 6 3 2 1 10:7 11
 6.  Vilémovice 6 3 1 2 21:8 10
 7.  Vysočany-Šoš. 6 3 1 2 17:13 10
 8.  Rájec-Jestřebí 6 2 1 3 7:16 7
 9.  Dražovice 6 1 3 2 8:15 6
 10.  Drnovice 6 2 0 4 8:20 6
 11.  Svratka Brno B 6 1 2 3 14:14 5
 12.  Černá Hora 6 1 1 4 10:15 4
 13.  Křenovice 6 1 1 4 10:24 4
 14.  Medlánky 6 0 2 4 5:16 2

Okresní přebor
6. kolo: Rudice - Bořitov 2:0, Bo-

skovice B - Letovice 4:2, Ráječko 
B - Vysočany/Šošůvka B 4:1, Sloup 
- Olomučany 0:1, Adamov - Skalice 
2:2, Olešnice - Jedovnice 4:4, Drno-
vice - Doubravice 3:2.

7. kolo: Letovice - Rudice 2:0, Je-
dovnice - Sloup 3:2, Bořitov - Drno-
vice 3:3, Doubravice - Ráječko B 2:1, 
Skalice - Boskovice B 3:2, Vysočany/
Šošůvka B - Olešnice 3:1, Olomučany 
- Adamov 3:0.
 1.  Skalice 6 4 2 0 15:10 14
 2.  Ráječko B 6 4 1 1 20:6 13
 3.  Rudice 6 4 0 2 13:5 12
 4.  Olomučany 6 3 2 1 12:4 11
 5.  Letovice 6 3 2 1 12:9 11
 6.  Boskovice B 6 3 1 2 19:11 10
 7.  Bořitov 6 2 2 2 12:11 8
 8.  Jedovnice 6 2 2 2 14:16 8
 9.  Olešnice 6 2 2 2 10:16 8
 10.  Adamov 6 2 1 3 9:14 7
 11.  Vysočany/Šoš. B 6 2 0 4 11:20 6
 12.  Drnovice 6 1 1 4 14:19 4
 13.  Doubravice 6 1 1 4 8:20 4
 14.  Sloup 6 0 1 5 6:14 1

III. třída
6. kolo: Ostrov - Vranová 2:2, Svi-

távka - Lažany 1:2, V. Opatovice - 
Kunštát B 6:3, Cetkovice - Vavřinec 
3:1, Knínice - Vísky 5:0, Kořenec - Be-
nešov 1:3, Lipůvka - Kotvrdovice 3:2.

7. kolo: Vavřinec - Svitávka 8:1, 
Kunštát B - Cetkovice 3:2, Kotvrdo-
vice - V. Opatovice 1:7, Lažany - Ost-
rov 0:2, Benešov - Lipůvka 2:0, Vísky 
- Kořenec 4:0, Vranová - Knínice 2:3.
 1.  V. Opatovice 6 6 0 0 29:10 18
 2.  Svitávka 6 4 0 2 25:16 12

 3.  Vavřinec 6 3 2 1 22:10 11
 4.  Ostrov 6 3 2 1 13:5 11
 5.  Lipůvka 5 3 1 1 18:11 10
 6.  Kunštát B 6 3 0 3 23:22 9
 7.  Knínice 6 3 0 3 16:18 9
 8.  Lažany 6 2 2 2 7:10 8
 9.  Benešov 5 2 1 2 14:17 7
 10.  Vísky 6 2 1 3 8:14 7
 11.  Vranová 6 1 3 2 15:13 6
 12.  Cetkovice 6 1 0 5 9:26 3
 13.  Kotvrdovice 6 0 2 4 8:21 2
 14.  Kořenec 6 0 2 4 8:22 2

IV. třída
3. kolo: Drnovice B - V. Opatovice 

B 3:0, Vavřinec B - Doubravice B 1:1, 
Vísky B - Letovice B 1:3, Lažánky - 
Jedovnice B 3:1, Voděrady - Skalice 
B 3:1.

4. kolo: Jedovnice B - Drnovice B 
1:2, Letovice B - V. Opatovice B 11:1, 
Vísky B - Vavřinec B 2:5, Skalice B - 
Lažánky 1:2, Doubravice B - Voděra-
dy 2:7.
 1.  Voděrady 3 3 0 0 14:3 9
 2.  Drnovice B 3 3 0 0 7:2 9
 3.  Lažánky 4 3 0 1 8:4 9
 4.  Doubravice B 4 2 1 1 12:10 7
 5.  Letovice B 3 2 0 1 15:4 6
 6.  Skalice B 4 2 0 2 10:6 6
 7.  Vavřinec B 4 1 2 1 10:8 5
 8.  Jedovnice B 3 0 1 2 5:8 1
 9.  Vísky B 4 0 0 4 4:21 0
 10.  V. Opatovice B 4 0 0 4 1:20 0

KAM ZA SPORTEM
HORSKÁ KOLA
22. 9., 9 h Okrouhlá, Pohár Drahanské vrcho-

viny.
KOPANÁ
23. 9., 15:30 h Ráječko - Bosonohy, KP. Kun-

štát - Slatina, I. A, sk. A. Černá Hora - Kohoutovice, 
Lipovec - Dražovice, I. B, sk. A. 28. 9., 15 h Bos-
kovice - Mutěnice, KP. 15:30 h Blansko - Ždírec, 
divize. 30. 9., 10:30 h Vilémovice - Černá Hora. 
15 h Rájec-Jestřebí - Drnovice, I. B, sk. A.

KUŽELKY
22. 9., 9 h Blansko - Duchcov, 1. liga žen. 

11:45 h Blansko - Hlubina, 2. liga mužů. 28. 9., 
17 h Boskovice - Devítka Brno, KP 1.

HOKEJ
22. 9., 17 h Boskovice - Uherský Brod, 18 h 

Blansko - Uherský Ostroh, Krajská liga.

MALÝ FOTBAL
24. 9., 17:10 h Blanensko - Most, Superliga.
VOLEJBAL
22. 9., 10 + 13 h Boskovice - Kometa Brno, KP 

2 žen. 29. 9., 10 + 13 h Boskovice - SKP Břeclav, 
KP 2 mužů.

Kam na okresní 
kopanou

Okresní přebor
8. kolo: 22. 9., 15:30 h Ráječko B - Bořitov, Ru-

dice - Skalice, Jedovnice - Vysočany/Šošůvka B. 23. 
9., 15:30 h Drnovice - Letovice, Olešnice - Doubra-
vice, Sloup - Adamov, Boskovice B - Olomučany.

9. kolo: 28. 9., 16 h Vysočany/Šošůvka B - 
Sloup, 18 h Bořitov - Olešnice. 29. 9., 12:45 h Le-
tovice - Ráječko B, 15 h Olomučany - Rudice, Ska-

lice - Drnovice, Adamov - Boskovice B, Doubravi-
ce - Jedovnice.

III. třída
8. kolo: 23. 9., 13 h Kunštát B - Kotvrdovice. 

15:30 h Cetkovice - Svitávka, Kořenec - Vranová, 
Knínice - Lažany, V. Opatovice - Benešov, Lipůvka 
- Vísky, Ostrov - Vavřinec.

9. kolo: 30. 9., 13:30 h Vavřinec - Knínice, 15 h 
Vranová - Lipůvka, Vísky - V. Opatovice, Svitávka 
- Ostrov, Benešov - Kunštát B, Kotvrdovice - Cet-
kovice, Lažany - Kořenec.

IV. třída
5. kolo: 22. 9., 15:30 h Drnovice B - Skalice B, 

Vavřinec B - Letovice B. 23. 9., 13 h V. Opatovice B 
- Jedovnice B, 15:30 h Lažánky - Doubravice B, 
16 h Voděrady - Vísky B.

6. kolo: 29. 9., 15 h Letovice B - Jedovnice B. 30. 9., 12:15 
h Vísky B - Lažánky, 12:30 h Skalice B - V. Opatovice B, 
Doubravice B - Drnovice B, 16:30 h Vavřinec B - Voděrady.

ve složení Natálie Poláčková, Katka Šebková, Dominika Bezdíčková a Veronika 
Jakusidisová vybojovaly krásné třetí místo v konkurenci 38. štafet. Do �iná-
lových bojů zasáhly na 60m Pavla, která zaostala na 6. místě  za medailí 9 
setin  a Dominika  doběhla také na šestém místě 4 setiny za medailí. Veroni-

ce ve skoku dalekém chybělo 5cm na medailo-
vé příčky. I další naši atleti a atletky předvedli 
mnoho kvalitních výkonu a zlepšení osobních 
maxim. Na závěr byli vyhlášeni atleti s nejlep-
šími výkony mítinku a mezi ně se probojovaly 
Pavla Štoudková za 1500m a Veronika Jakusidi-
sová za 150m. Za zmínku ještě stojí že se naši 
starší atleti podíleli na organizaci této akce.  Za 
vzornou reprezentaci nejen klubu ASK Blansko, 
ale i města Blanska jim patří velké poděkování 
a výkony které předvedli na této významné akci 
jsou pozvánkou na blížící se Mistrovství Moravy 
a Slezska mladších žáků a žákyň ročníků 2005 a 
2006 konané 30.9. v Blansku.  Martin Bezdíček

Kradl cigarety
DEŠTNÁ - Zloděj se vloupal do pro-

dejny v Deštné. Našel zabudovaný tre-
zor, který ale nakonec neotevřel. Zlo-
děj tedy aspoň vzal za vděk asi čtyřmi 
stovkami balíčků cigaret různých zna-
ček. Na cestu si pak navíc vzal ještě lá-
hev minerálky. Celková škoda je skoro 
šedesát tisíc korun.  (hrr)

Pokračování ze str. 1

Takový závod pak obvykle dokáže 
s celkovým pořadím výrazně zamí-
chat a nejinak tomu bylo zde.

K soutěži se v Sudicích přihlásilo 
31 týmů do mužské a 14 týmů do 
ženské kategorie, jako první krát-
ce po dvanácté hodině odstartovali 
muži. Zvítězil Sychotín A s časem 
18,08 s, druhé místo obsadily Paso-
hlávky z okresu Brno-venkov s ča-
sem 18,13 s a třetí příčka patřila za 
čas 18,29 s mužům z Hostěrádek-
-Rešova z Vyškovska.

V ženách bodoval také Sychotín, 
který na stupínek nejvyšší vystou-
pal díky pokusu splněnému v čase 
shodném s jejich domovským muž-
ským týmem – 18,08 s. 

Druhé skončily Hodějice 
z Vyškovska s časem 18,20 s a třetí 
ženy z Ostrova u Macochy s časem 
18,33 s.

V celkovém pořadí se na prvním 
místě v mužské kategorii udržel 
Chrastavec z okresu Svitavy, druhé 
místo ve Velké ceně patří Pasohláv-
kám a třetí zástupci Blanenska – 
Míchovu.

V ženské kategorii Velké ceny 
bylo o mistryních i prvních vicemis-
tryních rozhodnuto již v předcho-
zích kolech, jsou jimi první Němčice 
a druhý Sychotín, třetími nejlepšími 
se nakonec staly ženy z Hodějic.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
Velké ceny Blanenska v požárním 
útoku proběhne v sobotu 17. listo-
padu 2018 od 18 hodin v kulturním 
domě v Černovicích.

Více na www.vc-blanenska.com.
Broňa Zhořová

Foto Pavel Kuchař

Chtěl odtáhnout 
překážející auto

BOSKOVICE - Vztek asi nedokázal 
úplně zkrotit na konci prázdnin v Bo-
skovicích pětačtyřicetiletý muž. Roz-
čílilo jej, že na jeho parkovacím místě 
odstavil automobil jiný řidič. Překáže-
jící vozidlo se tedy rozhodl odtáhnout. 
Jenže neovládanou škodovku poško-
dil, navíc poničil i poblíž zaparkovaný 
osobní automobil citroen. Na obou 
vozidlech vznikla škoda za skoro čty-
řicet tisíc korun. Kriminalisté se nej-
dříve při vyšetřování podivné havárie 
domnívali, že jedno ze zaparkovaných 
vozidel chtěl někdo neoprávněně užít. 
Až potom prověřili majitele na místě 
zaparkovaného auta. Muž se při vý-
slechu k nešťastnému řešení nastalé 
situace přiznal.  (hrr)

Dvě zranění si vyžádala nehoda, která se stala v sobotu 15. září mezi Rudkou a 
Petrovem. Komunikace musela být na nějaký čas uzavřena. Na místě zasahovaly 
dvě jednotky hasičů.  Foto HZS JmK
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BOSKOVICE - V září začal nový 
školní rok. Nejenom o něm jsme 
hovořili s ředitelem ZŠ Boskovice 
RNDr. Vladimírem Ochmanským.

Jak jste zahájili nový školní 
rok?

Příprava školního roku je dlouho-
dobá záležitost a s přípravami zpra-
vidla začínáme na začátku druhého 
pololetí předchozího školního roku. 
Teď už mohu konstatovat, že ně-
které nejisté předpoklady dopadly 
dobře a školní rok jsme mohli za-
hájit bez větších problémů a hlav-
ně personálně kvalitně zajištěný. 
Přibylo přes 30 žáků, máme o dvě 
třídy více. Školní družiny naplňuje-
me na maximální kapacitu 415 dětí 
v 15 odděleních, letos jsme praktic-
ky všem uchazečům od prvních do 
čtvrtých tříd mohli vyhovět. Z cel-
kových 60 tříd školy působí ve 22 
třídách asistenti pedagoga.

A jaké změny čekaly žáky po 
prázdninách?

Samozřejmě proběhly běžné 
údržbářské práce, opravy a malo-
vání části budov. Na pracovišti Slo-
vákova jsme instalovali 150 šatních 
skříněk pro nejmladší žáky. Bohu-
žel nejvýznamnější investiční akce 
letošního roku, kterou je moderni-

zace hřiště pro školní družinu na 
pracovišti nám. 9. května, probíhá 
až v těchto dnech. A i některé dal-
ší opravy jsme museli odložit až na 

podzim, protože v současné době 
jsou firmy zahlceny zakázkami a 
léto si vyčleňují na větší investiční 
akce. 

To jsme hovořili o školním pro-
středí. Jaké další změny čekají 
žáky?

Co se týká dalších změn, žáci se 
s novým školním rokem budou řídit 
upraveným školním řádem, který 
na svém srpnovém zasedání schvá-
lila školská rada. Největší novinkou 
jsou omezení při používání mobilů 
a dalších elektronických zařízení. 
Tyto změny budeme během škol-
ního roku vyhodnocovat, případně 
přistoupíme ke změně.

Získávání finančních prostřed-
ků ve školství je často spojeno 
s účastí v různých projektech. Jak 
se škole daří v této oblasti?

Máte pravdu, že každý ředitel ško-
ly, pokud chce školu rozvíjet, musí 
velkou část svého pracovního úsilí 
věnovat této oblasti. My jsme jako 
škola v této oblasti velice úspěšní 
a participujeme na více projektech. 
Nejvýznamnějším přínosem bude 
vlastní projekt tzv. „Šablon“, jejichž 
první etapu jsme ukončili k 31. 8. 
tohoto roku a plynule na ně navazu-
jeme druhou etapou od 1. září. Jed-
ná se o projekt z operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

a škole v následujících dvou letech 
přinese téměř 4,5 mil. Kč. Z těchto 
peněz budeme mimo jiné financo-
vat dva speciální pedagogy, čtenář-
ské kluby, kluby zábavné logiky a 
deskových her, kluby komunikace 
v cizím jazyce, kluby ve školní dru-
žině, kroužky doučování pro žáky 
ohrožené školním neúspěchem a 
řadu dalších aktivit. Volné finanční 
prostředky využijeme pro nákup 
vybavení a školních pomůcek. 

A co chystáte do budoucna?
Mezi hlavní priority na škole pa-

tří výuka jazyků, sport, rád bych 
také ve škole rozvíjel badatelsky 
orientovanou výuku. Navázali jsme 
užší spolupráci s fotbalovým od-
dílem FC Boskovice, časem z toho 
možná vzniknou sportovní třídy. 
Stejně jako v loňském roce plánu-
jeme s našimi žáky návštěvu Fran-
cie se zaměřením na výuku jazyků 
a výtvarnou výchovu. V dalších le-
tech bychom ke standarní výuce an-
glického jazyka jako prvního cizího 
jazyka chtěli ke stávající němčině, 
ruštině, nyní i francouzštině, přidat 
ještě španělštinu. Za velmi důležitý 
považuji i rozvoj matematiky a pří-
rodních věd. O matematickou třídu 
na Zelené je velký zájem i z okol-
ních vesnických škol.

Pane řediteli, 
děkujeme vám za rozhovor

Na základní škole v Boskovicích 
připravili pro žáky řadu novinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ročník  - TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 
 
Srdečně Vás zveme na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V DOMOVĚ PRO SENIORY  
A DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
dne 10.10.2018 ve 12:00 a v 15:00 hodin 
 
- Podáme Vám informace o přijetí do domova a o poskytovaných službách. 
- Ukážeme Vám prostory domova. 
- Zodpovíme Vaše dotazy týkající se našeho zařízení. 

 
- SOUČÁSTÍ AKCE BUDE VÝSTAVA VÝROBKŮ KLIENTŮ DOMOVA 

 
Sadová 1091/18 | 680 01 Boskovice |Tel: + 420 511 183 101 
www.msssboskovice.cz 

X. ročník  - TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 
 
Srdečně Vás zveme na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - PENZION 
dne 10.10.2018 ve 13:00 a v 16:00 hodin 
 
- Podáme Vám informace o přijetí do domu s pečovatelskou službou a o poskytovaných  
   službách. 
- Ukážeme Vám prostory a odpovíme Vaše dotazy týkající se našeho zařízení. 

 
- SOUČÁSTÍ AKCE BUDE UKÁZKA VYBAVENÍ PŮJČOVNY  
   KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 
Mánesova 47 | 680 01 Boskovice |Tel: + 420 511 183 101 
www.msssboskovice.cz 

ZAL. 1298

Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na vídeňských trzích. Vybrané boskovické restaurace budou 
po celý víkend podávat husí menu. Chybět nebude nabídka husího sádla a dalších pochoutek.

UKULELE TROUBLEMAKERS / STANLEY‘S DIXIE STREET BAND / FOLKLÓRNÍ SOUBOR VELEN 
KOMEDIANTI NA KÁŘE / MARIACHI ESPUELAS  / TŘETÍ ZUBY / JANANAS / 4 PSI / LE MALÉR TRIO

BOSKOVĚNKA / BOSKOVICKÁ KAPELA / THE 6 FIREBALLS / TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL 
VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / VÝSTAVA SOUDOBÉ A HISTORICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

MIRAI / SLZA
INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK

QUEEN REVIVAL PRINCESS

www.husi-slavnosti.cz

Nabízíme: 

- zajímavé náborové příspěvky 
až 60 tisíc Kč   

viz www.pd-refractories.cz 

- práci ve stabilní nadnárodní 
společnosti 

- výhodné platové podmínky 
- možnost brigády, až 250 Kč/hod. 

Požadujeme: 

- výuční list nebo prokazatelnou 
praxi v oboru 

- pracovitost, zodpovědnost, 
pečlivost, svědomitost, 

spolehlivost 

- výhodou průkaz pro VZV, 
jeřábníka, vazače 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 

Hledá se: 
  

OBRÁBĚČ KOVŮ, 
který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti v tomto oboru  

pro firmu 
P-D Refractories CZ a.s. 

Nádražní 218 ˃ 679 63 Velké Opatovice 
 

- pracoviště Svitavy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se u paní Miloslavy Stráníkové, personalistky 
Tel.: 461 579 140, 602 485 836, miloslava.stranikova@pd-group.com  
 
Nástup dle dohody.                                                                                     Jste vítáni! 

Benefity: 

 základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně 
 5 týdnů dovolené  
 příspěvek na penzijní a životní pojištění 
 příspěvky na stravování  
 rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt, na 

kulturní akce, vitamínové doplňky atd. 
a jiné  

                    
 

 

           
      P-D Refractories CZ a.s. > Nádražní 218 > 679 63 Velké Opatovice > Czech Republic 
 

  přijme: 
 pracovníky do výroby 

       
       Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost, schopnost výkonu manuální práce 
                        výhodou průkazy-obsluha VZV, vazačský, jeřábnický (možnost zaškolení) 
        
       Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice 
 
 

 pracovníky do dílenských profesí 
 
                Požadavky: pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost 
                                 výuční list nebo praxe v oboru 
                                 výhodou průkazy-obsluha VZV, svářečský atd. 
 
                Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice 
 
 
                   Pro výše uvedené pozice nabízíme:  
                                náborové příspěvky (25-60 tisíc Kč viz www.pd-refractories.cz, www.mslz.cz) 

                                výhodné platové podmínky 
                                firemní benefity: 5 týdnů dovolené,  
                                                           příspěvek na penzijní a životní pojištění 
                                                           příspěvek na stravování, 
                                                           rozsáhlý sociální program – např. příspěvek na dovolenou, 
                                                                                                        kulturní akce, vitamíny atd.   
                                práce ve stabilní nadnárodní společnosti 

 
 
               Nástup: dle dohody   
 
                  Zájemci, hlaste se: 
 
               pro Velké Opatovice: Dana Krejčířová, vedoucí personálně-mzdového oddělení  
                                                  tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com 
 
               pro Svitavy: Miloslava Stráníková, personalistka 

              tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com  
 



BOSKOVICE - Střední škola André Citroëna v Bo-
skovicích připravila pro nový školní rok řadu novi-
nek a investic. Podrobnosti prozradil ředitel školy 
Karel Ošlejšek.

Jaké obory jste otevřeli a chystáte také nějaké 
změny?

Co se týká stávajících oborů, tak jsme otevřeli 
první ročníky u maturitních oborů Bezpečnostně 
právní činnost, Informační technologie, Autotronik, 
Mechanik strojů a zařízení a Podnikání. Pro příští 
rok tuto nabídku doplníme o obor Dopravní pro-
středky, kdy žáci v rámci výuky získají kromě řidič-
ských i profesní průkazy.

U oboru Informační technologie zařazujeme nový 
studijní program, který bude velmi zajímavý. Vychá-
zíme z toho, že naše škola je smluvní školou Minis-
terstva vnitra ČR pro výuku oboru Bezpečnostně 
právní činnost. V loňském školním roce byl o tento 
obor mimořádný zájem, byl téměř dvojnásobný pře-
vis uchazečů a uchazeček, takže jsme otevřeli třídu 
se žáky a žákyněmi s vynikajícím nebo velmi dob-
rým prospěchem. 

Na základě toho, že bezpečnostní problematika za-
číná nabývat na významu, tak zařazujeme pro příští 
školní rok do nabídky nový studijní program Kyber-
netická bezpečnost a právo. Měl by navázat na obor 
Bezpečnostně právní činnost, ale s částečně jiným 
zaměřením, protože stávající obor je zaměřený na 
ochranu osob a majetku. V rámci nového studijního 

programu zůstávají zachovány 
všechny klíčové předměty z obo-
ru Informační technologie, přibý-
vají navíc oborová angličtina, dru-
hý cizí jazyk a tři nové odborné 
předměty – kybernetická bezpeč-
nost, právo a kyberkriminalita. 

Předpokládáme, že o toto za-
měření bude velký zájem. Daří se 
nám velmi dobře spolupracovat 
s bezpečnostními složkami, tak-
že pro tyto obory máme zajištěné 
velmi kvalitní učitele na odborné 
předměty také z řad příslušníků 
policie, kteří se touto problema-
tikou zabývají. V rámci tohoto 
zaměření se také výrazněji odli-
šíme od ostatních škol v regionu, 
které obor Informační technolo-
gie vyučují v tradiční podobě. 

Nedílnou součástí naší vzdělá-
vací nabídky zůstávají také naše 
tradiční vyhledávané tříleté obo-
ry zakončené závěrečnou zkouš-
kou s výučním listem.

A jaké jsou další novinky?
U oborů Automechanik, Opra-

vář motorových vozidel a Do-
pravní prostředky zařazujeme, 
jako pilotní škola Jihomorav-
ského kraje, bezplatné získání 
profesního průkazu. Přijímáme 
opatření ke zlepšení výsledků 
u maturitních zkoušek. V rámci 
projektů připravujeme opatření 
na podporu pro žáky, kteří jsou 
ohroženi školním neúspěchem. 
Je velmi pozitivní, že v rámci 
maturit v loňském roce v oboru Informační techno-
logie uspěli všichni žáci, výsledky je třeba zlepšit u 
nástavbového studia.

Škola se zapojuje také do různých projektů...
Pracujeme v projektu PolyGram, kdy v naší škole 

probíhá výuka žáků z deseti základních škol regionu. 
V rámci tohoto projektu dokončujeme dvě nové spe-
cializované učebny - pro informační a komunikační 
technologie a novou elektrolaboratoř. Zapojili jsme se 
také do projektu Erasmus+, kde se nám podařilo kro-
mě našich tradičních partnerských škol získat dalších 
pět nových – na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Tu-
recku a Slovinsku. V rámci tohoto projektu připravu-
jeme také stáže v zahraničních �irmách. 

Ve škole se také výrazně investuje...
Od nového školního roku škola realizuje velmi 

rozsáhlé investice za více než šedesát milionů ko-
run. Investice jsou kromě nových specializovaných 
učeben zaměřeny zejména na výraznou moderni-
zaci strojním vybavením pro strojírenské obory a 
elektroobory za téměr padesát milionů korun. Ten-
to projekt dále zahrnuje kompletní modernizaci a 
obměnu vybavení ve svářečské škole. 

Další významnou investicí je otevření zrekonstru-
ovaného bazénu za více než pět milionů korun, kte-
rý je dovybaven některými relaxačními prvky jako 
infrasauny a podobně. 

Realizovali jsme i kompletní opravu vstupního 
schodiště a celou řadu drobnějších investic napří-
klad vybavení pro autoobory. Připravují se i další 
investice pro obor Bezpečnostně právní činnost a 
pořízení nového nákladního automobilu pro auto-
školu.

Nezapomínáte ani na rodiče žáků. Co jste při-
pravili pro ně?

Připravujeme nový program pro rodiče žáků. 
Nově budou mít možnost bezplatně využívat školní 
bazén. Zavádíme také padesátiprocentní slevy pro 
rodiče pro servis vozidel ve školních dílnách. V dal-
ších letech bychom pro rodiče rádi doplnili kurzy 
pro výuku informačních a komunikačních tech-
nologií a angličtiny pro začátečníky. Větší zapojení 
rodičů do chodu a života školy je běžné například 
ve Finsku, na středních školách v České republice 
to zatím není obvyklé. Věřím, že ze strany rodičů na 
naši nabídku bude příznivý ohlas.  Radim Hruška
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Střední škola André Citroëna 
vstoupila do nového školního roku 
s investicemi za více než 60 milionů korun a novým zaměřením oboru 
Informační technologie na kybernetickou bezpečnost a právo
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Traktorista v lesní školce Cetkovice
• Minimální vzdělání-vyučen
• Obsluha zemědělských a lesních strojů
• Spolehlivost, pečlivost
• Hlavní pracovní poměr, možno OZN

Operátor lesní frézy
• Minimální vzdělání-vyučen
• Obsluha zemědělských a lesních strojů
• Spolehlivost, pečlivost
• Hlavní pracovní poměr, možno OZN
• Práce do 50 km v okolí Cetkovic

��lník v p�ste�ní �innos� -lesní školka 
Cetkovice

• Vhodné pro všechny uchazeče, také OZN
• Manuální zručnost, pečlivost
• Sezónní práce i dlouhodobý úvazek

LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice

Tel.:  +420 602 413 947
Email:  zemankova@lescus.cz

www.lescus.cz

LESCUS CETKOVICE PŘIJME 
ZAMĚSTNANCE NA POZICE

Již podeváté ovládl blanenskou 
nemocnici Den pro děti

BLANSKO - V sobotu 8. září 2018 
proběhl v areálu blanenské nemoc-
nice devátý ročník Dne pro děti. Po-
časí vyšlo opět na jedničku a v kom-
binaci s bohatým programem jak na 
pódiu, tak i v celém areálu nemocni-
ce přilákal i tento den do nemocnice 
bezmála patnáct set návštěvníků. 

Program byl rozdělen mezi vy-
stoupení na pódiu a atrakce a sta-
noviště v celém areálu nemocnice. 
Hlavní téma bylo RECYKLACE, a 
v tomto duchu byla nachystána sta-
noviště plná úkolů a soutěží, kde 
děti sbíraly razítka. Po splnění úko-
lů a nasbírání všech razítek dostaly 
děti sladkou odměnu a diplom.

Na pódiu se vystřídala pohádka 
Divadla Koráb, skupina Velvet, dět-
ská show s Áňou, zpěvák Martin Ště-
pánek, �inalistky Dívky ČR 2018 a v 
neposlední řadě zde proběhla talen-
tová soutěž – NEMOCNICE MÁ TA-
LENT. Zde odborná porota hodnoti-
la 12 �inalistů, a to hned v několika 

disciplínách. Do �inále postoupili tři 
a ti poměřili svůj talent v zhmotnění 
svého superhrdiny v podobě malby 
na obličej. K dispozici měli jak bar-
vičky, tak i originální modely. Nebyli 
jimi nikdo jiný, než místostarosta Jiří 
Crha, policista Michal Krátký a paní 
Milena z publika. Modelům velice 
děkujeme za spolupráci. Všichni �i-
nalisté si odnesli řadu krásných cen, 
první tři místa byla oceněna oprav-
du hodnotnými dary – tablet, herní 
myši, sluchátka – které zabezpečil 
místostarosta Jiří Crha a starosta 
Ivo Polák. Za to jim patří obrovské 
poděkování! Absolutní vítězkou byla 
vyhlášena �inalistka Deniska, která 
svým zhmotněním Taťky Šmouly 
právě na tváři místostarosty sklidila 
největší potlesk a pochvalu poroty. 
Mimo partnerů akce patří velké po-
děkování Martinovi Müllerovi. Ten 
byl scénáristou, režisérem a hlavně 
bezkonkurenčním moderátorem 
celé soutěže.

Tento ročník naší akce byl zase 
trošku výjimečný. V letošním roce 
si totiž Česká republika připomíná 
100. výročí vzniku československé 
státnosti. Jihomoravský kraj v této 
souvislosti na stovce vybraných míst 
jižní Moravy vysazuje 100 lip srdči-
tých jako připomínku této historické 
události. A právě jedna z lip byla vy-
sazena před vchodem do polikliniky.

Již tradičně nechyběli v areálu bla-
nenští hasiči, kteří si pro děti krom 
statické ukázky techniky nachystali i 
dynamickou ukázku, při níž slaňovali 
a zachraňovali osobu z výšky. Ne-
chyběla ani Zdravotnická záchranná 
služba Blansko, Městská policie Blan-
sko a Policie ČR se svou technikou a 
další zajímavé aktivity. 

 Kateřina Ostrá, foto V. Pernicová

Kontakt 
na 

inzerci:
telefon: 

774 408 399
e-mail: 

inzerce@
zrcadlo.net
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Zleva: Mgr. Ladislav Topínka, Vladimír Farský, Josef Opatřil

Vaši kandidáti do Zastupitelstva města Boskovice
www.kscm.cz

SPOKOJENÝ
ŽIVOT
V KRÁSNÉM
MĚSTĚ

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

RIHO CZ, a.s.
přední výrobce akrylátových van,
parních kabin, masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Požadujeme:
•  SOU/SŠ technického zaměření
•  řidičský průkaz skupiny B
•  pečlivost, odpovědnost
•  manuální zručnost
•  dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
•  dobré platové podmínky
•  smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
•  příspěvek na dopravu do zaměstnání
•  zázemí zahraniční společnosti

Profesní žvotopis zasílejte na adresu: RIHO CZ, a.s. 
Suchý 37, 680 01 Suchý

nebo přímo kontaktní osobě: Martin Sedlák,  
sedlak@riho.cz, mob. 725 834 852.

Dělník do výroby
HLEDÁ KANDIDÁTY NA POZICI

Výrobní dělník, 
Pracovník výstupní kontroly

Operátor CNC

   Nabízíme
• dobré platové podmínky
• příplatek za odpolední směnu
• výkonnostní prémie
• příspěvek na dopravu 
• smlouvu na dobu neurčitou
• zázemí zahraniční společnosti

Plavci zahájili sezónu ve Znojmě
BLANSKO - Blanenský plavec Jan Vencel zkompletoval na 

jedenapadesátém ročníku Velké ceny Znojma medailový ha-
ttrick. Zlato, stříbro a bronz vybojoval na tratích sto metrů 
prsa (zlato), sto metrů motýlek (stříbro) a dvě stě metrů prsa 
(bronz). 

První měření sil v nové sezóně určené plavcům kategorie 
open (bez rozdílu věku) se konalo v atraktivním prostředí 
venkovního plaveckého areálu Louka. Plavcům přálo počasí, 
což se promítlo do výkonů v bazénu. Na dvoudenním mítinku 
se kromě blanenských plavců (Klára Koňaříková, Kateřina De-
mová, Bára Sedláková, Veronika Zamazalová, Milan Musil, Mi-
lan Kučera, Štěpán Pokorný, Michal Vencel a Jan Vencel) před-
stavili plavci z dvaceti klubů Česka, Slovenska a Rakouska. 

K vidění bylo i několik českých reprezentantů. Blanenští 
přivezli kromě již zmiňovaných medailí i řadu osobních rekor-
dů, přestože se na začátku sezóny neočekávaly. Právě výrazné 
osobní rekordy přinesly nejstaršímu blanenskému plavci me-
daile. Na stovce motýlek si to ve finále rozdal s českými repre-
zentanty Ondřejem Gemovem a Janem Šeflem. Nestačil pouze 
na současného nejlepšího muže českého plaveckého sportu 
Jana Šefla, který ve Znojmě posbíral pět zlatých. 

Ceny medailistům předávala významná postava českého 
plavání, trojnásobný účastník olympiády, vicemistr světa 
z roku 2002 a několikanásobný medailista z mistrovství Evro-
py Květoslav Svoboda.  Text a foto Věra Vencelová



KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKA
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

1
Ing. Jiří Crha
místostarosta města 
Blanska

8
Pavel Langr
vedoucí Kina Blansko

3
MUDr. Jana Novotná
primářka rehabilitace
Nemocnice Blansko

5
Ing. Miloš Polák
stavební inženýr

9
Mgr. Tomáš Kryl
makléř

10
Mgr. Radka Sitarová
specialistka pro životní 
prostředí

2
MUDr. Zdeněk Grünwald 
lékař

4
Ing. Lukáš Němec
ekonom

6
Ing. František Havíř
ekonom

7
MUDr. Vladimíra 
Danihelková
ředitelka Nemocnice 
Blansko

KOMUNÁLNÍ POLITIKA JE O LIDECH, DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU.

11. Jaroslav Jeřábek
 ředitel Kulturního střediska města Blanska

12.  Mgr. Pavlína Komínková
 ředitelka Muzea Blanenska

13.  Bc. Jakub Skoták
 programátor

14.  Lenka Skotáková
 OSVČ

15.  Ing. Zdeněk Grünwald
 ekonom

16.  MUDr. Helena Kotlánová
 dětská lékařka

17.  Hynek Jarůšek 
 specialista plánování

18.  Ing. Petr Hrazdíra
 manažer prodeje

19.  Milan Doskočil
 technik

20.  PhDr. Jaroslava Králová
 důchodkyně

21.  Mgr. Richard Kupka
 právník

22.  Bc. Tereza Kaldová
 sociální pracovnice MěÚ Blansko

23.  MUDr. Eva Hlaváčová
 lékařka

24.  Ing. Karel Sochor
 ekonom

25.  Ing. Vítězslav Nečas
 důchodce

Jasný
Konkrétní

SPORT
Priorita – 

Jasná 

KULTURA

Podpora

VOLBA PRO BOSKOVICE

s podporou

VOLBA PRO BOSKOVICE

POSTAVÍME
SE ZA VÁS!

4

Ing. Mgr. Pavel Vlach

4

Volební strana 
č. 4 VOLBA PRO 

BOSKOVICE 
s podporou TOP 09 

vás zve

na Den otevřených 
dveří Hradu 
Boskovice, 

dne 22. 9. 2018 
od 13.00 do 17.00 

hodin.

Občerstvení 
a z�bava pro dě�  

i dospělé zajištěny.
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Fungující zdravotnictví
Zásadním bodem našeho volebního programu 
je zachování nemocnice v Boskovicích, 
aby byla zajištěna kvalitní zdravotní péče
pro občany Boskovic a celého regionu.
Nemocnice v Boskovicích letos slaví 60 let od svého 
založení. Dá se říci, že je rodinným stříbrem našeho 
města a jako rodinné stříbro si ji musíme chránit 
a zasadit se o to, aby léčebná a diagnostická péče 
byla kvalitní a konkurenceschopná. To lze zabezpečit 
pouze s kompletním a erudovaným personálem, 
moderním technickým vybavením a celkově ekonomicky 
prosperujícím zařízením. K plnění těchto tří cílů bude 
směřovat naše politika v Hnutí ANO. Město by mělo mít 
kontrolu nad fungováním svého zdravotnického zařízení, 
což může být beze zbytku splněno pouze tehdy, když ho
samo provozuje. Hnutí ANO bude prosazovat zachování 
fungující a konkurenceschopné nemocnice a kvalitní 
zdravotní péče pro občany Boskovic a celého regionu.

Sport pro všechny
Občanům ulehčíme přístup ke sportu a relaxaci, 
a usnadníme podmínky pro rozvoj našich sportovců 
- od nejmladších až po ty nejzkušenější.
V nadcházejícím volebním období je zapotřebí daleko 
více a aktivněji spolupracovat se sportovními kluby 
a spolky. Maximálně se přiblížit jejich potřebám a na 
tomto základě přemýšlet o připravovaných projektech 
tak, aby byly maximálně využitelné dle současných 
trendů, ale i nadčasové z hlediska aktuálního vývoje 
v daném sportovním odvětví.
V oblasti sportu stále zůstává několik nedořešených 
restů. Jedním z nich je jednoznačně sportovní hala. 
Mrzí nás, že se v této věci neudělalo prakticky vůbec nic 
a nyní vlastně ani nevíme, co v ní má být, tedy že neznáme 
zadání. Hnutí ANO chce hned na začátku volebního 

období začít ohledně výstavby jednat nejen se všemi 
politickými partnery a kluby, ale i odbornou veřejností. 
Je zapotřebí přestat „politikařit“ a začít jednat, tedy 
dohodnout se na nejrozumnějším řešení pro Boskovice 
a neprodleně podniknout kroky k zahájení výstavby. 
V našem hnutí fandíme netradičním sportům, a proto 
bychom je rádi podpořili adekvátními prostory. Počítáme 
tak s výstavbou workoutového hřiště. Rádi bychom nalezli 
vhodné prostory k výstavbě skateparku a lezecké stěny.

Bezproblémová doprava
Rozhodně nepodceníme dopravu a dopravní situaci 
ve městě a jeho nejbližším okolí, která ovlivňuje naše 
životy každý den.
Vytvoříme strategický dokument, který bude řešit 
dopravní situaci v Boskovicích v dlouhodobém horizontu. 
Tento dokument by měl být vodítkem, jak dále postupovat 
při plánování infrastruktury, a také ke zmírnění či 
eliminaci negativních vlivů stále rostoucí automobilové 
dopravy v našem městě.
Chceme usnadnit parkování v Boskovicích, kdy zvážíme 
například vhodnost výstavby parkovacího domu. 
Je třeba se také zaměřit na alternativní způsoby dopravy 
a vytvořit takové podmínky, aby se automobilová, pěší 
i cyklistická doprava vzájemně doplňovaly. 
V Boskovicích a okolí je několik míst, která jsou lidmi hojně 
navštěvována, ale bohužel jsou špatně dostupná pro 
pěší. Je třeba opravovat  stávající chodníky, ale zároveň 
je třeba vytipovat místa pro stavbu nových chodníků 
a cyklostezek, pro větší bezpečnost i pohodlí občanů a 
lepší prostupnost městem. Dále se chceme maximálně 
zasadit o výstavbu rychlostní silnice D43.

Kulturní město
Navážeme a k maximální spokojenosti občanů 
budeme rozvíjet bohatou kulturní tradici, kterou 
Boskovice mají.

Rádi slýcháme větu: „V Boskovicích to žij e!“. I přesto, 
že kultura v Boskovicích je vnímána velice silně, 
je možné nalézt prostor, kde bychom rádi přispěli 
a dosáhli zlepšení. Chceme dokončit nebo viditelně 
rozpracovat projekty spojené s kulturou v Boskovicích, 
mezi které patří dokončení oprav sokolovny, dobudovat 
potřebné umělecké zázemí letního kina a postavit novou 
knihovnu v budově bývalého ZZN. Ve spojení s KZMB 
bychom rádi zlepšovali spolupráci s dalšími kulturními 
kluby, spolky a organizátory uměleckých produkcí. 
Nesmíme však zapomínat, že důležitým prvkem v kultuře 
města může být i realizace zajímavých nápadů našich 
občanů, které v Hnutí ANO kvitujeme. Podpoříme veškeré 
aktivity, které rozvíjí kulturní cítění v našich dětech,
jako je ZUŠ, školky a základní školy.

Hnutí ANO se vyjadřuje k situaci
v Boskovicích a co je zapotřebí řešit

SPOLE N  PRO BOSKOVICE,  
S VÁMI TO DOKÁŽEME

boskovice.anobudelip.cz ANOBlanenskoBoskovicko

Lukáš
Holík

Pavel
Šafář

Pavel
Schwarzer

Petr
Axman

Martina 
Přichystalová

Ing. Lukáš Holík, předseda a lídr
strany ANO v Boskovicích.

S VÁMI ZMĚNÍME

SOUČASNOST I BUDOUCNOST

www.kscm.cz

Emil Pernica

1

Natálie Novotná

2

Lubomír Chlup

3

Jaroslav Pokladník

4

Petra Kupková

5

Kateřina Pernicová

6

Zadavatel: KSČM; Zhotovitel: Jiří Volný

Vážení občané, 
Emil Pernica, další kandidáti KSČM do Zastupitelstva 

města Blansko a OV KSČM Blansko 
vás srdečně zvou na 

 
PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ 

 
v úterý 2. 10. 2018 od 15:30 hod.  
na ulici Rožmitálova v Blansku 

 
Je připraveno kulturní vystoupení: KAREL GOTT 
REVIVAL MORAVA (Josef Bouda) 

Volební program KSČM pro občany města 
Blansko na volební období 2018 – 2022

S vámi změníme současnost
i budoucnost

Bydlení
prosadíme výstavbu cenově dostupných bytů a výstavbu sociálních 

bytů pro mladé a mladé rodiny
nedovolíme zvýšení ceny zásobování centrálním teplem
 snížíme daň z nemovitosti

Zdravotnictví a sociální oblast
nepřipustíme privatizaci městské nemocnice v Blansku
budeme nadále podporovat obědy ve školách pro děti ze sociálně 

slabých rodin

Doprava
 zefektivníme MHD v rámci IDS JMK
postupně zajistíme výměnu parkovacích automatů za moderní
budeme pokračovat v pracích na přemostění řeky Svitavy z ulice 

Fügnerova na Staré Blansko
 zasadíme se o opravu místních komunikací a chodníků v Blansku 

a v městských částech

Sport a kultura
připravíme modernizaci městských lázní
 zajistíme transparentní poskytování dotací v oblasti v kultury, 

sportu a zájmových činností
podpoříme celkovou vybavenost SDH v městských částech
podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu a 

kultury
 zrekonstruujeme areál minigolfu v rekreační oblasti Palava

Školství
 zařídíme potřebné úpravy budov MŠ a ZŠ vč. modernizace učeben
 zajistíme modernizaci vybavenosti školních družin a tělocvičen

Investice
 zajistíme zvýšení počtu pracovních míst dokončením obsazenosti 

průmyslové zóny
nepřipustíme prodeje pozemků v centru města
urbanisticky dořešíme střed města vč. prostoru po zbouraném 

hotelu Dukla

Ostatní oblasti
 zajistíme zmrazení ceny vody
 zabezpečíme zlepšení čistoty a pořádku ve městě a údržbu zeleně
 zvýšíme kapacitu pohřební síně
vybudujeme kolumbárium na městském hřbitově



CHCEME zMĚNU

CHCETE zMĚNU

CHCEME zMĚNU

MY - NE! 
CHCEME zMĚNU!

VOLTE CELOU KANDIDÁTKU!

K O M U N Á L N Í  V O L B Y  B L A N S K O

NEzÁVISLÍ KANDIDÁTI
s podporou hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu

JSTE STÁLE SPOKOJENI 
S DVACETILETOU KOALICÍ,  

DNES JIŽ VYČPĚLÉ 
NIC NENABÍZEJÍCÍ 
SESTAVY RADNICE?

HLASOVACÍ LÍSTEKPro volby do zastupitelstva města ve dnech 5. a 6. října 2018

vylosované číslo: 7
X CHCEME ZMĚNU

7CHCETE ZMĚNU? MY TAKÉ!
Podpořte svým hlasem celou kandidátní listinu číslo: 

pro BOSKO_VÍCE Komunální volby 2018 
MĚSTO BOSKOVICE

č. 7www.kducsl-boskovice.cz, www.facebook.com/kduboskovice

2

Ing. Michal Knödl
obchodní manažer, 34 let, 
KDU-ČSL

3

Mgr. Tomáš Pléha
středoškol. učitel, dirigent 
SOMB, 34 let, KDU-ČSL

1

Mgr. Dagmar Hamalová
místostarostka, 49 let, 
KDU-ČSL

4

Bc. Barbora Palánová
asistentka senátorky, 29 let, 
KDU-ČSL

5

Ing. Jaromíra Vítková
senátorka, zastupitelka JMK, 
61 let, KDU-ČSL



4.
Josef P ibyl
Stavební podnikatel
Nezávislý kandidát

12.
MUDr. Erik Vychodil
Zubní léka
Strana zelených

20.
Martina Vaší ková
Ú etní
Nezávislý kandidát

1
Ing. Michal Stan k
Obchodní editel
Strana zelených

7.
Ji í Ková
Živnostník
Nezávislý kandidát

15.
Lukáš Fiala
Podnikatel
Nezávislý kandidát

23.
František P ikryl
Dopravce
Nezávislý kandidát

5.
Zde ka Bohá ková
Porodní asistentka
Nezávislý kandidát

13.
Ctirad Kohoutek
Revírník L R
Nezávislý kandidát

21.
Martin Št pán
Geodet
Nezávislý kandidát

8.
Lud k eho
Podnikatel
Nezávislý kandidát

16.
Rudolf Kuba
Senior
Nezávislý kandidát

24.
Bc. Karel Filouš
IT technik
Nezávislý kandidát

6.
Radek Zdražil
Restauratér
Nezávislý kandidát

14.
Alois Kolá
U itel od. výcviku
Nezávislý kandidát

22.
Zden k Doubek
Mechanik šicích stroj
Nezávislý kandidát

9.
Zuzana Filipová
Podnikatelka
Nezávislý kandidát

17.
Jana Tomášková
Invalidní d chodce
Strana zelených

25.
V ra Matušková 
Scheinerová
Technik
Nezávislý kandidát

2.
RNDr. Jaroslav Old ich
Geograf
Nezávislý kandidát

10.
Luboš Ertl
Technik
Nezávislý kandidát

18.
Milan Vaší ek
Stola
Nezávislý kandidát

26.
Josef Liška
Senior
Nezávislý kandidát

3.
Ing. Karel Žilka
Da ový poradce
Strana zelených

11.
RNDr. Josef Bártek
Geodet
Nezávislý kandidát

19.
Petr Henzl
Dopravce
Nezávislý kandidát

27.
Erik ezník
Obchodní zástupce
Nezávislý kandidát

Jsme p ipraveni rozhodn  
a d sledn  požadovat zm nu tam, 
kde iniciativa kompetentních jedinc  
nesm uje jednozna n  a nezištn  
ku prosp chu ob an  a spokojeného 
života ve m st  Boskovice.
Naše cíle jsou totožné se zájmy 
ob an  našeho m sta.

Spole n
pro
m sto

Boskováci, volte
Boskováky, volte íslo
Komunální volby 5-6. 10. 2018

Mgr. Lenka Dražilová, MBA

54 let, člen hnutí ANO

poslanec PSP ČR

Garant v komunální politice  v oblasti  sociální 
problematiky, mezilidských vztahů a školství.

ová, MBA

v oblasti  sociální 
vztahů a školství.

NA RADNICI ŽENA JE PRO 
BLANSKO ZM NA

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

8
VOLTE

ÍSLO 

ANOBlanenskoBoskovicko

www.chcemelepsicesko.cz

Ing. Jan Nečas

Pavel Šich

Ing. Pavel Matuška

Bohuslav Kučera

Ing. Jiří Míšenský

Pavel Blata

Marta Gronová

Mgr. David Velikovský

48 let,zaměstnanec v dopravě, 
krajský zastupitel
Garant v komunální politice v oblasti 
Rozvoje sportu a dopravy. 
Nechceme jezdit sportovat mimo Blansko.

55 let, člen hnutí ANO
strojvedoucí
Garant v komunální politice  v oblasti dopravy, 
dopravní obslužnosti a cestovního ruchu.
Jízda městem bez komplikací.

57 let, člen hnutí ANO 
gymnázium Brno - jednatel
Garant v komunální politice v oblasti 
energetiky a služeb města

Rozvaha a odpovědnost.

51 let, člen hnutí ANO
technik
Garant v komunální politice v oblasti 
moderních technologií a kultury
Chytré technologie pro Blansko 21. století.

65 let, člen hnutí ANO
učitel tance, konzultant, 

Garant v komunální politice v oblasti kultury.

Dejme šanci umělcům.

62 let, nestraník
ředitel - jednatel fy. Blata s.r.o.
Garant v komunální politice v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví a rozvoje města.
Bohatství je v lidech.

70 let, nestraník
předsedkyně samosprávy MKD Blansko

Garant v komunální politice v oblasti 
řešení problematiky seniorů.

Blansko vlídnější pro seniory.

42 let, člen hnutí ANO
OSVČ

Garant v komunální politice v oblasti podnikání.

Služby a produkty co stojí za to.

Abychom byli na své město hrdi.

• Úřad přátelský k občanům
 i zaměstnancům

• Hospodárnou radnici 

• Zachovat rozhodující vliv města 
 na chod nemocnice

• Blansko jako vlídné město 
 i pro seniory

• Kvalitní prostředí pro kvalitní výuku

• Jízdu městem bez komplikací

• Dát šanci umělcům

• Blansko jako místo, kde mohou   
 všichni sportovat a relaxovat

• Dát centru města jeho srdce

• Bezpečné Blansko bez vandalismu

Náš kompletní volební program
naleznete na adrese blansko.anobudelip.cz 
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Jiří Crha: Lidem v Blansku nabízíme 
otevřenější úřad, bezpečnější ulice 
i řešení problémů s dopravou

BLANSKO - Blanenský místosta-
rosta Jiří Crha je lídrem kandidátky 
ODS do letošních komunálních voleb. 
Společně s ním na kandidátní listině 
ODS �iguruje řada blanenských osob-
ností nebo lidí aktivních ve veřejném 
životě. Na třetí pozici je to například 
primářka rehabilitačního oddělení 
Nemocnice Blansko Jana Novotná, 
dále ředitelka Muzea Blanenska Pav-
lína Komínková nebo praktický lékař 
Zdeněk Grünwald.

„Mám velkou radost, že naši kandi-
dátku tvoří slušní, pracovití a tvůrčí 
lidé, kteří ve svém pracovním i osob-
ním životě vždy přispívali k tomu, aby 
bylo naše město lepším místem pro 
život,“ uvedl Jiří Crha. 

Jiří Crha společně s dalšími kan-
didáty nabízí obyvatelům Blanska 
mimo jiné řadu věcí, které navrhli 
přímo lidé. Jedním z hlavních cílů je 
výstavba plánovaného přemostění na 
Staré Blansko, počítá se i se zlepšením 
životního prostředí nebo zlepšením 
bezpečnosti v ulicích města.

V následujícím rozhovoru Jiří Crha 
popisuje, co všechno se podařilo 
v Blansku zlepšit v uplynulém voleb-
ním období a jaké plány má, v případě 
úspěchu, do toho dalšího.

Jak hodnotíte vaše právě končící 
volební období ve funkci místosta-
rosty města Blanska?

Koalice zůstala stejná jako v uply-
nulém volebním období, proto jsme 
mohli navázat na rozpracované pro-
jekty. Pokud budu hodnotit poslední 
čtyři roky, myslím si, že se udělala 
spousta práce. Samozřejmě nic se 
nikdy nepodaří na sto procent, to je 
potřeba s pokorou přiznat, a ne všem 
se může všechno líbit. Ale celkově si 
myslím, že se město posunulo výraz-
ně dopředu a většina cílů, se kterými 
jsme šli do voleb, se podařila splnit.

Jedním z dlouhotrvajících pro-
blémů Blanska je dopravní situace. 
Co se v této oblasti podařilo udělat?

Za největší problém Blanska pova-
žuji v současné době špatnou průjezd-
nost městem. Ta je způsobena tím, že 
železniční trať půlí Blansko. Situaci 
by mělo zlepšit přemostění na Staré 
Blansko, na kterém se pracuje. Vyku-
pují se pozemky, na podzim už bude 
zpracována projektová dokumentace 
a v příštím volebním období by mělo 
dojít k realizaci. V této oblasti jsme 
byli velmi aktivní, podepsali jsme me-

morandum s Jihomoravským krajem, 
který se na stavbě bude podílet, a 
máme přislíbenou spolupráci se stát-
ními orgány. Je to obrovská stavba, je-
jíž hodnota bude více než 200 milionů 
korun a která společně s kruhovými 
objezdy u Sportovního ostrova a Kau-
�landu vyřeší dopravní situaci. Co se 
týče kruhového objezdu u Sportovní-
ho ostrova, už nic nebrání tomu, aby 
se postavil. 

Řada věcí se udála také ve spor-
tovní oblasti…

Ano. Mimo jiné se podařilo vybudo-
vat hřiště s umělou trávou a s osvětle-
ním, zrekonstruovala se kuželna, hala 
v Údolní ulici, opravili jsme hernu 
stolního tenisu. V příštím roce by se 
mělo  pokračovat rekonstrukcí lázní. 
Máme vypracovaný pasport sporto-
višť, ze kterého plyne, kam bude po-
třeba investovat. A podle toho chceme 
také v opravách pokračovat.

Hodně diskutovaná byla také 
otázka využití prostranství po ho-
telu Dukla. Jste se stávajícím sta-
vem spokojený?

Podle projektu tam nebyla dodě-
laná kavárna. Důvodem je, že se do 

výběrového řízení přihlásil jen jeden 
uchazeč a jeho plány byly nákladněj-
ší než bylo dáno projektem. Výběrové 
řízení jsme neopakovali, abychom ne-
narušili letošní sezónu, kdy se v místě 
konala spousta akcí. Je otázka, jak se 
k řešení postaví nová koalice, kte-
rá vyjde z říjnových voleb.  Ohledně 
toho prostoru se vedly a vedou deba-
ty, jsou na to různé názory. Nutno ale 
říci, že prostor začal plnit svůj účel a 
postupně se oživuje. Osobně bych ho 
chtěl ještě více ozelenit, a vytvořit lep-
ší podmínky pro to, aby mohl sloužit 
k setkávání lidí.

Městu se také podařilo získat do-
tace. Na co byly využity?

Za pomocí dotací se například po-
dařilo zateplit tři ze čtyř základních 
škol. Z dotací také postupně revitali-
zujeme sídliště. V aktuálním volebním 
období se nám podařilo revitalizovat 
sídliště Sever. V letošním roce probíhá 
první etapa revitalizace sídliště Zbo-
rovce a naplánované jsou také další 
oblasti. Sídliště tak získají úplně jinou 
tvář. 

Ve městě se ale odehrály také 
další investice…

Významnou investicí byla výstavba 
nového autobusového nádraží. I když 
se jednalo o soukromou investici, 
město spolupracovalo na přípravě a 
koordinaci výstavby. Spousta práce 
se odvedla v Nemocnici Blansko, kde 
se některé prostory zmodernizovaly, 
jako například rozsáhlá rekonstrukce 
rehabilitace včetně vodoléčby, došlo 
také k obměně přístrojového vyba-
vení, což je velmi pozitivní. V těchto 
dnech se dokončuje stavba magnetic-
ká rezonance, což je nejen pro nemoc-
nici, ale pro celé Blansko obrovský 
krok vpřed. Mimo to se v Blansku udě-
lalo několik kilometrů nových chod-
níků. Snažíme se také oživit život ve 
městě, nastavili jsme dotační pravidla 
pro spolky v oblasti sportu a kultury. 
Koná se tady řada kulturních akcí…

Jaké plány máte do příštího vo-
lebního období?

Jedním z hlavních bodů programu 
je to, že vlastníkem nemocnice musí 
zůstat město Blansko. Je to současně 
podmínka pro naši účast v jakékoliv 
koalici. To znamená, žádný převod 
pod kraj nebo něco jiného. Chceme, 
aby nemocnice zůstala pod městem, a 
chceme ji dále modernizovat. 

Ve volebním programu máme 
spoustu bodů, které vzešly z podně-
tů z komunikace s občany. Chceme 
navázat na práci, která se udělala, a 
ještě ji zlepšit, aby bylo Blansko ještě 
lepším místem pro život. Chceme se 
soustředit na oblast životního pro-
středí. Mimo jiné plánujeme rozmís-
tění kontejnerů na biologický odpad, 
otevřít dobíjecí místa na elektrokola 
a elektromobily nebo rozmístit od-
padkové koše s ekologickými sáčky na 
psí exkrementy. Také, a to především, 
chceme vysadit více zeleně v obyt-
ných částech města.

Výrazně se chceme soustředit na 
komunikaci s veřejností. Jednou z no-
vinek, kterou chceme zavést, je insti-
tut mobilního úřadu pro seniory a tě-
lesně postižené. Chceme mít pracov-
níka, který by ty věci vyřizoval u lidí 
doma. Z kontaktu s lidmi vyšla také 
otázka bezpečnosti. Lidé by měli v uli-
cích potkávat více strážníků a chceme 
rozšířit také kamerový systém, což je 
jedna z mála cest, jak bojovat proti 
sprejerům.

Kompletní volební program ODS 
naleznete na stránkách www.jiricrha.
cz a na facebooku ODS.

 Děkujeme za rozhovor



Otevřená a efektivní radnice

 – Blansko pod naším vedením hospodaří 
s vyrovnaným rozpočtem. Budeme
v tom pokračovat. Přijmeme limit dluhového 
stropu města.

 – Vytvoříme participativní rozpočet. Vy 
navrhujete, Vy rozhodujete.

 – Zajistíme transparentní výběrová řízení, budeme 
pokračovat v aukcích na energie a úspoře 
nákladů. Zavedeme stejné principy i u městských 
příspěvkových organizací.

 – Využijeme v maximální míře dostupné dotační 
programy pro snížení fi nanční zátěže města.

 – Zajistíme jednoduchý přístup občanů 
k informacím a uzavřeným smlouvám.

 – Vytvoříme veřejný dlouhodobý plán oprav 
a rekonstrukcí a budeme ho konzultovat 
s veřejností.

Bydlení a životní prostředí 

 – Zajistíme cenově přijatelné teplo z centrálního 
zásobování.

 – Podpoříme individuální i bytovou výstavbu 
v oblastech vymezených územním plánem.

 – Podpoříme projekty pro udržení vody v krajině 
s využitím národních dotačních programů.

 – Zatraktivníme rekreační oblast Palava pro trávení 
volného času rodin a dětí.

 – Budeme pokračovat v revitalizaci obytných zón 
města, zrealizujeme další etapu revitalizacie 
sídliště Zborovce.

 – Zajistíme čisté město a rozvoj veřejné zeleně, aby 
svým standardem garantovalo příjemné trávení 
volného času.

 – Rozšíříme sběr tříděného odpadu a budeme 
pokračovat v realizaci úspor energií a ekologizaci 
městských budov.

 – Dokončíme modernizaci veřejného osvětlení 
a odkanalizování městské části
Klepačov-Facírka.

Zdravotnictví a sociální oblast

 – Budeme rozvíjet Nemocnici Blansko v majetku 
města s jednoznačným odmítnutím její 
privatizace.

 – Podpoříme obnovu moderní techniky 
v Nemocnici Blansko a uvedené zahrneme do 
každoročního rozpočtu města.

 – Udržíme standard poskytování sociálních 

 – Podpoříme výměnné pobyty žáků základních škol.

Volný čas, sport a kultura

 – Postupně zmodernizujeme a opravíme sportovní 
zařízení v majetku města.

 – Podpoříme tradiční blanenské sportovní akce 
- Půlmaraton Moravským krasem, Blanenská 
desítka, You Dream We Run.

 – Podpoříme stávající i nové kulturní akce - Vítání 
sv. Martina, Dětský den, Bambifest, Morava park 
fest, Festival Rajbas, Zlaté Slunce .

 – Budeme pokračovat v budování cyklostezek a ve 
zvyšování jejich kvality.

Školství 

 – Zajistili jsme dostatek míst v MŠ, garantujeme 
jejich navýšení a dostupnost i nadále.

 – Dokončíme projektování přístavby u ZŠ TGM 
s odstraněním současné školní jídelny před 
budovou a zrealizujeme ji za použití dotačních 
programů.

 – Budeme průběžně udržovat a modernizovat 
veřejně přístupná školní hřiště
a dětská hřiště a zahrady.

 – Budeme pokračovat ve vytváření podmínek 
pro kvalitní vzdělávání a v budování odborných 
učeben.

 – Podpoříme učňovské školství pro zvýšení jeho 
atraktivity, jakožto zajištění kvalifi kovaných 
lidských zdrojů pro místní fi rmy a podniky.

Doprava a infrastruktura 

 – Zahájíme realizaci přemostění řeky Svitavy na 
Staré Blansko ve spolupráci s krajem.

 – Budeme pokračovat v budování bezbariérového 
města a veřejných budov.

 – Navýšíme počet parkovacích míst v celém městě 
tam, kde jsou potřeba a kde to dovolí podmínky.

 – Podpoříme provázání individuální dopravy 
s vlakovou a vybudujeme parkoviště u zastávky 
Blansko-město. Tak jako jsme to udělali u zastávky 
Blansko-nádraží.

 – Zavedeme monitoring a online výstup 
obsazenosti parkovišť a rozšíření aplikace pro 
platbu parkovného mobilními telefony.

 – Budeme pokračovat v postupných opravách 
komunikací a chodníků, ve spolupráci se Svazkem 
VaK budeme pokračovat v obnově vodárenské 
infrastruktury.

SLIBUJEME SPLNITELNÉ – PLNÍME SLÍBENÉ
služeb na území města a podpoříme činnosti 
neziskových a charitativních organizací v této 
oblasti.

 – Jakožto vlastník Nemocnice Blansko zajistíme 
kvalitní a dostupnou péčí pro občany našeho 
města.

 – Zachováme všechny obory, které jsou 
v současnosti v nemocnici k dispozici a budeme 
hledat další.  Zajistíme dostupnost specializované 
odborné péče pro občany na jednom místě.

 – Podpoříme hospicovou péči a péči o seniory, 
včetně senior taxi.

 – Podpoříme vznik a rozvoj mateřských center.
 – Podpoříme aktivity seniorů ve spolupráci 

s městskou nemocnicí a jejím
vytvořeným geriatrickým programem.

Bezpečnost

 – Budeme pokračovat v nulové toleranci k hazardu 
na území města.

 – Budeme nadále podporovat materiálně 
technické zabezpečení jednotek sboru 
dobrovolných hasičů.

 – Zvýšíme dohled Městské policie nad veřejným 
prostorem pro omezení vandalismu.

 – Zvýšíme bezpečnost  na přechodech pro chodce 
dalšími realizacemi jejich
osvětlení.

 – Společně s Vámi zvážíme zklidnění dopravy 
zjednosměrněním vybraných ulic.

 – Provedeme úpravy kamerového systému jako 
prevence a zamezení páchání vážnější trestné 
činnosti.

 – Dále rozvineme program prevence kriminality ve 
spolupráci s městskou policií a PČR.

 – Budeme pokračovat v projektu BESIP.

Cestovní ruch a spolupráce s partnerskými městy

 – Budeme rozvíjet další spolupráci s partnerskými 
městy v oblasti školství, sportu, kultury 
a činnosti seniorů.

 – Zajistíme a budeme se podílet na spolupráci 
komerčních a veřejných institucí v turistickém 
ruchu, propagaci a marketingu města a oblasti 
Moravského krasu.

 – Zajistíme informační a pobytový servis pro turisty 
(infostánky na nádražích a na hlavních turistických 
trasách a bodech, infocentra, informační cedule).

 – Rozvineme spolupráci s místní akční skupinou 
Moravský kras.

Rozvoj města a investice 

 – Budeme naplňovat Strategický plán rozvoje 
města.

 – Podpoříme reálné požadavky občanských 
iniciativ v jednotlivých částech města.

 – Vytvoříme studie na řešení centra města 
a připravíme uvedené pro realizaci. 

 – Provedeme řadu významných investičních akcí.
 – Blansko:         Realizace okružní křižovatky   

         Mlýnská.
          Cyklostezka s návazností

na Kaufl and-Ráječko, ředitelství 
ČKD -slévárna.                     

          Osvětlení podél cyklostezky 
spojující nádraží a Sportovní 
ostrov    a na okruhu „Triangl“ na 
Sportovním ostrově.

          Parkoviště vlaková zastávka 
Blansko – město.

          Parkoviště v prostoru 
mezi Salmovým mlýnem 
a baseballovým hřištěm.  

          Rekonstrukce mostu 
a komunikace u Salmova mlýna.

          Rekonstrukce mostu u vlakového 
nádraží.

 – Dolní Lhota:       Rekonstrukce komunikace ke 
střelnici.

 – Horní Lhota:       Realizace chodníku na návsi 
s veřejným osvětlením.

 – Lažánky:             Dokončení rekonstrukce 
kulturního domu.

 – Češkovice:          Vybudování chodníku podél 
zahradního města směrem 
k hotelu Panorama.

 – Klepačov:           Ve spolupráci s krajem 
pokračování v rekonstrukci silnice 
od odbočky na Samsaru k ulici Na 
milíři.

 – Těchov:               Zahájení I. etapy modernizace 
kulturního domu.

 – Hořice-Olešná:   Pokračování v rekonstrukci 
komunikace.
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HLASOVACÍ LÍSTEK

Pro volby do Zastupitelstva města Blanska

Chcete podpořit naše kandidáty 

a zajistit, aby měl Váš hlas největší sílu? 

Potom na volebním lístku zakřížkujte 

největší políčko u ČSSD.

Děkujeme
za Váš hlas.



Otevřená a efektivní radnice

 – Blansko pod naším vedením hospodaří 
s vyrovnaným rozpočtem. Budeme
v tom pokračovat. Přijmeme limit dluhového 
stropu města.

 – Vytvoříme participativní rozpočet. Vy 
navrhujete, Vy rozhodujete.

 – Zajistíme transparentní výběrová řízení, budeme 
pokračovat v aukcích na energie a úspoře 
nákladů. Zavedeme stejné principy i u městských 
příspěvkových organizací.

 – Využijeme v maximální míře dostupné dotační 
programy pro snížení fi nanční zátěže města.

 – Zajistíme jednoduchý přístup občanů 
k informacím a uzavřeným smlouvám.

 – Vytvoříme veřejný dlouhodobý plán oprav 
a rekonstrukcí a budeme ho konzultovat 
s veřejností.

Bydlení a životní prostředí 

 – Zajistíme cenově přijatelné teplo z centrálního 
zásobování.

 – Podpoříme individuální i bytovou výstavbu 
v oblastech vymezených územním plánem.

 – Podpoříme projekty pro udržení vody v krajině 
s využitím národních dotačních programů.

 – Zatraktivníme rekreační oblast Palava pro trávení 
volného času rodin a dětí.

 – Budeme pokračovat v revitalizaci obytných zón 
města, zrealizujeme další etapu revitalizacie 
sídliště Zborovce.

 – Zajistíme čisté město a rozvoj veřejné zeleně, aby 
svým standardem garantovalo příjemné trávení 
volného času.

 – Rozšíříme sběr tříděného odpadu a budeme 
pokračovat v realizaci úspor energií a ekologizaci 
městských budov.

 – Dokončíme modernizaci veřejného osvětlení 
a odkanalizování městské části
Klepačov-Facírka.

Zdravotnictví a sociální oblast

 – Budeme rozvíjet Nemocnici Blansko v majetku 
města s jednoznačným odmítnutím její 
privatizace.

 – Podpoříme obnovu moderní techniky 
v Nemocnici Blansko a uvedené zahrneme do 
každoročního rozpočtu města.

 – Udržíme standard poskytování sociálních 

 – Podpoříme výměnné pobyty žáků základních škol.

Volný čas, sport a kultura

 – Postupně zmodernizujeme a opravíme sportovní 
zařízení v majetku města.

 – Podpoříme tradiční blanenské sportovní akce 
- Půlmaraton Moravským krasem, Blanenská 
desítka, You Dream We Run.

 – Podpoříme stávající i nové kulturní akce - Vítání 
sv. Martina, Dětský den, Bambifest, Morava park 
fest, Festival Rajbas, Zlaté Slunce .

 – Budeme pokračovat v budování cyklostezek a ve 
zvyšování jejich kvality.

Školství 

 – Zajistili jsme dostatek míst v MŠ, garantujeme 
jejich navýšení a dostupnost i nadále.

 – Dokončíme projektování přístavby u ZŠ TGM 
s odstraněním současné školní jídelny před 
budovou a zrealizujeme ji za použití dotačních 
programů.

 – Budeme průběžně udržovat a modernizovat 
veřejně přístupná školní hřiště
a dětská hřiště a zahrady.

 – Budeme pokračovat ve vytváření podmínek 
pro kvalitní vzdělávání a v budování odborných 
učeben.

 – Podpoříme učňovské školství pro zvýšení jeho 
atraktivity, jakožto zajištění kvalifi kovaných 
lidských zdrojů pro místní fi rmy a podniky.
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města a veřejných budov.

 – Navýšíme počet parkovacích míst v celém městě 
tam, kde jsou potřeba a kde to dovolí podmínky.

 – Podpoříme provázání individuální dopravy 
s vlakovou a vybudujeme parkoviště u zastávky 
Blansko-město. Tak jako jsme to udělali u zastávky 
Blansko-nádraží.

 – Zavedeme monitoring a online výstup 
obsazenosti parkovišť a rozšíření aplikace pro 
platbu parkovného mobilními telefony.

 – Budeme pokračovat v postupných opravách 
komunikací a chodníků, ve spolupráci se Svazkem 
VaK budeme pokračovat v obnově vodárenské 
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trasách a bodech, infocentra, informační cedule).

 – Rozvineme spolupráci s místní akční skupinou 
Moravský kras.

Rozvoj města a investice 

 – Budeme naplňovat Strategický plán rozvoje 
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 – Podpoříme reálné požadavky občanských 
iniciativ v jednotlivých částech města.
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a připravíme uvedené pro realizaci. 

 – Provedeme řadu významných investičních akcí.
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Jiří Crha: Lidem v Blansku nabízíme 
otevřenější úřad, bezpečnější ulice 
i řešení problémů s dopravou

BLANSKO - Blanenský místosta-
rosta Jiří Crha je lídrem kandidátky 
ODS do letošních komunálních voleb. 
Společně s ním na kandidátní listině 
ODS �iguruje řada blanenských osob-
ností nebo lidí aktivních ve veřejném 
životě. Na třetí pozici je to například 
primářka rehabilitačního oddělení 
Nemocnice Blansko Jana Novotná, 
dále ředitelka Muzea Blanenska Pav-
lína Komínková nebo praktický lékař 
Zdeněk Grünwald.

„Mám velkou radost, že naši kandi-
dátku tvoří slušní, pracovití a tvůrčí 
lidé, kteří ve svém pracovním i osob-
ním životě vždy přispívali k tomu, aby 
bylo naše město lepším místem pro 
život,“ uvedl Jiří Crha. 

Jiří Crha společně s dalšími kan-
didáty nabízí obyvatelům Blanska 
mimo jiné řadu věcí, které navrhli 
přímo lidé. Jedním z hlavních cílů je 
výstavba plánovaného přemostění na 
Staré Blansko, počítá se i se zlepšením 
životního prostředí nebo zlepšením 
bezpečnosti v ulicích města.

V následujícím rozhovoru Jiří Crha 
popisuje, co všechno se podařilo 
v Blansku zlepšit v uplynulém voleb-
ním období a jaké plány má, v případě 
úspěchu, do toho dalšího.

Jak hodnotíte vaše právě končící 
volební období ve funkci místosta-
rosty města Blanska?

Koalice zůstala stejná jako v uply-
nulém volebním období, proto jsme 
mohli navázat na rozpracované pro-
jekty. Pokud budu hodnotit poslední 
čtyři roky, myslím si, že se udělala 
spousta práce. Samozřejmě nic se 
nikdy nepodaří na sto procent, to je 
potřeba s pokorou přiznat, a ne všem 
se může všechno líbit. Ale celkově si 
myslím, že se město posunulo výraz-
ně dopředu a většina cílů, se kterými 
jsme šli do voleb, se podařila splnit.

Jedním z dlouhotrvajících pro-
blémů Blanska je dopravní situace. 
Co se v této oblasti podařilo udělat?

Za největší problém Blanska pova-
žuji v současné době špatnou průjezd-
nost městem. Ta je způsobena tím, že 
železniční trať půlí Blansko. Situaci 
by mělo zlepšit přemostění na Staré 
Blansko, na kterém se pracuje. Vyku-
pují se pozemky, na podzim už bude 
zpracována projektová dokumentace 
a v příštím volebním období by mělo 
dojít k realizaci. V této oblasti jsme 
byli velmi aktivní, podepsali jsme me-

morandum s Jihomoravským krajem, 
který se na stavbě bude podílet, a 
máme přislíbenou spolupráci se stát-
ními orgány. Je to obrovská stavba, je-
jíž hodnota bude více než 200 milionů 
korun a která společně s kruhovými 
objezdy u Sportovního ostrova a Kau-
�landu vyřeší dopravní situaci. Co se 
týče kruhového objezdu u Sportovní-
ho ostrova, už nic nebrání tomu, aby 
se postavil. 

Řada věcí se udála také ve spor-
tovní oblasti…

Ano. Mimo jiné se podařilo vybudo-
vat hřiště s umělou trávou a s osvětle-
ním, zrekonstruovala se kuželna, hala 
v Údolní ulici, opravili jsme hernu 
stolního tenisu. V příštím roce by se 
mělo  pokračovat rekonstrukcí lázní. 
Máme vypracovaný pasport sporto-
višť, ze kterého plyne, kam bude po-
třeba investovat. A podle toho chceme 
také v opravách pokračovat.

Hodně diskutovaná byla také 
otázka využití prostranství po ho-
telu Dukla. Jste se stávajícím sta-
vem spokojený?

Podle projektu tam nebyla dodě-
laná kavárna. Důvodem je, že se do 

výběrového řízení přihlásil jen jeden 
uchazeč a jeho plány byly nákladněj-
ší než bylo dáno projektem. Výběrové 
řízení jsme neopakovali, abychom ne-
narušili letošní sezónu, kdy se v místě 
konala spousta akcí. Je otázka, jak se 
k řešení postaví nová koalice, kte-
rá vyjde z říjnových voleb.  Ohledně 
toho prostoru se vedly a vedou deba-
ty, jsou na to různé názory. Nutno ale 
říci, že prostor začal plnit svůj účel a 
postupně se oživuje. Osobně bych ho 
chtěl ještě více ozelenit, a vytvořit lep-
ší podmínky pro to, aby mohl sloužit 
k setkávání lidí.

Městu se také podařilo získat do-
tace. Na co byly využity?

Za pomocí dotací se například po-
dařilo zateplit tři ze čtyř základních 
škol. Z dotací také postupně revitali-
zujeme sídliště. V aktuálním volebním 
období se nám podařilo revitalizovat 
sídliště Sever. V letošním roce probíhá 
první etapa revitalizace sídliště Zbo-
rovce a naplánované jsou také další 
oblasti. Sídliště tak získají úplně jinou 
tvář. 

Ve městě se ale odehrály také 
další investice…

Významnou investicí byla výstavba 
nového autobusového nádraží. I když 
se jednalo o soukromou investici, 
město spolupracovalo na přípravě a 
koordinaci výstavby. Spousta práce 
se odvedla v Nemocnici Blansko, kde 
se některé prostory zmodernizovaly, 
jako například rozsáhlá rekonstrukce 
rehabilitace včetně vodoléčby, došlo 
také k obměně přístrojového vyba-
vení, což je velmi pozitivní. V těchto 
dnech se dokončuje stavba magnetic-
ká rezonance, což je nejen pro nemoc-
nici, ale pro celé Blansko obrovský 
krok vpřed. Mimo to se v Blansku udě-
lalo několik kilometrů nových chod-
níků. Snažíme se také oživit život ve 
městě, nastavili jsme dotační pravidla 
pro spolky v oblasti sportu a kultury. 
Koná se tady řada kulturních akcí…

Jaké plány máte do příštího vo-
lebního období?

Jedním z hlavních bodů programu 
je to, že vlastníkem nemocnice musí 
zůstat město Blansko. Je to současně 
podmínka pro naši účast v jakékoliv 
koalici. To znamená, žádný převod 
pod kraj nebo něco jiného. Chceme, 
aby nemocnice zůstala pod městem, a 
chceme ji dále modernizovat. 

Ve volebním programu máme 
spoustu bodů, které vzešly z podně-
tů z komunikace s občany. Chceme 
navázat na práci, která se udělala, a 
ještě ji zlepšit, aby bylo Blansko ještě 
lepším místem pro život. Chceme se 
soustředit na oblast životního pro-
středí. Mimo jiné plánujeme rozmís-
tění kontejnerů na biologický odpad, 
otevřít dobíjecí místa na elektrokola 
a elektromobily nebo rozmístit od-
padkové koše s ekologickými sáčky na 
psí exkrementy. Také, a to především, 
chceme vysadit více zeleně v obyt-
ných částech města.

Výrazně se chceme soustředit na 
komunikaci s veřejností. Jednou z no-
vinek, kterou chceme zavést, je insti-
tut mobilního úřadu pro seniory a tě-
lesně postižené. Chceme mít pracov-
níka, který by ty věci vyřizoval u lidí 
doma. Z kontaktu s lidmi vyšla také 
otázka bezpečnosti. Lidé by měli v uli-
cích potkávat více strážníků a chceme 
rozšířit také kamerový systém, což je 
jedna z mála cest, jak bojovat proti 
sprejerům.

Kompletní volební program ODS 
naleznete na stránkách www.jiricrha.
cz a na facebooku ODS.

 Děkujeme za rozhovor



4.
Josef P ibyl
Stavební podnikatel
Nezávislý kandidát

12.
MUDr. Erik Vychodil
Zubní léka
Strana zelených

20.
Martina Vaší ková
Ú etní
Nezávislý kandidát

1
Ing. Michal Stan k
Obchodní editel
Strana zelených

7.
Ji í Ková
Živnostník
Nezávislý kandidát

15.
Lukáš Fiala
Podnikatel
Nezávislý kandidát

23.
František P ikryl
Dopravce
Nezávislý kandidát

5.
Zde ka Bohá ková
Porodní asistentka
Nezávislý kandidát

13.
Ctirad Kohoutek
Revírník L R
Nezávislý kandidát

21.
Martin Št pán
Geodet
Nezávislý kandidát

8.
Lud k eho
Podnikatel
Nezávislý kandidát

16.
Rudolf Kuba
Senior
Nezávislý kandidát

24.
Bc. Karel Filouš
IT technik
Nezávislý kandidát

6.
Radek Zdražil
Restauratér
Nezávislý kandidát

14.
Alois Kolá
U itel od. výcviku
Nezávislý kandidát

22.
Zden k Doubek
Mechanik šicích stroj
Nezávislý kandidát

9.
Zuzana Filipová
Podnikatelka
Nezávislý kandidát

17.
Jana Tomášková
Invalidní d chodce
Strana zelených

25.
V ra Matušková 
Scheinerová
Technik
Nezávislý kandidát

2.
RNDr. Jaroslav Old ich
Geograf
Nezávislý kandidát

10.
Luboš Ertl
Technik
Nezávislý kandidát

18.
Milan Vaší ek
Stola
Nezávislý kandidát

26.
Josef Liška
Senior
Nezávislý kandidát

3.
Ing. Karel Žilka
Da ový poradce
Strana zelených

11.
RNDr. Josef Bártek
Geodet
Nezávislý kandidát

19.
Petr Henzl
Dopravce
Nezávislý kandidát

27.
Erik ezník
Obchodní zástupce
Nezávislý kandidát

Jsme p ipraveni rozhodn  
a d sledn  požadovat zm nu tam, 
kde iniciativa kompetentních jedinc  
nesm uje jednozna n  a nezištn  
ku prosp chu ob an  a spokojeného 
života ve m st  Boskovice.
Naše cíle jsou totožné se zájmy 
ob an  našeho m sta.

Spole n
pro
m sto

Boskováci, volte
Boskováky, volte íslo
Komunální volby 5-6. 10. 2018

Mgr. Lenka Dražilová, MBA

54 let, člen hnutí ANO

poslanec PSP ČR

Garant v komunální politice  v oblasti  sociální 
problematiky, mezilidských vztahů a školství.

ová, MBA

v oblasti  sociální 
vztahů a školství.

NA RADNICI ŽENA JE PRO 
BLANSKO ZM NA

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

8
VOLTE

ÍSLO 

ANOBlanenskoBoskovicko

www.chcemelepsicesko.cz

Ing. Jan Nečas

Pavel Šich

Ing. Pavel Matuška

Bohuslav Kučera

Ing. Jiří Míšenský

Pavel Blata

Marta Gronová

Mgr. David Velikovský

48 let,zaměstnanec v dopravě, 
krajský zastupitel
Garant v komunální politice v oblasti 
Rozvoje sportu a dopravy. 
Nechceme jezdit sportovat mimo Blansko.

55 let, člen hnutí ANO
strojvedoucí
Garant v komunální politice  v oblasti dopravy, 
dopravní obslužnosti a cestovního ruchu.
Jízda městem bez komplikací.

57 let, člen hnutí ANO 
gymnázium Brno - jednatel
Garant v komunální politice v oblasti 
energetiky a služeb města

Rozvaha a odpovědnost.

51 let, člen hnutí ANO
technik
Garant v komunální politice v oblasti 
moderních technologií a kultury
Chytré technologie pro Blansko 21. století.

65 let, člen hnutí ANO
učitel tance, konzultant, 

Garant v komunální politice v oblasti kultury.

Dejme šanci umělcům.

62 let, nestraník
ředitel - jednatel fy. Blata s.r.o.
Garant v komunální politice v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví a rozvoje města.
Bohatství je v lidech.

70 let, nestraník
předsedkyně samosprávy MKD Blansko

Garant v komunální politice v oblasti 
řešení problematiky seniorů.

Blansko vlídnější pro seniory.

42 let, člen hnutí ANO
OSVČ

Garant v komunální politice v oblasti podnikání.

Služby a produkty co stojí za to.

Abychom byli na své město hrdi.

• Úřad přátelský k občanům
 i zaměstnancům

• Hospodárnou radnici 

• Zachovat rozhodující vliv města 
 na chod nemocnice

• Blansko jako vlídné město 
 i pro seniory

• Kvalitní prostředí pro kvalitní výuku

• Jízdu městem bez komplikací

• Dát šanci umělcům

• Blansko jako místo, kde mohou   
 všichni sportovat a relaxovat

• Dát centru města jeho srdce

• Bezpečné Blansko bez vandalismu

Náš kompletní volební program
naleznete na adrese blansko.anobudelip.cz 
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CHCEME zMĚNU

CHCETE zMĚNU

CHCEME zMĚNU

MY - NE! 
CHCEME zMĚNU!

VOLTE CELOU KANDIDÁTKU!

K O M U N Á L N Í  V O L B Y  B L A N S K O

NEzÁVISLÍ KANDIDÁTI
s podporou hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu

JSTE STÁLE SPOKOJENI 
S DVACETILETOU KOALICÍ,  

DNES JIŽ VYČPĚLÉ 
NIC NENABÍZEJÍCÍ 
SESTAVY RADNICE?

HLASOVACÍ LÍSTEKPro volby do zastupitelstva města ve dnech 5. a 6. října 2018

vylosované číslo: 7
X CHCEME ZMĚNU

7CHCETE ZMĚNU? MY TAKÉ!
Podpořte svým hlasem celou kandidátní listinu číslo: 

pro BOSKO_VÍCE Komunální volby 2018 
MĚSTO BOSKOVICE

č. 7www.kducsl-boskovice.cz, www.facebook.com/kduboskovice

2

Ing. Michal Knödl
obchodní manažer, 34 let, 
KDU-ČSL

3

Mgr. Tomáš Pléha
středoškol. učitel, dirigent 
SOMB, 34 let, KDU-ČSL

1

Mgr. Dagmar Hamalová
místostarostka, 49 let, 
KDU-ČSL

4

Bc. Barbora Palánová
asistentka senátorky, 29 let, 
KDU-ČSL

5

Ing. Jaromíra Vítková
senátorka, zastupitelka JMK, 
61 let, KDU-ČSL



Fungující zdravotnictví
Zásadním bodem našeho volebního programu 
je zachování nemocnice v Boskovicích, 
aby byla zajištěna kvalitní zdravotní péče
pro občany Boskovic a celého regionu.
Nemocnice v Boskovicích letos slaví 60 let od svého 
založení. Dá se říci, že je rodinným stříbrem našeho 
města a jako rodinné stříbro si ji musíme chránit 
a zasadit se o to, aby léčebná a diagnostická péče 
byla kvalitní a konkurenceschopná. To lze zabezpečit 
pouze s kompletním a erudovaným personálem, 
moderním technickým vybavením a celkově ekonomicky 
prosperujícím zařízením. K plnění těchto tří cílů bude 
směřovat naše politika v Hnutí ANO. Město by mělo mít 
kontrolu nad fungováním svého zdravotnického zařízení, 
což může být beze zbytku splněno pouze tehdy, když ho
samo provozuje. Hnutí ANO bude prosazovat zachování 
fungující a konkurenceschopné nemocnice a kvalitní 
zdravotní péče pro občany Boskovic a celého regionu.

Sport pro všechny
Občanům ulehčíme přístup ke sportu a relaxaci, 
a usnadníme podmínky pro rozvoj našich sportovců 
- od nejmladších až po ty nejzkušenější.
V nadcházejícím volebním období je zapotřebí daleko 
více a aktivněji spolupracovat se sportovními kluby 
a spolky. Maximálně se přiblížit jejich potřebám a na 
tomto základě přemýšlet o připravovaných projektech 
tak, aby byly maximálně využitelné dle současných 
trendů, ale i nadčasové z hlediska aktuálního vývoje 
v daném sportovním odvětví.
V oblasti sportu stále zůstává několik nedořešených 
restů. Jedním z nich je jednoznačně sportovní hala. 
Mrzí nás, že se v této věci neudělalo prakticky vůbec nic 
a nyní vlastně ani nevíme, co v ní má být, tedy že neznáme 
zadání. Hnutí ANO chce hned na začátku volebního 

období začít ohledně výstavby jednat nejen se všemi 
politickými partnery a kluby, ale i odbornou veřejností. 
Je zapotřebí přestat „politikařit“ a začít jednat, tedy 
dohodnout se na nejrozumnějším řešení pro Boskovice 
a neprodleně podniknout kroky k zahájení výstavby. 
V našem hnutí fandíme netradičním sportům, a proto 
bychom je rádi podpořili adekvátními prostory. Počítáme 
tak s výstavbou workoutového hřiště. Rádi bychom nalezli 
vhodné prostory k výstavbě skateparku a lezecké stěny.

Bezproblémová doprava
Rozhodně nepodceníme dopravu a dopravní situaci 
ve městě a jeho nejbližším okolí, která ovlivňuje naše 
životy každý den.
Vytvoříme strategický dokument, který bude řešit 
dopravní situaci v Boskovicích v dlouhodobém horizontu. 
Tento dokument by měl být vodítkem, jak dále postupovat 
při plánování infrastruktury, a také ke zmírnění či 
eliminaci negativních vlivů stále rostoucí automobilové 
dopravy v našem městě.
Chceme usnadnit parkování v Boskovicích, kdy zvážíme 
například vhodnost výstavby parkovacího domu. 
Je třeba se také zaměřit na alternativní způsoby dopravy 
a vytvořit takové podmínky, aby se automobilová, pěší 
i cyklistická doprava vzájemně doplňovaly. 
V Boskovicích a okolí je několik míst, která jsou lidmi hojně 
navštěvována, ale bohužel jsou špatně dostupná pro 
pěší. Je třeba opravovat  stávající chodníky, ale zároveň 
je třeba vytipovat místa pro stavbu nových chodníků 
a cyklostezek, pro větší bezpečnost i pohodlí občanů a 
lepší prostupnost městem. Dále se chceme maximálně 
zasadit o výstavbu rychlostní silnice D43.

Kulturní město
Navážeme a k maximální spokojenosti občanů 
budeme rozvíjet bohatou kulturní tradici, kterou 
Boskovice mají.

Rádi slýcháme větu: „V Boskovicích to žij e!“. I přesto, 
že kultura v Boskovicích je vnímána velice silně, 
je možné nalézt prostor, kde bychom rádi přispěli 
a dosáhli zlepšení. Chceme dokončit nebo viditelně 
rozpracovat projekty spojené s kulturou v Boskovicích, 
mezi které patří dokončení oprav sokolovny, dobudovat 
potřebné umělecké zázemí letního kina a postavit novou 
knihovnu v budově bývalého ZZN. Ve spojení s KZMB 
bychom rádi zlepšovali spolupráci s dalšími kulturními 
kluby, spolky a organizátory uměleckých produkcí. 
Nesmíme však zapomínat, že důležitým prvkem v kultuře 
města může být i realizace zajímavých nápadů našich 
občanů, které v Hnutí ANO kvitujeme. Podpoříme veškeré 
aktivity, které rozvíjí kulturní cítění v našich dětech,
jako je ZUŠ, školky a základní školy.

Hnutí ANO se vyjadřuje k situaci
v Boskovicích a co je zapotřebí řešit

SPOLE N  PRO BOSKOVICE,  
S VÁMI TO DOKÁŽEME

boskovice.anobudelip.cz ANOBlanenskoBoskovicko

Lukáš
Holík

Pavel
Šafář

Pavel
Schwarzer

Petr
Axman

Martina 
Přichystalová

Ing. Lukáš Holík, předseda a lídr
strany ANO v Boskovicích.

S VÁMI ZMĚNÍME

SOUČASNOST I BUDOUCNOST

www.kscm.cz

Emil Pernica

1

Natálie Novotná

2

Lubomír Chlup

3

Jaroslav Pokladník

4

Petra Kupková

5

Kateřina Pernicová

6

Zadavatel: KSČM; Zhotovitel: Jiří Volný

Vážení občané, 
Emil Pernica, další kandidáti KSČM do Zastupitelstva 

města Blansko a OV KSČM Blansko 
vás srdečně zvou na 

 
PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ 

 
v úterý 2. 10. 2018 od 15:30 hod.  
na ulici Rožmitálova v Blansku 

 
Je připraveno kulturní vystoupení: KAREL GOTT 
REVIVAL MORAVA (Josef Bouda) 

Volební program KSČM pro občany města 
Blansko na volební období 2018 – 2022

S vámi změníme současnost
i budoucnost

Bydlení
prosadíme výstavbu cenově dostupných bytů a výstavbu sociálních 

bytů pro mladé a mladé rodiny
nedovolíme zvýšení ceny zásobování centrálním teplem
 snížíme daň z nemovitosti

Zdravotnictví a sociální oblast
nepřipustíme privatizaci městské nemocnice v Blansku
budeme nadále podporovat obědy ve školách pro děti ze sociálně 

slabých rodin

Doprava
 zefektivníme MHD v rámci IDS JMK
postupně zajistíme výměnu parkovacích automatů za moderní
budeme pokračovat v pracích na přemostění řeky Svitavy z ulice 

Fügnerova na Staré Blansko
 zasadíme se o opravu místních komunikací a chodníků v Blansku 

a v městských částech

Sport a kultura
připravíme modernizaci městských lázní
 zajistíme transparentní poskytování dotací v oblasti v kultury, 

sportu a zájmových činností
podpoříme celkovou vybavenost SDH v městských částech
podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu a 

kultury
 zrekonstruujeme areál minigolfu v rekreační oblasti Palava

Školství
 zařídíme potřebné úpravy budov MŠ a ZŠ vč. modernizace učeben
 zajistíme modernizaci vybavenosti školních družin a tělocvičen

Investice
 zajistíme zvýšení počtu pracovních míst dokončením obsazenosti 

průmyslové zóny
nepřipustíme prodeje pozemků v centru města
urbanisticky dořešíme střed města vč. prostoru po zbouraném 

hotelu Dukla

Ostatní oblasti
 zajistíme zmrazení ceny vody
 zabezpečíme zlepšení čistoty a pořádku ve městě a údržbu zeleně
 zvýšíme kapacitu pohřební síně
vybudujeme kolumbárium na městském hřbitově



KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKA
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

1
Ing. Jiří Crha
místostarosta města 
Blanska

8
Pavel Langr
vedoucí Kina Blansko

3
MUDr. Jana Novotná
primářka rehabilitace
Nemocnice Blansko

5
Ing. Miloš Polák
stavební inženýr

9
Mgr. Tomáš Kryl
makléř

10
Mgr. Radka Sitarová
specialistka pro životní 
prostředí

2
MUDr. Zdeněk Grünwald 
lékař

4
Ing. Lukáš Němec
ekonom

6
Ing. František Havíř
ekonom

7
MUDr. Vladimíra 
Danihelková
ředitelka Nemocnice 
Blansko

KOMUNÁLNÍ POLITIKA JE O LIDECH, DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU.

11. Jaroslav Jeřábek
 ředitel Kulturního střediska města Blanska

12.  Mgr. Pavlína Komínková
 ředitelka Muzea Blanenska

13.  Bc. Jakub Skoták
 programátor

14.  Lenka Skotáková
 OSVČ

15.  Ing. Zdeněk Grünwald
 ekonom

16.  MUDr. Helena Kotlánová
 dětská lékařka

17.  Hynek Jarůšek 
 specialista plánování

18.  Ing. Petr Hrazdíra
 manažer prodeje

19.  Milan Doskočil
 technik

20.  PhDr. Jaroslava Králová
 důchodkyně

21.  Mgr. Richard Kupka
 právník

22.  Bc. Tereza Kaldová
 sociální pracovnice MěÚ Blansko

23.  MUDr. Eva Hlaváčová
 lékařka

24.  Ing. Karel Sochor
 ekonom

25.  Ing. Vítězslav Nečas
 důchodce

Jasný
Konkrétní

SPORT
Priorita – 

Jasná 

KULTURA

Podpora

VOLBA PRO BOSKOVICE

s podporou

VOLBA PRO BOSKOVICE

POSTAVÍME
SE ZA VÁS!

4

Ing. Mgr. Pavel Vlach

4

Volební strana 
č. 4 VOLBA PRO 

BOSKOVICE 
s podporou TOP 09 

vás zve

na Den otevřených 
dveří Hradu 
Boskovice, 

dne 22. 9. 2018 
od 13.00 do 17.00 

hodin.

Občerstvení 
a z�bava pro dě�  

i dospělé zajištěny.
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 úterý 18. září 2018 SPORT, INZERCETýdeník Zrcadlo, strana 6

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

Vaši kandidáti do Zastupitelstva města Boskovice
www.kscm.cz

SPOKOJENÝ
ŽIVOT
V KRÁSNÉM
MĚSTĚ

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

RIHO CZ, a.s.
přední výrobce akrylátových van,
parních kabin, masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Požadujeme:
•  SOU/SŠ technického zaměření
•  řidičský průkaz skupiny B
•  pečlivost, odpovědnost
•  manuální zručnost
•  dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
•  dobré platové podmínky
•  smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
•  příspěvek na dopravu do zaměstnání
•  zázemí zahraniční společnosti

Profesní žvotopis zasílejte na adresu: RIHO CZ, a.s. 
Suchý 37, 680 01 Suchý

nebo přímo kontaktní osobě: Martin Sedlák,  
sedlak@riho.cz, mob. 725 834 852.

Dělník do výroby
HLEDÁ KANDIDÁTY NA POZICI

Výrobní dělník, 
Pracovník výstupní kontroly

Operátor CNC

   Nabízíme
• dobré platové podmínky
• příplatek za odpolední směnu
• výkonnostní prémie
• příspěvek na dopravu 
• smlouvu na dobu neurčitou
• zázemí zahraniční společnosti

Plavci zahájili sezónu ve Znojmě
BLANSKO - Blanenský plavec Jan Vencel zkompletoval na 

jedenapadesátém ročníku Velké ceny Znojma medailový ha-
ttrick. Zlato, stříbro a bronz vybojoval na tratích sto metrů 
prsa (zlato), sto metrů motýlek (stříbro) a dvě stě metrů prsa 
(bronz). 

První měření sil v nové sezóně určené plavcům kategorie 
open (bez rozdílu věku) se konalo v atraktivním prostředí 
venkovního plaveckého areálu Louka. Plavcům přálo počasí, 
což se promítlo do výkonů v bazénu. Na dvoudenním mítinku 
se kromě blanenských plavců (Klára Koňaříková, Kateřina De-
mová, Bára Sedláková, Veronika Zamazalová, Milan Musil, Mi-
lan Kučera, Štěpán Pokorný, Michal Vencel a Jan Vencel) před-
stavili plavci z dvaceti klubů Česka, Slovenska a Rakouska. 

K vidění bylo i několik českých reprezentantů. Blanenští 
přivezli kromě již zmiňovaných medailí i řadu osobních rekor-
dů, přestože se na začátku sezóny neočekávaly. Právě výrazné 
osobní rekordy přinesly nejstaršímu blanenskému plavci me-
daile. Na stovce motýlek si to ve finále rozdal s českými repre-
zentanty Ondřejem Gemovem a Janem Šeflem. Nestačil pouze 
na současného nejlepšího muže českého plaveckého sportu 
Jana Šefla, který ve Znojmě posbíral pět zlatých. 

Ceny medailistům předávala významná postava českého 
plavání, trojnásobný účastník olympiády, vicemistr světa 
z roku 2002 a několikanásobný medailista z mistrovství Evro-
py Květoslav Svoboda.  Text a foto Věra Vencelová
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Traktorista v lesní školce Cetkovice
• Minimální vzdělání-vyučen
• Obsluha zemědělských a lesních strojů
• Spolehlivost, pečlivost
• Hlavní pracovní poměr, možno OZN

Operátor lesní frézy
• Minimální vzdělání-vyučen
• Obsluha zemědělských a lesních strojů
• Spolehlivost, pečlivost
• Hlavní pracovní poměr, možno OZN
• Práce do 50 km v okolí Cetkovic

��lník v p�ste�ní �innos� -lesní školka 
Cetkovice

• Vhodné pro všechny uchazeče, také OZN
• Manuální zručnost, pečlivost
• Sezónní práce i dlouhodobý úvazek

LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice

Tel.:  +420 602 413 947
Email:  zemankova@lescus.cz

www.lescus.cz

LESCUS CETKOVICE PŘIJME 
ZAMĚSTNANCE NA POZICE

Již podeváté ovládl blanenskou 
nemocnici Den pro děti

BLANSKO - V sobotu 8. září 2018 
proběhl v areálu blanenské nemoc-
nice devátý ročník Dne pro děti. Po-
časí vyšlo opět na jedničku a v kom-
binaci s bohatým programem jak na 
pódiu, tak i v celém areálu nemocni-
ce přilákal i tento den do nemocnice 
bezmála patnáct set návštěvníků. 

Program byl rozdělen mezi vy-
stoupení na pódiu a atrakce a sta-
noviště v celém areálu nemocnice. 
Hlavní téma bylo RECYKLACE, a 
v tomto duchu byla nachystána sta-
noviště plná úkolů a soutěží, kde 
děti sbíraly razítka. Po splnění úko-
lů a nasbírání všech razítek dostaly 
děti sladkou odměnu a diplom.

Na pódiu se vystřídala pohádka 
Divadla Koráb, skupina Velvet, dět-
ská show s Áňou, zpěvák Martin Ště-
pánek, �inalistky Dívky ČR 2018 a v 
neposlední řadě zde proběhla talen-
tová soutěž – NEMOCNICE MÁ TA-
LENT. Zde odborná porota hodnoti-
la 12 �inalistů, a to hned v několika 

disciplínách. Do �inále postoupili tři 
a ti poměřili svůj talent v zhmotnění 
svého superhrdiny v podobě malby 
na obličej. K dispozici měli jak bar-
vičky, tak i originální modely. Nebyli 
jimi nikdo jiný, než místostarosta Jiří 
Crha, policista Michal Krátký a paní 
Milena z publika. Modelům velice 
děkujeme za spolupráci. Všichni �i-
nalisté si odnesli řadu krásných cen, 
první tři místa byla oceněna oprav-
du hodnotnými dary – tablet, herní 
myši, sluchátka – které zabezpečil 
místostarosta Jiří Crha a starosta 
Ivo Polák. Za to jim patří obrovské 
poděkování! Absolutní vítězkou byla 
vyhlášena �inalistka Deniska, která 
svým zhmotněním Taťky Šmouly 
právě na tváři místostarosty sklidila 
největší potlesk a pochvalu poroty. 
Mimo partnerů akce patří velké po-
děkování Martinovi Müllerovi. Ten 
byl scénáristou, režisérem a hlavně 
bezkonkurenčním moderátorem 
celé soutěže.

Tento ročník naší akce byl zase 
trošku výjimečný. V letošním roce 
si totiž Česká republika připomíná 
100. výročí vzniku československé 
státnosti. Jihomoravský kraj v této 
souvislosti na stovce vybraných míst 
jižní Moravy vysazuje 100 lip srdči-
tých jako připomínku této historické 
události. A právě jedna z lip byla vy-
sazena před vchodem do polikliniky.

Již tradičně nechyběli v areálu bla-
nenští hasiči, kteří si pro děti krom 
statické ukázky techniky nachystali i 
dynamickou ukázku, při níž slaňovali 
a zachraňovali osobu z výšky. Ne-
chyběla ani Zdravotnická záchranná 
služba Blansko, Městská policie Blan-
sko a Policie ČR se svou technikou a 
další zajímavé aktivity. 

 Kateřina Ostrá, foto V. Pernicová

Kontakt 
na 

inzerci:
telefon: 

774 408 399
e-mail: 

inzerce@
zrcadlo.net



BOSKOVICE - Střední škola André Citroëna v Bo-
skovicích připravila pro nový školní rok řadu novi-
nek a investic. Podrobnosti prozradil ředitel školy 
Karel Ošlejšek.

Jaké obory jste otevřeli a chystáte také nějaké 
změny?

Co se týká stávajících oborů, tak jsme otevřeli 
první ročníky u maturitních oborů Bezpečnostně 
právní činnost, Informační technologie, Autotronik, 
Mechanik strojů a zařízení a Podnikání. Pro příští 
rok tuto nabídku doplníme o obor Dopravní pro-
středky, kdy žáci v rámci výuky získají kromě řidič-
ských i profesní průkazy.

U oboru Informační technologie zařazujeme nový 
studijní program, který bude velmi zajímavý. Vychá-
zíme z toho, že naše škola je smluvní školou Minis-
terstva vnitra ČR pro výuku oboru Bezpečnostně 
právní činnost. V loňském školním roce byl o tento 
obor mimořádný zájem, byl téměř dvojnásobný pře-
vis uchazečů a uchazeček, takže jsme otevřeli třídu 
se žáky a žákyněmi s vynikajícím nebo velmi dob-
rým prospěchem. 

Na základě toho, že bezpečnostní problematika za-
číná nabývat na významu, tak zařazujeme pro příští 
školní rok do nabídky nový studijní program Kyber-
netická bezpečnost a právo. Měl by navázat na obor 
Bezpečnostně právní činnost, ale s částečně jiným 
zaměřením, protože stávající obor je zaměřený na 
ochranu osob a majetku. V rámci nového studijního 

programu zůstávají zachovány 
všechny klíčové předměty z obo-
ru Informační technologie, přibý-
vají navíc oborová angličtina, dru-
hý cizí jazyk a tři nové odborné 
předměty – kybernetická bezpeč-
nost, právo a kyberkriminalita. 

Předpokládáme, že o toto za-
měření bude velký zájem. Daří se 
nám velmi dobře spolupracovat 
s bezpečnostními složkami, tak-
že pro tyto obory máme zajištěné 
velmi kvalitní učitele na odborné 
předměty také z řad příslušníků 
policie, kteří se touto problema-
tikou zabývají. V rámci tohoto 
zaměření se také výrazněji odli-
šíme od ostatních škol v regionu, 
které obor Informační technolo-
gie vyučují v tradiční podobě. 

Nedílnou součástí naší vzdělá-
vací nabídky zůstávají také naše 
tradiční vyhledávané tříleté obo-
ry zakončené závěrečnou zkouš-
kou s výučním listem.

A jaké jsou další novinky?
U oborů Automechanik, Opra-

vář motorových vozidel a Do-
pravní prostředky zařazujeme, 
jako pilotní škola Jihomorav-
ského kraje, bezplatné získání 
profesního průkazu. Přijímáme 
opatření ke zlepšení výsledků 
u maturitních zkoušek. V rámci 
projektů připravujeme opatření 
na podporu pro žáky, kteří jsou 
ohroženi školním neúspěchem. 
Je velmi pozitivní, že v rámci 
maturit v loňském roce v oboru Informační techno-
logie uspěli všichni žáci, výsledky je třeba zlepšit u 
nástavbového studia.

Škola se zapojuje také do různých projektů...
Pracujeme v projektu PolyGram, kdy v naší škole 

probíhá výuka žáků z deseti základních škol regionu. 
V rámci tohoto projektu dokončujeme dvě nové spe-
cializované učebny - pro informační a komunikační 
technologie a novou elektrolaboratoř. Zapojili jsme se 
také do projektu Erasmus+, kde se nám podařilo kro-
mě našich tradičních partnerských škol získat dalších 
pět nových – na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Tu-
recku a Slovinsku. V rámci tohoto projektu připravu-
jeme také stáže v zahraničních �irmách. 

Ve škole se také výrazně investuje...
Od nového školního roku škola realizuje velmi 

rozsáhlé investice za více než šedesát milionů ko-
run. Investice jsou kromě nových specializovaných 
učeben zaměřeny zejména na výraznou moderni-
zaci strojním vybavením pro strojírenské obory a 
elektroobory za téměr padesát milionů korun. Ten-
to projekt dále zahrnuje kompletní modernizaci a 
obměnu vybavení ve svářečské škole. 

Další významnou investicí je otevření zrekonstru-
ovaného bazénu za více než pět milionů korun, kte-
rý je dovybaven některými relaxačními prvky jako 
infrasauny a podobně. 

Realizovali jsme i kompletní opravu vstupního 
schodiště a celou řadu drobnějších investic napří-
klad vybavení pro autoobory. Připravují se i další 
investice pro obor Bezpečnostně právní činnost a 
pořízení nového nákladního automobilu pro auto-
školu.

Nezapomínáte ani na rodiče žáků. Co jste při-
pravili pro ně?

Připravujeme nový program pro rodiče žáků. 
Nově budou mít možnost bezplatně využívat školní 
bazén. Zavádíme také padesátiprocentní slevy pro 
rodiče pro servis vozidel ve školních dílnách. V dal-
ších letech bychom pro rodiče rádi doplnili kurzy 
pro výuku informačních a komunikačních tech-
nologií a angličtiny pro začátečníky. Větší zapojení 
rodičů do chodu a života školy je běžné například 
ve Finsku, na středních školách v České republice 
to zatím není obvyklé. Věřím, že ze strany rodičů na 
naši nabídku bude příznivý ohlas.  Radim Hruška
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Střední škola André Citroëna 
vstoupila do nového školního roku 
s investicemi za více než 60 milionů korun a novým zaměřením oboru 
Informační technologie na kybernetickou bezpečnost a právo
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BOSKOVICE - V září začal nový 
školní rok. Nejenom o něm jsme 
hovořili s ředitelem ZŠ Boskovice 
RNDr. Vladimírem Ochmanským.

Jak jste zahájili nový školní 
rok?

Příprava školního roku je dlouho-
dobá záležitost a s přípravami zpra-
vidla začínáme na začátku druhého 
pololetí předchozího školního roku. 
Teď už mohu konstatovat, že ně-
které nejisté předpoklady dopadly 
dobře a školní rok jsme mohli za-
hájit bez větších problémů a hlav-
ně personálně kvalitně zajištěný. 
Přibylo přes 30 žáků, máme o dvě 
třídy více. Školní družiny naplňuje-
me na maximální kapacitu 415 dětí 
v 15 odděleních, letos jsme praktic-
ky všem uchazečům od prvních do 
čtvrtých tříd mohli vyhovět. Z cel-
kových 60 tříd školy působí ve 22 
třídách asistenti pedagoga.

A jaké změny čekaly žáky po 
prázdninách?

Samozřejmě proběhly běžné 
údržbářské práce, opravy a malo-
vání části budov. Na pracovišti Slo-
vákova jsme instalovali 150 šatních 
skříněk pro nejmladší žáky. Bohu-
žel nejvýznamnější investiční akce 
letošního roku, kterou je moderni-

zace hřiště pro školní družinu na 
pracovišti nám. 9. května, probíhá 
až v těchto dnech. A i některé dal-
ší opravy jsme museli odložit až na 

podzim, protože v současné době 
jsou firmy zahlceny zakázkami a 
léto si vyčleňují na větší investiční 
akce. 

To jsme hovořili o školním pro-
středí. Jaké další změny čekají 
žáky?

Co se týká dalších změn, žáci se 
s novým školním rokem budou řídit 
upraveným školním řádem, který 
na svém srpnovém zasedání schvá-
lila školská rada. Největší novinkou 
jsou omezení při používání mobilů 
a dalších elektronických zařízení. 
Tyto změny budeme během škol-
ního roku vyhodnocovat, případně 
přistoupíme ke změně.

Získávání finančních prostřed-
ků ve školství je často spojeno 
s účastí v různých projektech. Jak 
se škole daří v této oblasti?

Máte pravdu, že každý ředitel ško-
ly, pokud chce školu rozvíjet, musí 
velkou část svého pracovního úsilí 
věnovat této oblasti. My jsme jako 
škola v této oblasti velice úspěšní 
a participujeme na více projektech. 
Nejvýznamnějším přínosem bude 
vlastní projekt tzv. „Šablon“, jejichž 
první etapu jsme ukončili k 31. 8. 
tohoto roku a plynule na ně navazu-
jeme druhou etapou od 1. září. Jed-
ná se o projekt z operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

a škole v následujících dvou letech 
přinese téměř 4,5 mil. Kč. Z těchto 
peněz budeme mimo jiné financo-
vat dva speciální pedagogy, čtenář-
ské kluby, kluby zábavné logiky a 
deskových her, kluby komunikace 
v cizím jazyce, kluby ve školní dru-
žině, kroužky doučování pro žáky 
ohrožené školním neúspěchem a 
řadu dalších aktivit. Volné finanční 
prostředky využijeme pro nákup 
vybavení a školních pomůcek. 

A co chystáte do budoucna?
Mezi hlavní priority na škole pa-

tří výuka jazyků, sport, rád bych 
také ve škole rozvíjel badatelsky 
orientovanou výuku. Navázali jsme 
užší spolupráci s fotbalovým od-
dílem FC Boskovice, časem z toho 
možná vzniknou sportovní třídy. 
Stejně jako v loňském roce plánu-
jeme s našimi žáky návštěvu Fran-
cie se zaměřením na výuku jazyků 
a výtvarnou výchovu. V dalších le-
tech bychom ke standarní výuce an-
glického jazyka jako prvního cizího 
jazyka chtěli ke stávající němčině, 
ruštině, nyní i francouzštině, přidat 
ještě španělštinu. Za velmi důležitý 
považuji i rozvoj matematiky a pří-
rodních věd. O matematickou třídu 
na Zelené je velký zájem i z okol-
ních vesnických škol.

Pane řediteli, 
děkujeme vám za rozhovor

Na základní škole v Boskovicích 
připravili pro žáky řadu novinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ročník  - TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 
 
Srdečně Vás zveme na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V DOMOVĚ PRO SENIORY  
A DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
dne 10.10.2018 ve 12:00 a v 15:00 hodin 
 
- Podáme Vám informace o přijetí do domova a o poskytovaných službách. 
- Ukážeme Vám prostory domova. 
- Zodpovíme Vaše dotazy týkající se našeho zařízení. 

 
- SOUČÁSTÍ AKCE BUDE VÝSTAVA VÝROBKŮ KLIENTŮ DOMOVA 

 
Sadová 1091/18 | 680 01 Boskovice |Tel: + 420 511 183 101 
www.msssboskovice.cz 

X. ročník  - TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 
 
Srdečně Vás zveme na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - PENZION 
dne 10.10.2018 ve 13:00 a v 16:00 hodin 
 
- Podáme Vám informace o přijetí do domu s pečovatelskou službou a o poskytovaných  
   službách. 
- Ukážeme Vám prostory a odpovíme Vaše dotazy týkající se našeho zařízení. 

 
- SOUČÁSTÍ AKCE BUDE UKÁZKA VYBAVENÍ PŮJČOVNY  
   KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 
Mánesova 47 | 680 01 Boskovice |Tel: + 420 511 183 101 
www.msssboskovice.cz 

ZAL. 1298

Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na vídeňských trzích. Vybrané boskovické restaurace budou 
po celý víkend podávat husí menu. Chybět nebude nabídka husího sádla a dalších pochoutek.

UKULELE TROUBLEMAKERS / STANLEY‘S DIXIE STREET BAND / FOLKLÓRNÍ SOUBOR VELEN 
KOMEDIANTI NA KÁŘE / MARIACHI ESPUELAS  / TŘETÍ ZUBY / JANANAS / 4 PSI / LE MALÉR TRIO

BOSKOVĚNKA / BOSKOVICKÁ KAPELA / THE 6 FIREBALLS / TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL 
VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / VÝSTAVA SOUDOBÉ A HISTORICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

MIRAI / SLZA
INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK

QUEEN REVIVAL PRINCESS

www.husi-slavnosti.cz

Nabízíme: 

- zajímavé náborové příspěvky 
až 60 tisíc Kč   

viz www.pd-refractories.cz 

- práci ve stabilní nadnárodní 
společnosti 

- výhodné platové podmínky 
- možnost brigády, až 250 Kč/hod. 

Požadujeme: 

- výuční list nebo prokazatelnou 
praxi v oboru 

- pracovitost, zodpovědnost, 
pečlivost, svědomitost, 

spolehlivost 

- výhodou průkaz pro VZV, 
jeřábníka, vazače 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 

Hledá se: 
  

OBRÁBĚČ KOVŮ, 
který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti v tomto oboru  

pro firmu 
P-D Refractories CZ a.s. 

Nádražní 218 ˃ 679 63 Velké Opatovice 
 

- pracoviště Svitavy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se u paní Miloslavy Stráníkové, personalistky 
Tel.: 461 579 140, 602 485 836, miloslava.stranikova@pd-group.com  
 
Nástup dle dohody.                                                                                     Jste vítáni! 

Benefity: 

 základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně 
 5 týdnů dovolené  
 příspěvek na penzijní a životní pojištění 
 příspěvky na stravování  
 rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt, na 

kulturní akce, vitamínové doplňky atd. 
a jiné  

                    
 

 

           
      P-D Refractories CZ a.s. > Nádražní 218 > 679 63 Velké Opatovice > Czech Republic 
 

  přijme: 
 pracovníky do výroby 

       
       Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost, schopnost výkonu manuální práce 
                        výhodou průkazy-obsluha VZV, vazačský, jeřábnický (možnost zaškolení) 
        
       Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice 
 
 

 pracovníky do dílenských profesí 
 
                Požadavky: pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost 
                                 výuční list nebo praxe v oboru 
                                 výhodou průkazy-obsluha VZV, svářečský atd. 
 
                Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice 
 
 
                   Pro výše uvedené pozice nabízíme:  
                                náborové příspěvky (25-60 tisíc Kč viz www.pd-refractories.cz, www.mslz.cz) 

                                výhodné platové podmínky 
                                firemní benefity: 5 týdnů dovolené,  
                                                           příspěvek na penzijní a životní pojištění 
                                                           příspěvek na stravování, 
                                                           rozsáhlý sociální program – např. příspěvek na dovolenou, 
                                                                                                        kulturní akce, vitamíny atd.   
                                práce ve stabilní nadnárodní společnosti 

 
 
               Nástup: dle dohody   
 
                  Zájemci, hlaste se: 
 
               pro Velké Opatovice: Dana Krejčířová, vedoucí personálně-mzdového oddělení  
                                                  tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com 
 
               pro Svitavy: Miloslava Stráníková, personalistka 

              tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com  
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O vítězích Velké ceny 
Blanenska je rozhodnuto

Vandal zaútočil 
na cukrárnu

ADAMOV - Během necelého mě-
síce již podruhé zaútočil na budo-
vu adamovské cukrárny zatím ne-
známý pachatel. Tentokrát v noci 
poničil zeď venkovního posezení. 
Pravděpodobně nad ránem hodil na 
stěnu sklenici se zavařenou červe-
nou řepou. Po jejím rozbití vznikla 
na zdi velká červená skvrna. Po-
licisté se domnívají, že i předchá-
zející útok z konce srpna je dílem 
stejného pachatele. Tehdy vhoze-
ním kamenů do oken provozovny 
poničil nejen jejich skleněné výpl-
ně, ale i vybavení vnitřních prostor. 
Nájemce cukrárny a majitel budovy 
tak mají už škodu za skoro třicet ti-
síc korun.  (hrr)

Atleti z ASK se v Brně neztratili
BRNO, BLANSKO - Jak již každý rok tak i letos přivítala Jihomoravská metro-

pole Brno nejlepší atlety a atletky nejen z České republiky, ale i dalších patnác-
ti států Evropy na již 13. ročníku European kids 
athletics games. A jak se již stalo tradicí tak na 
tomto významném podniku nesměli chybět ani 
atleti z ASK Blansko. 

Naše letos početná výprava čítala 19 atletů 
ročníků 2007 až 2003, kteří opět předvedli mno-
ho kvalitních výkonů a z této nabité konkuren-
ce dovezli pět medailí. Na zlato dosáhly Pavla 
Štoudková na 1500m ročníku 2003 a zároveň  
vytvořila rekord mítinku a Veronika Jakusidiso-
vá, která ovládla suverénně trať na 150m roční-
ku 2005. Obě holky braly ještě stříbrnou medaili 
a to Pavla na 300m a Veronika ve skoku vysokém. 

Naše očekávání bylo upřeno i ke štafetám na 
4x60m ročníků 2007 až 2005, když naše holky 

Golf se 
prodražil

KOŘENEC - Víkendová golfová 
hra se v Kořenci prodražila pěta-
čtyřicetiletému muži. Ten na parko-
višti poblíž tamního areálu nechal v 
odstavené dodávce Fiat odloženou 
tašku s notebookem. Když se po 
dvouhodinách vrátil k zaparkova-
nému vozidlu, poničené okno mu 
naznačilo, že se do dodávky dostal 
zloděj, který mu odcizením tašky s 
notebookem způsobil škodu za více 
než padesát tisíc korun.  (hrr)

Havaroval pod 
vlivem alkoholu

ADAMOV - Nepříjemný zážitek má 
za sebou osádka osobního vozu Volks-
wagen, který havaroval mezi Útěcho-
vem a Adamovem. Podle prvotního 
šetření vjel mladý řidič příliš rychle 
do jedné z pravotočivých zatáček, pře-
jel do protisměru a auto skončilo na 
boku mimo komunikaci. 

Při nehodě utrpěli tři lidé naštěstí 
jen lehčí zranění. Řidič byl schopen 
absolvovat dechovou zkoušku, na 
displeji se vzápětí objevila hodnota 
2,36 promile alkoholu. Mladý muž 
s výsledkem testu souhlasil a požití 
alkoholu před jízdou přiznal. Škoda 
na vozidle činí dle prvotních odhadů 
osmdesát tisíc korun.  (hrr)

Výsledky
KOPANÁ
I. A třída, sk. A
6. kolo: Zastávka - Slovan Brno 

2:0, Žebětín - Kunštát 2:1, Příměti-
ce - Rajhrad 2:4, Novosedly - Líšeň B 
0:2, Miroslav - Slatina 0:2, Dobšice - 
Šlapanice 3:0, Rajhradice - Zbraslav 
5:0.

7. kolo: Slovan Brno - Miroslav 
4:2, Slatina - Žebětín 4:4, Rajhrad - 
Dobšice 2:0, Líšeň B - Zastávka 5:0, 
Zbraslav - Novosedly 2:0, Šlapanice 
- Rajhradice 2:4, Kunštát - Příměti-
ce 2:1.
 1.  Líšeň B 6 5 0 1 18:6 15
 2.  Rajhradice 6 5 0 1 21:11 15
 3.  Kunštát 6 4 0 2 14:7 12
 4.  Zastávka 6 4 0 2 10:9 12
 5.  Rajhrad 6 3 2 1 10:9 11
 6.  Dobšice 6 3 1 2 13:8 10
 7.  Slovan Brno 6 3 1 2 11:11 10
 8.  Zbraslav 6 2 2 2 10:12 8
 9.  Žebětín 5 2 1 2 11:12 7
 10.  Novosedly 6 2 0 4 5:9 6
 11.  Přímětice 5 1 1 3 11:14 4
 12.  Slatina 6 1 1 4 13:18 4
 13.  Miroslav 6 1 0 5 10:21 3
 14.  Šlapanice 6 0 1 5 5:15 1

I. B třída, sk. A
6. kolo: Černá Hora - Čebín 0:1, 

Medlánky - Dražovice 2:2, Soběšice 

- Svratka Brno B 3:2, Drnovice - Ba-
bice nad Svitavou 0:5, Vilémovice 
- Rájec-Jestřebí 10:0, Lipovec - 
Vysočany-Šošůvka 2:1, Křenovice 
- Kohoutovice 5:3.

7. kolo: Kohoutovice - Vilémovi-
ce 2:1, Vysočany-Šošůvka - Soběši-
ce 2:7, Rájec-Jestřebí - Černá Hora 
5:2, Svratka Brno B - Křenovice 6:0, 
Dražovice - Drnovice 3:1, Babice 
nad Svitavou - Lipovec 0:1, Čebín - 
Medlánky 2:0.
 1.  Soběšice 6 5 1 0 27:9 16
 2.  Babice 6 4 1 1 18:7 13
 3.  Kohoutovice 6 3 2 1 17:12 11
 4.  Lipovec 6 3 2 1 13:9 11
 5.  Čebín 6 3 2 1 10:7 11
 6.  Vilémovice 6 3 1 2 21:8 10
 7.  Vysočany-Šoš. 6 3 1 2 17:13 10
 8.  Rájec-Jestřebí 6 2 1 3 7:16 7
 9.  Dražovice 6 1 3 2 8:15 6
 10.  Drnovice 6 2 0 4 8:20 6
 11.  Svratka Brno B 6 1 2 3 14:14 5
 12.  Černá Hora 6 1 1 4 10:15 4
 13.  Křenovice 6 1 1 4 10:24 4
 14.  Medlánky 6 0 2 4 5:16 2

Okresní přebor
6. kolo: Rudice - Bořitov 2:0, Bo-

skovice B - Letovice 4:2, Ráječko 
B - Vysočany/Šošůvka B 4:1, Sloup 
- Olomučany 0:1, Adamov - Skalice 
2:2, Olešnice - Jedovnice 4:4, Drno-
vice - Doubravice 3:2.

7. kolo: Letovice - Rudice 2:0, Je-
dovnice - Sloup 3:2, Bořitov - Drno-
vice 3:3, Doubravice - Ráječko B 2:1, 
Skalice - Boskovice B 3:2, Vysočany/
Šošůvka B - Olešnice 3:1, Olomučany 
- Adamov 3:0.
 1.  Skalice 6 4 2 0 15:10 14
 2.  Ráječko B 6 4 1 1 20:6 13
 3.  Rudice 6 4 0 2 13:5 12
 4.  Olomučany 6 3 2 1 12:4 11
 5.  Letovice 6 3 2 1 12:9 11
 6.  Boskovice B 6 3 1 2 19:11 10
 7.  Bořitov 6 2 2 2 12:11 8
 8.  Jedovnice 6 2 2 2 14:16 8
 9.  Olešnice 6 2 2 2 10:16 8
 10.  Adamov 6 2 1 3 9:14 7
 11.  Vysočany/Šoš. B 6 2 0 4 11:20 6
 12.  Drnovice 6 1 1 4 14:19 4
 13.  Doubravice 6 1 1 4 8:20 4
 14.  Sloup 6 0 1 5 6:14 1

III. třída
6. kolo: Ostrov - Vranová 2:2, Svi-

távka - Lažany 1:2, V. Opatovice - 
Kunštát B 6:3, Cetkovice - Vavřinec 
3:1, Knínice - Vísky 5:0, Kořenec - Be-
nešov 1:3, Lipůvka - Kotvrdovice 3:2.

7. kolo: Vavřinec - Svitávka 8:1, 
Kunštát B - Cetkovice 3:2, Kotvrdo-
vice - V. Opatovice 1:7, Lažany - Ost-
rov 0:2, Benešov - Lipůvka 2:0, Vísky 
- Kořenec 4:0, Vranová - Knínice 2:3.
 1.  V. Opatovice 6 6 0 0 29:10 18
 2.  Svitávka 6 4 0 2 25:16 12

 3.  Vavřinec 6 3 2 1 22:10 11
 4.  Ostrov 6 3 2 1 13:5 11
 5.  Lipůvka 5 3 1 1 18:11 10
 6.  Kunštát B 6 3 0 3 23:22 9
 7.  Knínice 6 3 0 3 16:18 9
 8.  Lažany 6 2 2 2 7:10 8
 9.  Benešov 5 2 1 2 14:17 7
 10.  Vísky 6 2 1 3 8:14 7
 11.  Vranová 6 1 3 2 15:13 6
 12.  Cetkovice 6 1 0 5 9:26 3
 13.  Kotvrdovice 6 0 2 4 8:21 2
 14.  Kořenec 6 0 2 4 8:22 2

IV. třída
3. kolo: Drnovice B - V. Opatovice 

B 3:0, Vavřinec B - Doubravice B 1:1, 
Vísky B - Letovice B 1:3, Lažánky - 
Jedovnice B 3:1, Voděrady - Skalice 
B 3:1.

4. kolo: Jedovnice B - Drnovice B 
1:2, Letovice B - V. Opatovice B 11:1, 
Vísky B - Vavřinec B 2:5, Skalice B - 
Lažánky 1:2, Doubravice B - Voděra-
dy 2:7.
 1.  Voděrady 3 3 0 0 14:3 9
 2.  Drnovice B 3 3 0 0 7:2 9
 3.  Lažánky 4 3 0 1 8:4 9
 4.  Doubravice B 4 2 1 1 12:10 7
 5.  Letovice B 3 2 0 1 15:4 6
 6.  Skalice B 4 2 0 2 10:6 6
 7.  Vavřinec B 4 1 2 1 10:8 5
 8.  Jedovnice B 3 0 1 2 5:8 1
 9.  Vísky B 4 0 0 4 4:21 0
 10.  V. Opatovice B 4 0 0 4 1:20 0

KAM ZA SPORTEM
HORSKÁ KOLA
22. 9., 9 h Okrouhlá, Pohár Drahanské vrcho-

viny.
KOPANÁ
23. 9., 15:30 h Ráječko - Bosonohy, KP. Kun-

štát - Slatina, I. A, sk. A. Černá Hora - Kohoutovice, 
Lipovec - Dražovice, I. B, sk. A. 28. 9., 15 h Bos-
kovice - Mutěnice, KP. 15:30 h Blansko - Ždírec, 
divize. 30. 9., 10:30 h Vilémovice - Černá Hora. 
15 h Rájec-Jestřebí - Drnovice, I. B, sk. A.

KUŽELKY
22. 9., 9 h Blansko - Duchcov, 1. liga žen. 

11:45 h Blansko - Hlubina, 2. liga mužů. 28. 9., 
17 h Boskovice - Devítka Brno, KP 1.

HOKEJ
22. 9., 17 h Boskovice - Uherský Brod, 18 h 

Blansko - Uherský Ostroh, Krajská liga.

MALÝ FOTBAL
24. 9., 17:10 h Blanensko - Most, Superliga.
VOLEJBAL
22. 9., 10 + 13 h Boskovice - Kometa Brno, KP 

2 žen. 29. 9., 10 + 13 h Boskovice - SKP Břeclav, 
KP 2 mužů.

Kam na okresní 
kopanou

Okresní přebor
8. kolo: 22. 9., 15:30 h Ráječko B - Bořitov, Ru-

dice - Skalice, Jedovnice - Vysočany/Šošůvka B. 23. 
9., 15:30 h Drnovice - Letovice, Olešnice - Doubra-
vice, Sloup - Adamov, Boskovice B - Olomučany.

9. kolo: 28. 9., 16 h Vysočany/Šošůvka B - 
Sloup, 18 h Bořitov - Olešnice. 29. 9., 12:45 h Le-
tovice - Ráječko B, 15 h Olomučany - Rudice, Ska-

lice - Drnovice, Adamov - Boskovice B, Doubravi-
ce - Jedovnice.

III. třída
8. kolo: 23. 9., 13 h Kunštát B - Kotvrdovice. 

15:30 h Cetkovice - Svitávka, Kořenec - Vranová, 
Knínice - Lažany, V. Opatovice - Benešov, Lipůvka 
- Vísky, Ostrov - Vavřinec.

9. kolo: 30. 9., 13:30 h Vavřinec - Knínice, 15 h 
Vranová - Lipůvka, Vísky - V. Opatovice, Svitávka 
- Ostrov, Benešov - Kunštát B, Kotvrdovice - Cet-
kovice, Lažany - Kořenec.

IV. třída
5. kolo: 22. 9., 15:30 h Drnovice B - Skalice B, 

Vavřinec B - Letovice B. 23. 9., 13 h V. Opatovice B 
- Jedovnice B, 15:30 h Lažánky - Doubravice B, 
16 h Voděrady - Vísky B.

6. kolo: 29. 9., 15 h Letovice B - Jedovnice B. 30. 9., 12:15 
h Vísky B - Lažánky, 12:30 h Skalice B - V. Opatovice B, 
Doubravice B - Drnovice B, 16:30 h Vavřinec B - Voděrady.

ve složení Natálie Poláčková, Katka Šebková, Dominika Bezdíčková a Veronika 
Jakusidisová vybojovaly krásné třetí místo v konkurenci 38. štafet. Do �iná-
lových bojů zasáhly na 60m Pavla, která zaostala na 6. místě  za medailí 9 
setin  a Dominika  doběhla také na šestém místě 4 setiny za medailí. Veroni-

ce ve skoku dalekém chybělo 5cm na medailo-
vé příčky. I další naši atleti a atletky předvedli 
mnoho kvalitních výkonu a zlepšení osobních 
maxim. Na závěr byli vyhlášeni atleti s nejlep-
šími výkony mítinku a mezi ně se probojovaly 
Pavla Štoudková za 1500m a Veronika Jakusidi-
sová za 150m. Za zmínku ještě stojí že se naši 
starší atleti podíleli na organizaci této akce.  Za 
vzornou reprezentaci nejen klubu ASK Blansko, 
ale i města Blanska jim patří velké poděkování 
a výkony které předvedli na této významné akci 
jsou pozvánkou na blížící se Mistrovství Moravy 
a Slezska mladších žáků a žákyň ročníků 2005 a 
2006 konané 30.9. v Blansku.  Martin Bezdíček

Kradl cigarety
DEŠTNÁ - Zloděj se vloupal do pro-

dejny v Deštné. Našel zabudovaný tre-
zor, který ale nakonec neotevřel. Zlo-
děj tedy aspoň vzal za vděk asi čtyřmi 
stovkami balíčků cigaret různých zna-
ček. Na cestu si pak navíc vzal ještě lá-
hev minerálky. Celková škoda je skoro 
šedesát tisíc korun.  (hrr)

Pokračování ze str. 1

Takový závod pak obvykle dokáže 
s celkovým pořadím výrazně zamí-
chat a nejinak tomu bylo zde.

K soutěži se v Sudicích přihlásilo 
31 týmů do mužské a 14 týmů do 
ženské kategorie, jako první krát-
ce po dvanácté hodině odstartovali 
muži. Zvítězil Sychotín A s časem 
18,08 s, druhé místo obsadily Paso-
hlávky z okresu Brno-venkov s ča-
sem 18,13 s a třetí příčka patřila za 
čas 18,29 s mužům z Hostěrádek-
-Rešova z Vyškovska.

V ženách bodoval také Sychotín, 
který na stupínek nejvyšší vystou-
pal díky pokusu splněnému v čase 
shodném s jejich domovským muž-
ským týmem – 18,08 s. 

Druhé skončily Hodějice 
z Vyškovska s časem 18,20 s a třetí 
ženy z Ostrova u Macochy s časem 
18,33 s.

V celkovém pořadí se na prvním 
místě v mužské kategorii udržel 
Chrastavec z okresu Svitavy, druhé 
místo ve Velké ceně patří Pasohláv-
kám a třetí zástupci Blanenska – 
Míchovu.

V ženské kategorii Velké ceny 
bylo o mistryních i prvních vicemis-
tryních rozhodnuto již v předcho-
zích kolech, jsou jimi první Němčice 
a druhý Sychotín, třetími nejlepšími 
se nakonec staly ženy z Hodějic.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
Velké ceny Blanenska v požárním 
útoku proběhne v sobotu 17. listo-
padu 2018 od 18 hodin v kulturním 
domě v Černovicích.

Více na www.vc-blanenska.com.
Broňa Zhořová

Foto Pavel Kuchař

Chtěl odtáhnout 
překážející auto

BOSKOVICE - Vztek asi nedokázal 
úplně zkrotit na konci prázdnin v Bo-
skovicích pětačtyřicetiletý muž. Roz-
čílilo jej, že na jeho parkovacím místě 
odstavil automobil jiný řidič. Překáže-
jící vozidlo se tedy rozhodl odtáhnout. 
Jenže neovládanou škodovku poško-
dil, navíc poničil i poblíž zaparkovaný 
osobní automobil citroen. Na obou 
vozidlech vznikla škoda za skoro čty-
řicet tisíc korun. Kriminalisté se nej-
dříve při vyšetřování podivné havárie 
domnívali, že jedno ze zaparkovaných 
vozidel chtěl někdo neoprávněně užít. 
Až potom prověřili majitele na místě 
zaparkovaného auta. Muž se při vý-
slechu k nešťastnému řešení nastalé 
situace přiznal.  (hrr)

Dvě zranění si vyžádala nehoda, která se stala v sobotu 15. září mezi Rudkou a 
Petrovem. Komunikace musela být na nějaký čas uzavřena. Na místě zasahovaly 
dvě jednotky hasičů.  Foto HZS JmK
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Hrnčířský jarmark v Kunštátě

 Foto Jaroslav Oldřich
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O vítězích 
letošního 
ročníku Velké 
ceny Blanenska 
je rozhodnuto

SUDICE - V sobotu 8. 9. 2018 
proběhlo v Sudicích poslední dva-
nácté kolo letošního ročníku Velké 
ceny Blanenska v požárním úto-
ku, okresní hasičské ligy, pod jejíž 
hlavičkou se o nejrychlejší požární 
útok a mistra okresu na Blanensku 
závodí již 16 let. Na dráhu do Sudic 
se Velká cena vrátila po jednoroční 
přestávce, během které doznalo zá-
vodiště drobných stavebních úprav 
a organizace soutěže větších pořa-
datelských změn, oboje dle autora 
článku i ohlasů ostatních soutěží-
cích bezesporu ku prospěchu věci.

V Sudicích se závodí na travnaté 
trati s převýšením cíle oproti star-
tu více než jeden metr, což z ní dělá 
jednu z nejtěžších na lize. 

 Pokračování na str. 2
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Blansko už má pětibodový náskok, 
Boskovice drží neporazitelnost

REGION - V uplynulých čtrnác-
ti dnech nabídla fotbalová divize 
D další dvě kola, ve kterých celek 
Blanska udržel první místo v ta-
bulce beze ztráty bodu. V šestém 
kole divize vyloupilo Blansko Bze-
nec, minulou sobotu doma přehrálo 
Bystrc-Kníničky.

6. kolo: Bzenec - Blansko 0:2 
(2:0).

Blansko: Doležal - Sedlo, Huška, 
Mezlík, Feik, Bednář, Paděra, Buch-
ta, Urbančok (83. Dvořák), Minx 
(77. Chloupek), Traore (83. Tulay-
dan).

Utkání se hrálo za stálé převahy 
hostujícího týmu. Ve 35. minutě 
otevřel skóre zápasu krásnou stře-
lou ze dvaceti metrů Bednář, v 63. 
minutě přidal druhou branku Tra-
ore a Blansko si v klidu pohlídalo 
zisk tří bodů.

7. kolo: Blansko - Bystrc-Kní-
ničky 3:1 (2:0).

Blansko: Doležal - Sedlo, Huška, 
Mezlík, Feik, Bednář, Paděra, Buch-
ta (43. Dvořák), Urbančok, Chlou-
pek (62. Šmerda), Traore (87. Tu-
laydan).

Ve 20. minutě se trefil do hostující 
branky Sedlo a ve 38. minutě zvýšil 
náskok Blanska Troare. Hosté sice 
dokázali po chybě domácí obra-
ny v 57. minutě snížit, ale Blansko 
znovu přeřadilo na vyšší rychlostní 
stupeň a v 83. minutě to byl znovu 
Sedlo, který uzavřel skóre zápasu.

Další výsledky: 6. kolo: Velká 
Bíteš - Rosice 0:0, Polná - Břeclav 
5:1, Bystrc-Kníničky - Nové Sady 
1:1, Ždírec nad Doubravou - Havlíč-
kův Brod 1:0, Stará Říše - Lanžhot 
4:0, Tasovice - Humpolec 3:2, Žďár 
nad Sázavou - Strání 5:0.

7. kolo: Nové Sady - Žďár nad Sá-
zavou 2:2, Rosice - Stará Říše 2:1, 
Břeclav - Velká Bíteš 4:1, Strání - 
Ždírec nad Doubravou 0:0, Lanžhot 
- Tasovice 0:1, Havlíčkův Brod - Pol-
ná 0:3, Humpolec - Bzenec 0:3.
 1.  Blansko 7 7 0 0 21:4 21
 2.  Žďár n. S. 7 5 1 1 21:7 16
 3.  Rosice 7 5 1 1 20:6 16
 4.  Polná 7 5 0 2 16:9 15
 5.  Tasovice 7 4 2 1 22:12 14
 6.  Stará Říše 7 4 0 3 16:7 12
 7.  Velká Bíteš 7 3 2 2 11:11 11
 8.  Ždírec 6 3 2 1 6:7 11
 9.  Strání 7 2 3 2 8:12 9
 10.  Bzenec 7 2 2 3 9:10 8
 11.  Břeclav 6 2 1 3 9:12 7
 12.  Lanžhot 7 2 0 5 5:12 6
 13.  Havl. Brod 7 1 1 5 9:17 4
 14.  Nové Sady 7 0 3 4 4:24 3
 15.  Bystrc-Kníničky 7 0 2 5 7:13 2
 16.  Humpolec 7 0 0 7 4:25 0

Šlágrem osmého kola bude v ne-
děli 23. září utkání Žďár nad Sáza-
vou Blansko, v pátek 28. září přije-
de do Blanska Ždírec.

V krajském přeboru bylo mimo 
jiné na programu okresní derby, ve 
kterém se z výhry radovali fotba-
listé Boskovic, kteří neztratili body 
ani v dohrávce ve Vojkovicích. První 
bodovou ztrátu si připsali ve vlože-
ném 15. kole po remíze na hřišti 
Sparty Brno, minulou neděli pora-
zili doma Tišnov.

Dohrávka 4. kola: Vojkovice - 
Boskovice 1:3 (0:2), Černý, Kolář, 
Havlíček.

Boskovice: Bednář - Černý, 
Dračka, Tenora, Daněk, Müller (87. 
Chládek), Kolář (61. Cichra), Preč, 
Novák, Havlíček (74. Feruga), Stara 
(85. Pokorný).

První zápas byl za stavu 1:1 ve 30. 
minutě ukončen pro průtrž mračen 
a tak se hrálo znovu od úvodní mi-
nuty.

První poločas byl v podstatě vyrov-
naný, teprve na jeho konci si domácí 
celek vybral přestávku o něco dříve 
a Boskovice dokázaly dvakrát skó-
rovat. Nejprve ve 42. minutě kombi-
nační akci hostů uzavřel na zadní tyči 
Černý, v poslední minutě se po roho-
vém kopu tre�il hlavou Kolář.

Už v sedmé minutě druhé půle 
se z hranice velkého vápna trefil 
Havlíček a zbytek utkání se praktic-
ky už jen dohrál. Domácí celek sice 
dokázal snížit, ale až sedm minut 
před koncem a Boskovice svoje ve-
dení udržely.

6. kolo: Ráječko - Boskovice 0:1 
(0:0), Martínek.

Ráječko: Němeček - Müller, Mu-
sil, Sedlák, Bokůvka, Sedláček (84. 
Gremmel), Keprt R., Lidmila, Horá-
ček, Burčík, Keprt D.

Boskovice: Bednář - Černý, Drač-
ka, Tenora, Daněk (84. Cichra), 
Müller, Kolář, Preč (90. Chládek), 
Vorlický (74. Novák), Havlíček (65. 
Martínek), Stara.

Ve vyrovnaném utkání hrozili 
hosté z rychlých brejků, domácí 
tým si vytvářel příležitosti hlavně 
ze standardních situací. Největší 
šanci ke změně výsledku měly Bo-
skovice šest minut před koncem, 
když po malé domů měly výhodu 
nepřímého kopu uvnitř vápna, ale 
domácí obrana odolala.

A tak o výsledku rozhodla akce 
Stary dvě minuty před koncem, 
když po jeho centru střídající Lukáš 
Martínek dorážkou z bezprostřed-
ní blízkosti vstřelil jedinou branku 
zápasu.

Vložené 15. kolo: Moravský 
Krumlov - Ráječko 0:3 (0:0), Ho-
ráček, Zelníček, Burčík.

O vítězství hostů rozhodla lepší 
hra a zejména proměňování šancí 
ve druhém poločase.

Sparta Brno - Boskovice 2.2 
(1:0), Havlíček, Vorlický.

Už ve 40. vteřině šli domácí Mič-
kem z pokutového kopu do vedení, 
v 68. minutě po rychlém brejku při-
dal jejich druhou branku Loprais.

Dvanáct minut před koncem 
snížil po rohovém kopu přesnou 

hlavičkou Havlíček a v 87. minutě 
stanovil konečný výsledek přesnou 
střelou ze 20 metrů Vorlický.

7. kolo: Boskovice - Tišnov 4:2 
(1:2), Vorlický, Preč, Novák, Drač-
ka.

Už v osmé minutě šel domácí ce-
lek do vedení, ale potom přepustil 
iniciativu hostům, kteří dokázali 
výsledek otočit.

Ve druhé půli Boskovice vyrov-
nali v 57. minutě a stejně jako na 
Spartě Brno předvedli drtivý závěr, 
když o svém vítězství rozhodli v 86. 
a 91. minutě.

Rousínov - Ráječko 3:1 (3:0), 
Keprt D.

Ačkoliv byli hosté v průběhu ce-
lého utkání lepším celkem, dokázali 
v první půli vyrobit v obraně hrubé 
chyby. Ty Rousínov třikrát potrestal 
a ve druhé půli zápasu již vedení 
udržel.

Další výsledky: 6. kolo: Vojkovi-
ce - Bosonohy 0:1, Krumvíř - Bohu-
nice 2:2, Kuřim - Rousínov 2:1, Mo-
ravský Krumlov - Moravská Slavia 
1:1, Start Brno - Ivančice 2:1, Mu-
těnice - Sparta Brno 0:1, Ráječko 
- Boskovice 0:1, Tišnov - Svratka 
Brno 1:1.

15. kolo: Moravská Slavia - Mu-
těnice 2:4, Vojkovice - Kuřim 1:4, 
Ivančice - Rousínov 1:2, Moravský 
Krumlov - Ráječko 0:3, Krumvíř 
- Tišnov 2:1, Sparta Brno - Bosko-
vice 2:2, Start Brno - Svratka Brno 
4:1, Bohunice - Bosonohy 0:3.

7. kolo: Bohunice - Mor. Krumlov 
2:1, Sparta Brno - Start Brno 1:0, 
Bosonohy - Kuřim 2:2, Ivančice - 
Krumvíř 4:2, Mor. Slavia - Vojkovice 
3:1, Svratka Brno - Mutěnice 1:1.
 1.  Boskovice 8 7 1 0 18:7 22
 2.  Mutěnice 8 6 1 1 22:8 19
 3.  Bosonohy 7 4 2 1 11:7 14
 4.  Start Brno 7 4 0 3 13:7 12
 5.  Sparta Brno 8 3 3 2 14:13 12
 6.  Bohunice 7 3 2 2 14:15 11
 7.  Ráječko 7 3 1 3 11:9 10
 8.  Svratka Brno 7 2 4 1 15:15 10
 9.  Mor. Slavia 8 3 1 4 14:17 10
 10.  Krumvíř 8 3 1 4 11:14 10
 11.  Kuřim 8 2 2 4 13:15 8
 12.  Tišnov 8 2 2 4 8:15 8
 13.  Rousínov 8 2 1 5 9:16 7
 14.  Mor. Krumlov 7 1 3 3 9:12 6
 15.  Ivančice 8 2 0 6 13:18 6
 16.  Vojkovice 8 1 2 5 12:19 5

V osmém kole hrají Boskovice na 
hřišti Svratky Brno a Ráječko hos-
tí Bosonohy, v devátém kole hrají 
v pátek 28. září v Boskovicích Mu-
těnice, o den později jede tým Rá-
ječka na Moravskou Slavii. 

 Text a foto Lubomír Slezák


