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REGION - Od neděle 13. pro-
since začnou platit nové jízdní 
řády veřejné hromadné dopravy. 
Největší změny v rámci celého 
Jihomoravského kraje čekají na 
cestující na Boskovicku a Letovic-
ku. Obyvatelům Velkých Opatovic 
a Jevíčka se od neděle zrychlí spo-
jení s Brnem. Linka číslo 251, kte-
rá cestující přepravuje do Skalice 
na Svitavou na vlak, bude nově 
jezdit v odpolední špičce každou 
půlhodinu a vybrané spoje budou 
nově navazovat na rychlíky R2. 

„Linka číslo 250 zajišťující 
spojení mezi Skalicí nad Svita-
vou a Boskovicemi a dopravu po 
Boskovicích bude nově navazo-
vat na vlaky S2 od Brna. Dosud 
navazovala na rychlíky R2. Nově 
bude možné z Brna do Boskovic 
dojet vlakem S2 s odjezdem až ve 
23:04. Dosud bylo poslední spo-
jení v 22:01,“ upřesnil Květoslav 
Havlík ze společnosti Kordis.

Novinkou v jízdních řádech 
bude zastávka Kaufl and v Bos-
kovicích, kterou bude obsluhovat 
linka číslo 250. U linky 251 kro-
mě častějších spojů dojde také ke 
zrychlení cesty. 

„Dochází ke zrušení pobytů 
v Šebetově v délce až 7 minut – 
nově autobusy pojedou bez vět-
ších prostojů. Ke zkrácení pobytů 
dochází také v Boskovicích. Od 
14. do 18. hodiny bude ve směru 
Velké Opatovice zajištěn půlho-
dinový interval mezi spoji. Tímto 
se doprava na lince 251 výrazně 
zrychluje a zpravidelňuje,“ podo-
tkl Havlík.

Linka 252 bude nově vedena 
jako okružní linka Boskovice – 
Boskovice, Bačov – Sudice – Sudi-
ce, Semíč – Boskovice. U dalších 
linek se zase mění dosavadní doby 
odjezdů, jinde zase přibydou spo-
je. Na lince 256 se nově zařazuje 
sobotní spojení k podniku ALPS 
v Sebranicích.

Změny v jízdních řádech se 

chystají i v okolí Letovic a Vel-
kých Opatovic. Spoje linky 270 
budou nově obsluhovat linky 272, 
273 a 254. U dalších autobusů se 
upraví odjezdy a návaznosti na 
vlaky.

V úseku linky S2 z Letovic do 
Březové nad Svitavou bude ve 
všední dny zrušeno 1,5 páru vla-
ků. Vlaky naopak přibydou mezi 
Blanskem a Brnem.

 „Na lince S2 se zavádí nový vlak 
z Brna hlavního nádraží v 16:44 
s příjezdem do Blanska v 17:10. 
V opačném směru s odjezdem 
z Blanska v 17:42 a příjezdem do 
Brna v 18:12. Novinkou bude také 
zrychlení dopravy od Blanska na 
Černovickou terasu, tedy rychlý 
přestup ve stanici Brno-Židenice 
na vlak směr Brno-Slatina,“ dodal 
Květoslav Havlík ze společnosti 
Kordis. 

Kompletní jízdní řády v rámci 
Integrovaného dopravního systé-
mu zájemci najdou na stránkách 
www.idsjmk.cz.
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Na jedoucí auto u Rozseče spadl strom
ROZSEČ - Zranění řidičky 

a zdemolované auto si minulý 
týden v úterý vyžádal pád stromu 
nedaleko Rozseče nad Kunštá-
tem – na silnici směrem na Oleš-
nici. Pro zraněnou ženu musel na 
místo přiletět vrtulník.

„Kolem půl deváté ráno vyje-
la jednotka ze stanice Kunštát 
a dobrovolní hasiči z Olešni-
ce k ne úplně obvyklé udá-
losti. Měli jsme nahlášeno, že 
na osobní auto na silnici mezi 
obcemi Rozseč nad Kunštátem 
a Crhov spadl strom a uvnitř je 
zaklíněná osoba,“ popsal mluvčí 
jihomoravských hasičů Jaroslav 
Mikoška.

Při příjezdu jednotky už byla 

Nové jízdní řády: 
Největší změny 

budou na Boskovicku

Česká je průjezdná
Po České ulici 
v Letovicích 
se už jezdí, 
zbývá dokončit 
chodníky. 

Více na straně 2

Ivo Polák odpovídá
Velký rozhovor 
se starostou 
Blanska Ivo 
Polákem o dění 
ve městě.

Více na straně 4

MIKULÁŠSKÝ VLAK. Krátce po půl druhé odpoledne v neděli do železniční stanice Boskovice dorazil 
vlak tažený parní lokomotivou. Tradiční Mikulášskou jízdu uspořádal Chornický železniční klub. 
Fotoreportáž doplněnou videem si prohlédněte na www.zrcadlo.net.  FOTO MICHAL ZÁBOJ

KAŽDÝ DEN 
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REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK

ZRCADLO - 
jediný ryze 
český týdeník 
regionu, který 

pravidelně 
sleduje 10 000 

čtenářů.

Do Boskovic v neděli přijel 
mikulášský parní vlak

Bývalý ministr Julínek končí 
v boskovické nemocnici

BOSKOVICE - Po jednate-
li Danu Navrátilovi v městské 
Nemocnici Boskovice končí také 
někdejší ministr zdravotnictví 
v Topolánkově vládě Tomáš Julí-
nek. O jeho odchodu rozhodli bos-
kovičtí radní. Změnili kvůli tomu 
organizační řád nemocnice.

Rada města jako valná hroma-
da Nemocnice Boskovice s.r.o. 

minulý týden schválila změnu 
organizačního řádu. Nově z něj 
od 1. prosince letošního roku 
vypadla funkce náměstka pro 
ekonomiku a správu.

Právě tento post v nemocnici 
zastával Tomáš Julínek. Čeká ho 
tak vyhazov pro nadbytečnost 
a odstupné podle zákona.  

Konec Tomáše Julínka přichází 

měsíc po té, co boskovičtí rad-
ní odvolali jednatele nemocnice 
Dana Navrátila. Důvody vede-
ní města odmítlo sdělit. Uvedlo 
pouze, že jednatel ztratil důvěru.

Jednatelkou Nemocnice Bosko-
vice s.r.o. se stala starostka Bos-
kovic Hana Nedomová (ČSSD). 
Nový jednatel vzejde z výběrové-
ho řízení.  (moj)

Blansko bez trenéra
Blanenští 
fotbalisté jsou 
bez trenéra, 
Michal Kugler 
odchází.

Více na straně 8

zraněná řidička mimo zdemolo-
vané auto a hasiči jí okamžitě 
začali poskytovat první pomoc. 
Současně zajistili místo pro při-
stání vrtulníku záchranné služby 
a pomohli s transportem zraně-
né.

Silnici se podařilo jedním pru-
hem zprůjezdnit a po dobu vyšet-
řování nehody hasiči usměrňo-
vali provoz. Po vyšetření neho-
dy odtlačili hasiči havarované 
vozidlo mimo silnici a uklidili 
vozovku. Krátce po půl jede-
nácte odjely zasahující jednotky 
Kunštát a SDH Olešnice zpět na 
základny.

„Od pondělního večera 
vyjížděli hasiči na území kraje 
k osmi případům odstranění stro-
mů, které spadly na silnice. Dálo 
se tak především v blanenském 
okrese. Ostatní události se obe-
šly bez zranění,“ doplnil Mikoš-
ka.  Radim HruškaNEHODA U ROZSEČENEHODA U ROZSEČE. . Fotoreportáž na www.zrcadlo.netFotoreportáž na www.zrcadlo.net  FOTO JAROSLAV OLDŘICHFOTO JAROSLAV OLDŘICH

Pátrání 
po muži 

skončilo,
našli ho 
mrtvého

REGION - Policisté minulý 
týden odvolali pátrání po jeden-
ačtyřicetiletém Martinu Širůčko-
vi z Kunštátu. Podle informací 
týdeníku Zrcadlo byl muž nale-
zen mrtev, zřejmě bez cizího 
zavinění.

Policie potvrdila, že pátrá-
ní muži bylo odvoláno. „Žád-
né další informace k případu 
nebudeme poskytovat,“ uvedl 
blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek. 

Pátrání po jedenačtyřicetile-
tém muži policie vyhlásila před-
minulý týden. Poslední kontakt 
se svými blízkými měl 15. lis-
topadu v místní části Kunštátu 
– Sychotíně.  (moj)

Letovičtí zastupitelé zakázali 
hazard ve městě

LETOVICE - Od prvního led-
na příštího roku začne v Letovi-
cích platit nová vyhláška, která 
na celém území města zakáže 
provozování výherních hracích 
přístrojů a jiných podobných 
her - tedy automatů. Zastupitelé 
ji schválili na svém posledním 
zasedání.

V Letovicích se to týká osmi 

automatů, jejichž provoz regulu-
je město a osmadvaceti přístro-
jů, které povoluje Ministerstvo 
financí ČR. Městu z nich ročně 
přitekly do rozpočtu zhruba dva 
miliony korun, z nich šlo pade-
sát procent na dotace do sportu 
a zbytek zůstal v rozpočtu na 
výdaje města.

„Je to poměrně velký výpadek 

v rozpočtu města. Zastupitelé se 
nyní budou muset zamyslet nad 
tím, jakým způsobem ho nahra-
díme. Přijdeme o poměrně vel-
ké peníze, bude se proto muset 
hledat nějaká jiná forma, jakou 
budeme podporovat sportovní 
oddíly,“ okomentoval zrušení 
hazardu letovický starosta Vla-
dimír Stejskal (ODS).  (hrr)
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Česká je otevřená, zbývá 
ještě dokončit chodníky

K
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LETOVICE - Rekonstrukce 
České ulice v Letovicích je již 
téměř u konce. V současné době 
je kompletně hotová vozovka 
včetně nového povrchu a ulice 
je obousměrně průjezdná bez 
omezení. Dělníci by měli stavbu 
defi nitivně opustit do dvacátého 
prosince.

„Česká ulice je od prvního 
prosince průjezdná v obou smě-
rech. Do dvacátého prosince 
budou dokončené také veškeré 
chodníky a místa na parkování, 
čímž bude celková rekonstrukce 
dokončena,“ uvedl letovický sta-
rosta Vladimír Stejskal (ODS) s 
tím, že pokud ostrý provoz odha-
lí nějaké problémy, tak se budou 
opravovat v jarních měsících 
příštího roku.

Podle původního harmonogra-
mu měla být rekonstrukce Čes-
ké ulice hotová do konce října. 
Ke zpoždění stavby došlo kvůli 
problémům při pokládce nové 
kanalizace, kdy musely být práce 
několikrát pozastaveny.

Česká ulice v Letovicích, kte-
rá umožňuje příjezd k přehradě 
Křetínce, Sulíkovu či Lazinovu 
a zároveň je hlavním tahem na 
Poličku, se rekonstruovala v úse-

ku od železničního mostu až po 
konec Letovic. Za městem se 
navíc dočkal opravy také most 
přes řeku Křetínku.

Rekonstrukce obnášela pře-
devším obměnu povrchu. Město 
v té souvislosti také renovovalo 

kanalizaci, vodovodní potrubí, 
vybuduje nové chodníky. Do 
budoucna se počítá také s revita-
lizací zeleně.

Dalším krokem ke zlepšení 
dopravy v Letovicích bude podle 
starosty řešení parkování u vla-

kového nádraží. „Poté se chceme 
zaměřit na na západní část Masa-
rykova náměstí. To bude ale běh 
na delší čas. Rozpočet pro příští 
rok s fi nancemi na rekonstrukci 
náměstí nepočítá,“ doplnil Vladi-
mír Stejskal.

Studie parku po hotelu Dukla.  Vizualizace Atelier HabinaStudie parku po hotelu Dukla.  Vizualizace Atelier Habina

Česká ulice v Letovicích.  Foto Radim HruškaČeská ulice v Letovicích.  Foto Radim Hruška

EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové směny - brigádně. 

Tel.: 608 879 318

TJ Sokol Boskovice

v sokolovně v Boskovicích 
nabízí k pronájmu

kancelářské prostory
- parkování ve dvoře

- přednostní využívání dalších prostor

Bližší informace – tel 702 291 523

INZERCE

MAKOV - Zloděj vykradl dílnu. Věci za šestnáct tisíc korun 
ukradl dosud neznámý pachatel z dílny na opravy traktorů v areálu 
bývalého zemědělského družstva v Makově. „Lupič opravárenskou 
dílnu nejprve zevrubně prohledal a pak sebral, co mu padlo do oka. 
Poškozená firma tak rukou troufalého pachatele přišla o úhlovou 
brusku, svářečku, nabíječku a sadu nářadí,“ popsal mluvčí blanenské 
policie Petr Nečesánek.  (moj)

BLANSKO - Ze sklepa zmizela pálenka. Dosud neznámý zlo-
děj se vloupal do dvou sklepních kóji v jednom z bytových domů 
v Blansku. V prvním z nich ukradl horské kolo. Ve druhém sklepě 
ho pak zaujaly dva litry pálenky. Pachateli teď za trestné činy krádež 
a porušování domovní svobody hrozí v případě dopadení až dvouleté 
vězení.  (moj)

UHŘICE - Dovnitř domu šel oknem. Policisté vyšetřují případ 
vloupání do novostavby rodinného domku v Uhřicích. Zloděj se do 
objektu dostal přes francouzské okno, které si otevřel vyháknutím kli-
ky zevnitř. „Aby toto mohl pomocí speciálního mechanismu provést, 
musel nejprve nad rámem okna vypáčit desku tvořící opláštění, pak 
odstranit zateplovací materiál a několik dalších konstrukčních vrstev 
stěny,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr Nečesánek. Pachatel 
si z novostavby odnesl elektrické nářadí, zánovní křovinořez a elek-
trorozvaděč a způsobil tak škodu asi šestapadesát tisíc korun.  (moj)

MACOCHA - Zloděj vykradl dvě auta. Na návštěvu Moravského 
krasu zřejmě nebudou v dobrém vzpomínat dva majitelé aut, která 
nechali odstavená na parkovišti u Horního můstku propasti Macocha. 
Jejich vozidla totiž vykradl dosud neznámý zloděj. „Do obou vozidel 
bylo vniknuto obdobným způsobem. Zloděj nejprve rozbil skleněnou 
výplň pravých předních dveří a následně i okno zavazadlového pro-
storu. Pak zřejmě sebral vše, co podle jeho názoru mohlo mít nějakou 
hodnotu. Výletníkům se tak ztratily kabáty, tašky i s osobními dokla-
dy, klíče a platební karty. Zatím nejdražší položkou mezi odcizenými 
věcmi jsou značkové dioptrické brýle v hodnotě dvaceti tisíc korun,“ 
upřesnil mluvčí blanenské policie Petr Nečesánek s tím, že pachatel 
způsobil škodu v řádu desítek tisíc korun.  (moj)

REGION - Řidič měl skoro čtyři promile. Policisté v pátek večer 
zastavili ve Velkých Opatovicích značně opilého řidiče. Dvaačtyři-
cetiletý místní muž projíždějící městem pár minut po dvacáté hodině 
ve Škodě Felicia nadýchal 3,87 promile. „Opilec musel řídit hned po 
vypití drinku, neboť kontrolní test prováděný s odstupem několika 
málo minut ukázal hodnotu o šest desetin nižší. Ovšem v této hladině 
se čísla již ustálila,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že 
uplynulý víkend policisté zjistili na silnicích okresu ještě dalších šest 
řidičů pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem drog.  (moj)

RUDICE - Objednaný cukr nedošel. Policisté z blanenského 
obvodního oddělení se aktuálně věnují případu nerealizované dodáv-
ky čtyř tun cukru, který měl skončit v pálence. Surovinu v hodno-
tě čtyřiceti tisíc korun se do Rudice zavázal dodat osmadvacetiletý 
muž z Břeclavska, který tak však ani po uhrazení příslušných faktur 
a několika urgencích ze strany objednatele neučinil. 

Pokud se nepoctivci podaří prokázat, že jeho úmysly byly od počát-
ku nekalé, hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.  (hrr)

Blansko změnilo podobu parku 
po zbouraném hotelu Dukla

BLANSKO - Nový park, kte-
rý vznikne po zbouraném hotelu 
Dukla v centru Blanska, bude 
nakonec vypadat jinak. Po při-
pomínkách veřejnosti architekt 
změnil původní studii. Na ploše 
tak nově například přibude více 
zeleně.

První návrhy parku na místě 
po Dukle vyvolaly řadu připomí-
nek. Lidem se například nelíbilo 
velké parkúrové hřiště. Kritizo-
vali také i nedostatek vzrostlých 

stromů, které by v létě poskyto-
valy stín.

Autor studie architekt Martin 
Habina proto některé požadavky 
a připomínky do návrhu zapra-
coval.

„V přepracované studii jsme 
se soustředili hlavně na zeleň. 
Další věc bylo přeorganizová-
ní zpevněných ploch a pak také 
detaily, jako jsou lavičky, odpad-
kové koše a svítidla,“ podotkl 
Martin Habina.

Park bud mít jiný, více členi-
tý a mělčí vodní prvek. Oproti 
původnímu návrhu přibyla jedna 
pergola, zmenšilo se parkúrové 
hřiště a změnil se bezbariérový 
přístup. Naopak zůstávají kavár-
na a velká zastřešená pergola 
s hledištěm.

„Zůstává také charakter parku 
jako místa setkávání. Záměr byl 
uprostřed rušného centra měs-
ta vytvořit enklávu, kde člověk 
bude mít dost atrakcí a aktivit 

na to, aby ho tam lákalo přijít 
a setkat se s lidmi,“ podotkl Mar-
tin Habina.

Budoucí podoba parku by se 
neměla lišit od zveřejněné stu-
die. Město už vybralo firmu, kte-
rá do konce února příštího roku 
vypracuje projekt. Pak bude rad-
nice žádat o stavební povolení na 
úpravy parku.

„Na park máme v rozpočtu na 
příští rok připraveno deset milio-
nů korun. Samotná stavba začne 
někdy v červnu nebo červenci. 
Hotovo by mělo být do konce 
roku 2016,“ upřesnil blanenský 
místostarosta Jiří Crha (ODS) 
s tím, že za studii město zaplatilo 
asi sedmdesát tisíc a za projekto-
vou dokumentaci dá asi sto šede-
sát tisíc korun.

Demolice Dukly má skončit 
v polovině prosince. Firma ješ-
tě letos zpevní betonem stropy 
sklepů, které po hotelu zůstanou. 
Vše pak provizorně překryje 
vrstva hlíny. 

Hotel město získalo v dražbě 
v roce 2011. Zaplatilo za něj tři-
cet a půl miliónu korun. O jeho 
demolici rozhodli obyvatelé 
města loni na podzim v referen-
du. Bourání přijde na skoro pět 
milionů korun.  Michal Záboj

Falešní vodaři proměřují 
průtok, pak chtějí peníze

REGION - Vodárenská společ-
nost varuje před podvodníky, kte-
ří se vydávají za její zaměstnan-
ce. V poslední době se objevili na 
několika místech regionu. Lidem 
tvrdí, že kontrolují průtok vody 
v kohoutcích.

Scénář podvodníků je vždy stej-
ný. Představí se jako pracovníci 
Vodárenské akciové společnosti 
(VAS) a oznámí, že přišli pro-
měřit průtok vody v kohoutcích. 
Zároveň nabídnou řešení, které 
má situaci v domácnosti zlepšit. 
A za to si řeknou o peníze.

„Naši zaměstnanci žádná podob-
ná měření neprovádějí, navíc jsou 
všichni schopni prokázat se v pří-
padě návštěvy domácností nebo 
dalších odběratelů průkazy naší 
společnosti,“ uvedla mluvčí VAS 
Iva Šebková s tím, že lidé si mohou 
totožnost zaměstnanců vodáren na 

telefonních číslech 516 427 249 
nebo 734 692 777.

S podvodníkem, který se vydá-
val za pracovníka VAS, se nedáv-
no setkal jeden z obyvatel Blan-
ska. Se svou zkušeností se podělil 
na městských internetových strán-
kách.

„Tento člověk se představil 
jako pracovník vodohospodářské 
správy s tím, že se řeší větší odběr 
vody na okrese Blansko oproti 
jiným okresům, formou kontroly 
průtoku vody z kohoutků. Že po 
zjištění většího průtoku prove-
de ihned vložení úsporného sítka 
do koncovky,“ napsal blanenský 
občan.

Za to si podvodník řekl o tři sta 
padesát korun. Když k tomu připo-
četl i další kohoutky v domácnos-
ti, požadoval už rovnou tisícovku. 
To ale obyvatel odmítl.

„Nakonec jsem zaplatil jen 
oněch 350 Kč. Jmenovaného 
jsem z bytu vykázal za přítom-
nosti našeho psa. Jednalo se 
o muže okolo 30 let, plnoštíhlého, 
s dioptrickými brýlemi, v černém 
tříčtvrtečním zimním kabátě,“ 
popsal muž, který se následně 
obrátil na vodárny a také na měst-
skou policii.

Podobný postup v těchto pří-
padech radí také mluvčí VAS Iva 
Šebková: „Upozorňujeme také na 
skutečnost, že ve většině obcí je 
podobný podomní prodej právě 
kvůli zajištění bezpečnosti oby-
vatel již zakázán vyhláškami. 
V případě, že Vás tedy někdo 
s nabídkou této služby navštíví, 
nevpouštějte jej do obydlí a kon-
taktujte Policii ČR na tísňové lin-
ce 158, popřípadě na Městskou 
policii na lince 156.“  (moj)

Adventní 
koncerty 

a punčování
BLANSKO - Následující dvě 

soboty se na náměstí Republiky 
v Blansku uskuteční odpolední 
adventní koncerty. Dva dny před 
Vánocemi pak vedení města lidi 
pozve na punč a grog zdarma.

Koncerty se budou konat před 
vánočním stromem vždy od 16 do 
18 hodin. V sobotu 12. prosince na 
pódiu vystoupí Dechový orchestr 
Malá Haná a 19. prosince Cimbá-
lová muzika Veronika. V tento den 
bude koncertu předcházet od osmi 
do čtrnácti hodin Vánoční farmář-
ský trh. 

V úterý 22. prosince se pak na 
náměstí Republiky bude konat 
Předvánoční radniční punčování. 
Zástupci vedení města na něm 
budou lidem zdarma podávat hor-
ký punč a grog. 1. ledna 2016 se 
pak lidé mohou těšit na tradiční 
Novoroční ohňostroj.  (moj)

Hasiči v Adamově 
a v Šošůvce dostali nová 

zásahová vozidla
ADAMOV, ŠOŠŮVKA - Dobrovolní hasiči z Adamova budou 

k zásahům vyjíždět s novým vozidlem. Klíče od cisternové stříkač-
ky převzali tuto sobotu. Nové auto dostali ve stejný den také hasiči 
v Šošůvce.

V Adamově začal sloužit automobil na podvozku SCANIA. Na něm 
je speciální hasičská nástavba odpovídající nejmodernějším trendům. 
Na pořízení nového zásahového vozidla se spojily prostředky státu, 
města a Jihomoravského kraje, který přispěl jedním milionem korun. 
Původní auto z Adamova najde uplatnění v Okrouhlé.

V sobotu se předávalo nové cisternové vozidlo také v Šošůvce. 
Auto značky MAN si tamní hasiči přivezli z Holandska a nahradí 
stávající CAS 25. Všichni, kdo se dostavili k hasičské zbrojnici, si 
mohli auto prohlédnout a svézt se po okolí. Na vůz získala obec dota-
ci z Jihomoravského kraje ve výši jednoho milionu korun. Staré auto 
hasiči nabídnou k prodeji nebo půjde k likvidaci.  (moj)

 Foto Miloš Kamba Foto Miloš Kamba
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Starosta Blanska Ivo Polák: 
Letošní rok byl hektický

V nemocnici otáčí část 
schodiště ve vestibulu

BLANSKO - V Nemocnici Blansko v těchto dnech dokončují otoče-
ní spodního ramene schodiště. Investice za bezmála půl milionu korun 
usnadní pohyb ve vestibulu. Lidé mířící z prvního patra do vestibulu 
nově nebudou scházet přímo k výtahům. 

„Cílem této investice, která byla hrazena z dotace Jihomoravské-
ho kraje, je zlepšení průchodnosti části vestibulu u výtahů a zvýšení 
bezpečnosti pacientů, kteří míří z vestibulu do krčku a lůžkové části 
nemocnice,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

Stavební úpravy spočívají ve zbourání jednoho ramene schodiště, 
které bylo situováno proti výtahům a následné výstavbě nového rame-
ne podél stěny polikliniky. V souvislosti s tím se posunují dveře do 
chodby, ve které jsou soukromé ambulance a kde vznikl nový východ 
ze schodiště.

Schody i podesta dostaly novou dlažbu, stejnou jako je ve vestibulu. 
Nové je rovněž zábradlí, které koresponduje s materiálem přístřešku 
zbudovaného v rámci modernizace bezbariérového vjezdu do nemoc-
nice pro sanitní vozy.

„Stavební práce na otočení schodiště mají skončit v polovině prosin-
ce a spolu s nimi i omezení pro návštěvníky nemocnice, kteří museli 
při cestě do prvního patra využít výtahu. Všem průchozím děkujeme za 
dávku trpělivosti v průběhu celé stavby,“ doplnil Ostrá.

Otočení spodního ramene schodiště je jednou z posledních investic 
v rámci celkové rekonstrukce vstupního vestibulu nemocnice. Naváza-
lo na rekonstrukci příjezdové plochy pro sanitní vozy, které přivážejí 
pacienty k bezbariérovému vstupu do nemocnice, stavbu přístřešku 
a nových plně automatizovaných vstupních dveří.

Poslední částí rekonstrukce vestibulu pak bude stavba nového novi-
nového stánku, která začne ještě v letošním roce. Stánek bude stát 
v místech bývalého vstupu do nemocniční lékárny.  (hrr)

M  Z

BLANSKO - Blansko má 
téměř za sebou dvě velké inves-
tice, které ovlivnily život ve 
městě. Opravoval se silniční prů-
tah a boural hotel Dukla. Nejen 
k tomu se v rozhovoru vyjádřil 
blanenský starosta Ivo Polák 
(ČSSD).

Blíží se konec roku a už 
můžete hodnotit a bilancovat. 
Jaký byl tedy ten letošní rok 
pro město Blansko?

Když bych ho měl charakte-
rizovat jedním slovem, tak byl 
hektický. V Blansku finišovaly 
dvě velké investiční akce, kte-
ré ještě v současné době nejsou 
dokončené. Je to často skloňo-
vaný průtah městem a demolice 
hotelu Dukla. Spousta zádrhelů 
byla hlavně na průtahu. Bylo 
to ale především v režii krajské 
správy a údržby silnic. Měs-
to se podílelo na chodnících 
a veřejném osvětlení, takže také 
určitým podílem to zasahovalo 
do harmonogramu celé stavby. 
Musím říct, že některé kritiky 
občanů, které zaznívaly během 
stavby, byly zcela oprávněné. 
My jsme jako město, které bylo 
spoluúčastníkem této investič-
ní akce, upozorňovali firmu, 
byli jsme v kontaktu se stavby-
vedoucím, naši lidé chodili na 
kontrolní dny. Přesto všechno 
nebylo tak stoprocentní, jak jsme 
si představovali. Myslím ale, že 
nakonec rekonstrukce průtahu 
splnila svůj účel. Vždycky se 
ale najdou věci, které budou kri-
tizovány. Já říkám, že pokud se 
chceš vyhnout kritice, tak exis-
tuje jediný způsob. Nic nedělat, 
nemít žádný názor a ničím nebýt, 
a to na radnici nechceme.

Říkal jste, že některá kritika 
byla u rekonstrukce průtahu 
oprávněná, co konkrétně?

V přípravném řízení, když se 
zpracovávala projektová doku-
mentace, tak já jsem zde na rad-
nici v té době ještě nebyl . Když 
jsem přišel, tak už dokumenta-
ce byla hotová a všechno bylo 
schváleno. Já osobně si myslím, 
že některé ostrůvky na průtahu 
jsou nadbytečné. Z mého pohledu 
také třeba zabrání zeleného pásu 
pod pizzerií u hotelu Macocha 
je zbytečné. Kdyby tam přibyla 
parkovací místa, protože s těmi 
se ve městě potýkáme ve vel-
kém, tak by to určitě bylo lepší 
než ten pás. Jinak si ale myslím, 
že přechody, které tam jsou, tak 
jsou ve prospěch chodců. Když 
jsme pojížděl průtahem, tak když 
člověk dodržuje padesátikilome-
trovou rychlost, tak si myslím, 
že tam nebudou nastávat žádné 
zácpy. Otázkou je, když budou 
jezdit cyklisti, jaké to bude v jar-
ních a letních měsících. Ale to 
bych předjímal, praxe ukáže.

Velkou kritiku ale u průtahu 
vyvolaly termíny, protože ty se 
stále posouvaly a ještě posou-
vají...

Ty termíny samozřejmě byly 
jedním z předmětů kritiky. Já to 
řeknu takto. Musely se udělat 
přeložky vodovodního řádu. To 
měl na starosti Svazek vodovodů 
a kanalizací měst a obcí. Tato věc 
tedy souvisela přímo se stavbou, 
nebyla v té smlouvě. Když pak 
narazili na skálu, a museli dělat 
přeložku, tak stavbu předali fir-
mě o tři týdny později. To byl 
objektivní důvod. To, že objek-
tivním důvodem nebyla samotná 
práce, je fakt. V letních měsících 
jsem si stavbu projížděl dvakrát 
týdně a musím říct, že mne pře-
kvapil velmi nízký počet pra-
covníků na stavbě. To jsem také 
kritizoval. Firma to zdůvodňo-
vala tím, že má spoustu zakázek 
a lidi přesunuje operativně ze 
stavby na stavbu podle potřeby. 
To ale není omluvou. Proto také, 
když přišla první žádost od firmy 
Imos na prodloužení termínu, tak 
jsme zohlednili právě to pozdní 

předání o tři týdny a prodloužili 
jsme termín do 31. října oproti 
původnímu konci září. S tím ale, 
že pokud nebudou dokončeny 
ty práce, tak budeme požadovat 
penále. Pak firma přišla s dru-
hou žádostí o prodloužení do 16. 
listopadu a to rada jednoznačně 
odmítla. Termín jsme nepro-
dloužili a teď je ve hře penále, 
které by firma měla městu zapla-
tit.

Máme začátek prosince, kdy 
bude tedy na průtahu hotovo a 
předáno?

V tomto týdnu už se předá-
vá. Všechny práce by měly být 
dokončeny do 10. prosince.

Prodloužil se ale také termín 
demolice hotelu Dukla. Když se 
přeneseme na konec letošního 
roku tak, jak bude prostran-
ství po budově vypadat?

Mělo by vypadat tak, že bude 
vyčištěné, to znamená nebudou 
tam žádné ruiny ani rumiště. 
Strop, který je nad suterénem, 
bude zpevněn. Na to jsme vyhlá-
sili výběrové řízení na zakázku 
malého rozsahu. Na té ploše pak 
bude rozhrnutá hlína. Na konci 
roku by to tedy měla být hlině-
ná plocha, vyčištěná od zbytků 
stavby. 

A bude volně přístupná?
Měla by být volně přístupná, 

protože tam nehrozí žádné pro-
padnutí ani nebezpečí úrazu. 
Ale to ještě upřesníme, až firma 
dokončí demolici.

Demolici hotelu Dukla si 
vyžádali sami obyvatelé v refe-
rendu. V poslední době se ale 
objevují názory, že se Dukla 
neměla bourat, že byla dobře 
postavená, že se měla přebudo-
vat na byty... Co na to říkáte?

Já jsme četl rozhovor se stav-
byvedoucím demolice Dukly 
a musím říct, že podle mne je 
to z jeho strany zcela neprofesi-
onální. Pokud lidé chtěli Duklu 
zachovat, tak se měli vyslovit 
v referendu. Nejde o to, jestli 
byl hotel dobře postavený nebo 
špatně, nebo jestli ho zachovat 
nebo ne. Jde o celou koncepci. 
Od začátku říkám, a je to i názor 
rady a většiny zastupitelstva, že 
sociální byty ve středu města by 
neměly být. Centrum je určují-
cí pro každé město a je to jeho 
znak a takové byty tam nejsou 
tím pravým ořechovým, a to 
říkám s plným vědomím toho, že 
nejsem ten, který by neměl soci-
ální cítění.

Jak to vypadá s parkem, 
který má po hotelu Dukla stát 
příští rok?

V návrhu rozpočtu je navržena 
suma deset milionů korun, máme 
také nový návrh podoby parku. 
Měli jsme setkání s veřejností, na 

webu jsme měli výzvu pro obča-
ny, aby vyjádřili své připomínky, 
které ale budou seriózní, protože 
nejde na tom místě postavit třeba 
lunapark. Došly připomínky na 
více zeleně, trošku potlačit wor-
koutové hřiště, aby nebylo tak 
dominantní, a osadit další prvky 
jako odpadkové koše, pítko, her-
ní prvky pro malé děti, takže to 
tam bylo zapracováno. 

Když se přesuneme o kou-
sek dál v centru města, tak na 
Wankelově náměstí stojí výš-
ková budova. Ta už několik let 
jenom stojí, nechci říkat chát-
rá, ale nic se s ní neděje. Jak 
se letos vyvíjela jednání o její 
rekonstrukci?

Když jsme zjistil, že LL hol-
ding (vlastník budovy) získal 
poslední pozemek a nic se neděje, 
tak jsem poslal této společnosti 
dopis, kde jsem je žádal, aby mi 
osvětlili, jakým způsobem hod-
lají dál postupovat. Navštívil mě 
právní zástupce firmy a sdělil mi, 
že firma chce objekt rekonstruo-
vat a uskutečnit svůj záměr, ale 
s tím, že chtějí do těchto prostor 
umístit hernu. V Blansku ale pla-
tí vyhláška, která zakazuje veš-
kerý hazard na území města. Pak 
nám poslali písemnou žádost o 
udělení výjimky z vyhlášky, a tu 
rada v listopadu zamítla. Nevím, 
jaký dál bude postup firmy LL 
HOLDING, jestli potřebují 
mít v objektu umístěnou hernu. 
Pokud ale bude toto složení na 
radnici, tak výjimka z obecně 
závazné vyhlášky nebude.

Má město vůbec nějaké mož-
nosti, jak ovlivnit zahájení 
oprav výškové budovy?

Je to čistě věc soukromého 
vlastníka, takže město do toho 
nemůže vstupovat. Snad jenom 
podle zákona, kdyby hrozilo 
nějaké ohrožení na životě obyva-
tel nebo majetku. Kdyby se tře-
ba ta budova začala hroutit, tak 
pak má vlastník za povinnost to 
zabezpečit. Do té doby ale žádná 
možnost pro Blansko není.

V původní smlouvě, když 
město před lety výškovou budo-
vu prodávalo, tak byly zakotve-
ny sankce a konkrétní termíny. 
Pak se ale jednou termín, do kdy 
je třeba projekt dokončit, pro-
dloužil a pak úplně vypadnul.

To schválilo zastupitelstvo 
města. Nevím, jestli to bylo 
v roce 2012 nebo 2011, kdy se 
projednávalo prominutí této 
sankce. Ale tehdy byly opravdu 
objektivní důvody. Prodej toho 
posledního pozemku provázely 
průtahy, které byly na minis-
terstvu spravedlnosti, potažmo 
ministerstva financí. Firma LL 
HOLDING tak opravdu nemohla 
stavět, pokud neměla tento poze-
mek. Takže ten původní termín, 
že projekt skončí v roce 2010, 
tak nemohl být dodržen.

Důležitým krokem pro město 
letošního roku je také převod 
muzea pod Jihomoravský kraj. 
Vzniklo muzeum Blanenska. 
V čem spočívají výhody?

Muzeum Blanenska pod zři-
zovatelem Jihomoravským kra-
jem bude mít daleko více financí 
na svůj rozvoj. To bezpochyby. 
Mohu to posoudit z pozice kraj-
ského zastupitelstva. Vím, jaké 
peníze plynou třeba do muzea ve 
Vyškově nebo v Hodoníně. Toto 
je krok správným směrem a je to 
určité narovnání anomálie, která 
v okrese Blansko byla. Pro měs-
to Blansko se naopak v rozpočtu 
uvolní téměř čtyři a půl milionu 
korun, které jsme pro příští rok 
vyčlenili na opravu a rekonstruk-
ci ulic. Takže každým rokem 
můžeme tyto prostředky dávat 
do investičních akcí navíc.

V souvislosti s muzeem se 
mluvilo o tom, že je problém 
s tím, aby litinové sochy, kte-
ré stojí na různých místech 
po Blansku, zůstaly ve správě 
města. Už se to podařilo vyře-
šit?

Jedná se o vyjmutí litinových 
soch, které jsou v exteriérech 
ze sbírkových předmětů, aby se 
o ně mohlo město starat samo. 
Nicméně na ministerstvu kultu-
ry vznikl nějaký zádrhel, že není 
možné sbírku dělit. Tento proces 
ještě není dokončen. Teď jsem 
obdržel z ministerstva dopis, ve 
kterém navrhují nějaké řešení. 
Zatím se to zvažuje a je to v pro-
cesu jednání. Zatím nedokážeme 
říct, zda budou sochy vyjmu-
ty nebo nebudou. Nicméně ty 
sochy nezmizí z prostoru města 
a teď jde jenom o to, jestli se o 
ně bude starat město nebo Jiho-
moravský kraj. 

Pojďme se přehoupnout do 
roku 2016. Které investiční 
akce město čekají?

Máme naplánováno v rozpoč-
tu 23 procent ze všech výdajů na 
investiční akce, a to není málo. 
Jsou do toho zapojeny i volné 
finanční prostředky, které jsou ve 
správě banky. Budou ale použity 
jen v tom případě, pokud budou 
využity na dofinancování dotač-
ních titulů. 

Největší akcí pro příští rok, 
bude parkoviště nad nemocnicí. 
Vznikne tam 134 parkovacích 
míst. Očekáváme, že se zvý-
ší komfort pacientů, kteří při-
jíždějí do nemocnice. To bude 
za šestnáct milionů korun. Za 
deset milionů bude vyřešeno 
prostranství po hotelu Duk-
la. Chceme se také více zamě-
řit na rekonstrukce ulic, které 
jsou ve správě města. Oprava 
tak čeká spodní část Havlíčko-
vy ulice, dále Těchovská ulice, 
ulice Na Milíři na Klepačově, 
kde vznikne i nové parkoviště 
a ulice K. H. Máchy. Budou to 
investice dohromady ve výši asi 
dvanácti milionů korun. Kde to 
půjde, tak tam chceme vybudo-
vat navíc nová parkovací stání a 
opravit také vodovodní řad. 

Co byste vzkázal a popřál 
obyvatelům města Blanska do 
roku 2016?

V první řadě musím obyva-
telům města i těm, kteří třeba 
kritizovali investiční akce toho-
to roku, poděkovat za to, že to 
vydrželi a měli trpělivost. Chá-
pu, že spoustu lidí to omezovalo, 
ale bez těchto rekonstrukcí to ne-
jde, aby město bylo hezčí a pří-
větivější. Protože se blíží vánoč-
ní svátky, tak bych chtěl popřát 
všem, ať mají klidné a pohodové 
Vánoce. Na konci roku je nejdů-
ležitější si odpočinout a nejlepší 
je to v kruhu rodiny, takže přeji 
lidem, ať mají spokojené vánoč-
ní svátky. Do Nového roku pak 
lidem přeji samozřejmě to, co 
je nejdůležitější, a to je zdraví, 
protože to si nikdy nekoupíme 
za žádné peníze. Pak ještě přeji 
všem mnoho osobních a pracov-
ních úspěchů. 

Ivo Polák. Foto Michal ZábojIvo Polák. Foto Michal Záboj

Budoucí podoba schodiště.  Vizualizace Nemocnice BlanskoBudoucí podoba schodiště.  Vizualizace Nemocnice Blansko

TRADICE. Masarykovo náměstí v Boskovicích uplynulý týden ožilo 
tradičním Vánočním jarmarkem. Hned v pátek dopoledne na rynek 
přijel Pán z Boskovic se svou družinou. Jarmark probíhal ještě v sobo-
tu. Na návštěvníky čekalo množství stánků s řemeslnými výrobky 
a občerstvením. Připraven byl také pestrý kulturní program a k vidění 
byl i živý betlém v provedení kostelního sboru Jakubáček. 
Fotoreportáž na www.zrcadlo.net FOTO JAROSLAV OLDŘICH

NOVINKA. V sobotu 5. prosince došlo v Šošůvce k oficiálnímu předá-
ní nového hasičského cisternového vozu MAN, který hasiči přivezli 
z Holandska a který nahradí stávající CAS 25. Všichni, kdo se dostavili 
k hasičské zbrojnici, si mohli auto prohlédnout a svézt se po okolí. Na 
vůz získala obec dotaci z Jihomoravského kraje ve výši jednoho milio-
nu korun. Staré auto hasiči nabídnou k prodeji nebo půjde k likvidaci. 
(mha), foto archiv SDH Šošůvka

Publikace představuje 
Boskovice v historických 

fotografiích
BOSKOVICE - Boskovice v historických fotografi ích a pohlednicích - 

tak se jmenuje nová publikace, kterou ve čtvrtek představili v Muzeu Bos-
kovicka. Vydavatelem je brněnské Nakladatelství Josef Filip, zal. 1938.

Kniha na více než dvě stě stránkách přináší historické pohledy na město 
doplněné textem v českém, anglickém a německém jazyce.  (hrr)
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středa 9. prosincestředa 9. prosince

AKCEAKCE
Blansko – ZUŠ sál Kollárova v 17.30 
hod.: Vánoční těšení.
Boskovice – ZUŠ v 16.30 hod.: Výstava 
prací absolventů a žáků školy, vernisáž.
Boskovice – Masarykovo nám. v 18 
hod.: Česko zpívá koledy.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. U moře.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Vánoční 
kameňák.

čtvrtek 10. prosincečtvrtek 10. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Náměstí Republiky v 9 hod.: 
Farmářské trhy.
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Aler-
gie na potraviny a výživa dětí během 
nemoci, odborná přednáška spojená 
s besedou.
Boskovice - Středisko volného času ve 
13.30 hod.: Popelky a popeláři, zábavná 
soutěž.
Boskovice – Zámecký skleník v 17 hod.: 
MaléHry: Jak na příšery.
Velké Opatovice - Zámecký sál v 18 
hod.: Klub mladých důchodců, vánoční 
besítka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vánoční kameňák.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Krampus: Táhni 
k čertu.
Doubravice v 18 hod. Kobry a užovky.

pátek 11. prosincepátek 11. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Pěvecký sbor Perličky, koncert.
Boskovice – Sokolovna v 19 hod.: Hra-
dišťan a Jiří Pavlica, vánoční koncert.
Letovice – Klub Fabrika v 20.30 hod.: 
Reago + Live Band, koncert.
Rájec-Jestřebí – Obřadní síň v 19.30 hod.: 
Flétna a klarinet z rukou talentů, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Vánoční kameňák.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Krampus: Táhni 
k čertu.
Šebetov v 19.30 hod. San Andreas.

sobota 12. prosincesobota 12. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 6.30 hod.: 
Ranní roráty se společnou snídaní.
Blansko – Katolický dům v 8 hod.: 
Vánoční dílna: Dárky od srdce.

Blansko – Muzeum ve 14 hod.: Zdobení 
perníčků.
Blansko - Kavárna KinoKAFE ve 14 hod.: 
Bazarkafe, bleší trh.
Blansko – Kostel svatého Martina v 19 
hod.: Adventní nocturno – koncert 
Komorního orchestru města Blanska.
Boskovice – Zámecký skleník v 18 hod.: 
Dostaveníčko v nebeské kavárně, zpíva-
ná bohoslužba.
Doubravice - Kostel svatého Jana Křtite-
le v 15 hod.: Česká mše vánoční, kon-
cert.
Lažánky – Kaple v 15.30 hod.: Slavnost-
ní rozsvícení vánočního stromu v Lažán-
kách.
Letovice – Kulturní dům v 19 hod.: Javo-
ry, koncert.
Obora – Kulturní dům ve 21 hod.: Taneč-
ní zábava, hraje Akcent.
Sloup - Punkevní jeskyně v 16 hod.: 
Benefiční koncert.
Šebetov - Sociální služby v 9 až 16 hod.: 
Tradiční vánoční jarmark.
Šošůvka – Kulturní dům ve 14 až 18 
hod.: Předvánoční setkání.
Úsobrno - Obecní dům v 9.30 hod.: 
Mariášový turnaj.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Aldabra: Byl jednou 
jeden ostrov.
Blansko v 17.30 a 20 hod. Vánoční 
kameňák.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus. 
(3D)
Boskovice v 19.30 hod. V srdci moře.

neděle 13. prosinceneděle 13. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Dřevěný kostelík v 9 hod.: 
Bohoslužby 3. neděle adventní.
Blansko – Divadelní sál Kollárova 
v 10.30 hod.: Malé – velké divadlo: Pra-
sátka a vlk.
Blansko – Kostel sv. Martina v 16 hod.: 
Adventní povzbuzení – koncert.
Blansko – Kino v 17 hod.: Vánoční chari-
tativní koncert skupiny Rockfór.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Karel Fleischlinger – adventní koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 17 hod.: 
Sborový vánoční koncert.
Boskovice – Evangelický kostel v 18 
hod.: Adventní koncert, Táňa Gricová.
Cetkovice - Kulturní dům ve 14 hod.: 
Vánoční jarmark a zpívání u vánočního 
stromu.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Vernum 
2013 Ensemble: Jan Ryba – Česká mše 
vánoční.
Letovice - Kostel sv. Václava v 16 hod.: 
Adventní koncert.
Svitávka - Kostel sv. Jana Křtitele v 15 
hod.: Adventní koncert.
Šošůvka – Kulturní dům ve 14 až 18 
hod.: Předvánoční setkání.

KINAKINA
Boskovice v 15 hod. Bijásek: Pohádky 
pod stromeček.
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus. 
(3D)
Boskovice v 19.30 hod. V srdci moře.

pondělí 14. prosincepondělí 14. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 až 12 
hod.: Kostelní betlém pro děti.
Boskovice - Středisko volného času ve 
14.30 a 16 hod.: Tvořivé vánoční hrátky.
Boskovice – Muzeum v 19 hod.: Irena a 
Vojtěch Havlovi – Vánoční koncert.

KINAKINA
Blansko v 17 a 20 hod. Most špionů.
Boskovice v 19.30 hod. Room.

úterý 15. prosinceúterý 15. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 9 až 12 
hod.: Kostelní betlém pro děti.
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: 
Adventní den otevřených dveří v Klubu 
Ratolest.
Blansko – Dělnický dům v 18 hod.: 
Předvánoční koncert žáků hudebního 
oboru.
Boskovice - Středisko volného času ve 
14.30 a 16 hod.: Tvořivé vánoční hrátky.
Boskovice – ZUŠ v 17 hod.: Žákovský 
vánoční koncert.
Boskovice – Zámecký skleník v 19 hod.: 
Veka a Biorchestr, Vánoční bio-veka 
večírek.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Most špionů.
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka: 
Afričan.

kalendář akcíkalendář akcí

Studenti z Letovic se vydali 
do světa

V rámci projektu zkvalitnění čtenářství a výuky cizích jazyků nav-
štívili žáci Masarykovy střední školy Letovice Paříž, Londýn a další 
významné anglické památky. Po bouřlivých událostech předchozích 
dnů jsme měli malé obavy o bezpečnost, ale setkali jsme se s poklidnou 
atmosférou francouzské metropole. Při prohlídce Chrámu Matky Boží 
v Paříži jsme si vzpomněli na dílo Viktora Huga. Být v Paříži a nevidět 
Eiff elovku? To bychom si neodpustili. A okouzleni jsme byli i zám-
kem Chantilly, věrnou kopií Versailles, se všemi zahradami a bludišti 
kolem krásné stavby zámku. Francii jsme opustili plavbou na trajektu 
po kanálu La Manche.

Na anglické půdě nás čekala zastávka v Canterbury s anglicky mlu-
vící průvodkyní. Následovala prohlídka středověkého historického 
jádra a katedrály. Večer jsme byli ubytováni v rodinách a hostitelé 
se postarali o naše pohodlí. Druhý den jsme museli „do školy“. Celý 
projekt byl koncipován na výuku v angličtině a porozumění běžnému 
vyjadřování anglicky mluvících obyvatel. Po absolvování výuky nás 
čekala lahůdka v podobě prohlídky Oxfordu. Vzdělanostní duch nás 
obletoval, a tak jsme si říkali, že bychom přece jenom s tou naší ang-
ličtinou měli něco řádného učinit.

Další dny jsme obdivovali památky královského města Windsoru, 
cítili jsme se tam jako v pohádce, protože paláce jsou přece určeny pro 
krále, královnu a prince. Představovali jsme si královskou rodinu, jak 
se projíždí po parku na svých koních a téměř devadesátiletá královna 
Alžběta II. na svém poníkovi jménem Emma. 

 Neméně zajímavá byla i prohlídka metropole Velké Británie Lon-
dýna. Při plavbě po Temži jsme mohli zhlédnout známý Londýnský 
Tower, Tower Bridge, poté jsme pěšky došli k Buckinghamskému 
paláci, k jinému sídlu královny Kensingtonskému paláci, k sídlu Parla-
mentu Spojeného království Westminsterskému paláci. K nekonečným 
hodinám prohlížení dalších pozoruhodností Londýna nám skutečný čas 
odbíjely hodiny Big Benu. Prohlídku korunovalo Westminsterské opat-
ství, které je tradičním místem korunovací, svateb a místem posledního 
odpočinku anglických panovníků.

Každá cesta člověka obohatí a nás nadchl pobyt v Anglii. Byl přínos-
ný jak po stránce jazykové, a zároveň jsme mohli poznávat, ač krátce, 
zvyklosti a kulturu této vyspělé země.  PaedDr. Pavla Bojdová

Petr Bende a Perličky 
přinesli do Blanska 

vánoční náladu
V sobotu 28. listopadu večer se v blanenském Dělnickém domě 

uskutečnil koncert zpěváka Petra Bendeho v rámci jeho Vánočního tur-
né 2015. Pěvecký sbor Gymnázia Blansko Perličky zde nemohl chybět, 
vzájemná umělecká spolupráce trvá již osm let.

Letos Petr překvapil všechny diváky výrazným odklonem své tvorby 
k jazzu, celé turné ho doprovází desetičlenný bigband místo tradič-
ní cimbálové muziky Grajcar. Naprosto profesionální výkon žesťové 
sekce však brzy všechny návštěvníky uchvátil. V téměř tříhodinovém 
programu zazněly samozřejmě i známé Petrovy hity jako Tráva, Hvěz-
da, Nad horú svítá a další.

Na sedmi písničkách se podílely i Perličky a díky vynikajícím zvu-
kařům oproti minulému roku to byl letos hudební zážitek i pro nás. 
Pamětníci ocenili i vystoupení stále charismatického hosta Richarda 
Tesaříka, který přivezl do Blanska Rybitví a Karvinou, šlágry kapely 
Yo Yo Band.

Zdárnému průběhu koncertu výrazně prospěla i letošní změna hlav-
ního pořadatele, kterým se stalo Kulturní středisko města Blanska. 
I díky jeho zaměstnancům si Perličky pořádně užily atmosféru profe-
sionálního koncertu.

Na závěr bych rád poblahopřál Petrovi Bendemu k 23. místu v anke-
tě Český slavík Mattoni 2015. Místo slavnostního vyhlášení výsledků 
v pražské Státní opeře byl Petr s námi v Blansku a bylo to fajn.

 Mgr. Vladimír Šenkýř, sbormistr

Rekondiční pobyt pro 
zdravotně postižené

V letošním roce jsme úspěšně navázali na 20letou tradici v pořádání 
letních rekondičních pobytů pro zdravotně postižené děti a mládež. Po 
loňském milém přijetí na Orlovně v Dolních Bojanovicích, jsme využi-
li první týden v srpnu jejich pozvání a opět jsme zavítali do kraje vína 
a usměvavých lidí. Byl to čas věnovaný tématu Hobitů, a vycházeli 
jsme z příběhů J.R.R. Tolkiena.

A tak jsme společně s Frodem Pytlíkem a jeho přáteli i trpaslíky pod 
vedením Thorina Pavezy objevovali vzdálené země a plnili nelehké 
úkoly, které nás zocelovali. Během těchto cest se nám podařilo plavit 
po řece Dyji, poznat neznámé živočišné druhy v Hodonínské ZOO, 
naučit se Irským tancům a novým písním, rozdělávat oheň, připravovat 
jídlo v kotlíku, ale i poznat sklepení skrývající se v podzemí. Bájní 
elfové a víly nám všem pomohli najít na naší pouti krajem klíč od hory, 
a tam přelstít draka a vydobýt poklad, jež byl v hoře ukrytý.

Všem 24 účastníkům se podařilo ve zdraví navrátit na rodnou hrou-
du. A všichni společně bychom rádi poděkovali Vodárenské akciové 
společnosti, a.s. divize Boskovice, zastoupené panem Ing. Fialou, kte-
rá nám opakovaně pomohla svým sponzorským darem, že jsme mohli 
zajistit náklady během pobytu a vstupné na plavbu lodí.

Během těchto dní jsme poznali další hodné lidi, kteří byli velmi 
ochotni nám při realizaci našeho programu pomoci. Vážím velmi si 
opravdu všech, kteří se snaží pomoci prožívat plnohodnotně volný 
čas našim handicapovaným dětem a mladým dospělým, ať už přispějí 
fi nanční částkou nebo svým časem.

Ze srdce všem děkuji – Mgr. Blanka Bendová, hlavní vedoucí 
pobytu a místopředsedkyně Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR,z.s. - Klub Blansko

Suit-up Day!
V pondělí 16. listopadu se již podruhé žáci Gymnázia Blansko 

oblékli do společenských obleků a šatů na počest Světového dne stu-
dentstva spjatého s podzimními událostmi roku 1939 v Praze. Žáci se 
o svačinové přestávce sešli v prostorách tělocvičny, kde se promítal 
krátký dokumentární fi lm o historických událostech roku 1939. Promí-
tání bylo zahájeno zpěvem francouzské hymny, kterou žáci věnovali 
památce všem obětem a pozůstalým po tragickém teroristickém útoku 
13. listopadu 2015 v Paříži. 

 Děkujeme všem za účast a těšíme se na další rok! Septima B

KLUK ZE STARÉHO 
BLANSKA pokřtěn

Takřka čtyři desítky návštěvníků zavítaly 4. prosince 2015 do Měst-
ské knihovny Blansko na slavnostní křest publikace „Kluk ze Starého 
Blanska“ pana Jaroslava Kočího.

Již osmá (autorova druhá) kniha z neformální edice blanenské 
knihovny „KráLiK aneb Krásná Literatura Kraje“ vstoupila do života 
ve velmi příjemné atmosféře pátečního adventního podvečera.

Foto Ladislav Král
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko
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Čtěte každý 
den 

ČERSTVÉ 
ZPRÁVY NA 

www.
zrcadlo.

net
“Víme, co se 
u nás děje”

RENOVACE DVEŘÍ 
A ZÁRUBNÍ

NEJDE TO UŽ NOVÉ 
KOUPIT?

TAK TO NOVÉ UDĚLÁME!
AKCE BYT, 7 DVEŘÍ 

ZA 25 TIS.
SLEVA 10% PRO 

DŮCHODCE.
MS. RENOVA - 
604 150 378

Koupím dům v Boskovicích 
nebo v okolí ( do max. 20km ). 

Dům může být i k opravám, 
ale obyvatelný. 

Cena do max. 2.000.0000,- Kč 
Tel.: 731 981 508

Prodám ořechy kg/60,-Kč, 
Kunštát, tel. 606 920 940, po 
dohodě možno dovézt.

Prosím ujměte se kastro-
vaného a opuštěného ročního 
kocourka. Je celý černý s bílou 
náprsenkou a tlapkou. Někdo jej 
vyhodil z domu. 

 Mobil: 737 452 965

RUSTIKA®

Hledám ke koupi
dům na Blanensku,

i k opravě.
Tel. 720 519 375

Darujeme do dobrých rukou 
12týdenní kočičku a kocourka. 
 Tel.: 734 302 136

Hledáme zpěvačku do DUA 
(se zpěvákem), které působí v 
Boskovicích a okolí na rodin-
ných oslavách, seniorských 

Koupím BYT. Inves  ce.

Tel. 728 996 814

Koupíme domek na 
vesnici.

Tel. 721 466 406

František Opluštil, Voděrady 7

NABÍZÍ K PRODEJI
VÁNOČNÍ STROMKY 

SMRK STŘÍBRNÝ 
BOROVICE ČERNÁ

PRODEJ DENNĚ 
OD 5. 12. 13 - 17 HOD.

Jinak po domluvě na tel.:
607 123 645, 728 099 262, 516 472 161

Soukromá řádková inzerce je ZDARMA s výjimkou 

inzerátů realitního charakteru.

Znění inzerátu a počet opakování posílejte na e-mail 

radkovainzerce@zrcadlo.net.

Podnikatelská inzerce je ZPOPLATNĚNA.

Nabízím pronájem garážového
stání v lokalitě Blansko 

Zborovce.
Do garáže je zavedena
elektrika a dveře jsou

zatepleny polystyrenem.
Cena 1000Kč/měsíc možnost

 slevy po domluvě.
Více informací na telefonu 

725 432 547.

    

 

 

 

 

 

  

SSvatojánský ppěvecký  ssbor ve  sspolupráci 
ss  ffarností Boskovice  aa Svitávka  

VVás srdečně zve na  

   

 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Svitávce  
v neděli 13. prosince 2015 v 15 hodin  

 
  
 
  
 

účinkují: 
Jana Chocholatá -- zzpěv 

Miroslav Maňoušek -- vvarhany 
Jan Vávra - ppříčná flétna 
Svatojánský ppěvecký ssbor 

  
 

vstupné dobrovolné 
  

 

 

 

     

Technik údržby a správy majetku 
-  opravy a údržba výrobní techniky 
-   správa a údržba budov a majetku 
-   zabezpečení zákonných revizí 
-   vyhláška 50 - §6 
 
Montér – mechanik 
-  dílenské a zákaznické montáže strojních zařízení 
-  hydraulické, pneumatické a potrubní systémy   
   (voda, plyn) 
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou 
-  možná účast na zahraničních montážích 
 
Montér – izolatér 
-  instalace izolačních vestaveb do tepelných 
   zařízení (vata, desky, rohože, keramika) 
-  zámečnické práce 
-  možná účast na zahraničních montážích 
 
Montér – elektro 
-  elektroinstalace na vyráběných zařízeních 
-  výroba a montáž skříňových rozvaděčů 
-  základní znalost NJ nebo AJ výhodou  
-  možná účast na zahraničních montážích 
 
Zámečník 
-  výroba ocelových konstrukcí do hmotnosti 10 tun 
-  uhlíkové i nerezové oceli 
-  svářecí oprávnění výhodou 
 

 
 
 

Konstruktér 
-  konstrukce strojů a zařízení  
-  standartní výpočtové práce z oboru mechaniky,  
   statiky a  termodynamiky  
-  práce ve 2D-CAD OSDD a 3D-CAD NX  
-  základní znalost NJ nebo AJ   
-  možnost jazykových kurzů 
 
Obchodník – prodejce 
-  zahraniční služební cesty  
-  účast na marketingu  
-  prodej zařízení a služeb  
-  požadována aktivní znalost NJ nebo AJ 
 
Brusič – montér 
-  strojní a ruční broušení odlitků 
-  vyučení ve strojírenském oboru výhodou 
 
Lakýrník 
-  lakování mokrou cestou  
-  příprava lakovaných ploch, realizace  
   nátěrových systémů 
-  obsluha lakovací kabiny 
-  2 směny 
-  vyučení v oboru výhodou 

 
Pracovník lakovny 
-  příprava lakovaných ploch 
-  obsluha lakovací kabiny 
 
 

e-mail: personal-1@otto-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz 
JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice 

H L E DÁ M E  N OV É  Z A MĚS T N A N C E  

Kontakt na 

inzerci:

telefon:

774 408 399

Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net

Prodám kombinovaný nere-
zový sporák Gorenie (hořák zem-
ní plyn, trouba elektro) ve velmi 
dobrém stavu. Cena 1 500 Kč. 

 Tel.: 602 738 434

Prodám levně použité teniso-
vé rakety zn. WILSON HAM-
MER a HEAD.

 Tel.: 774 408 399

setkáních, svatbách, apod. 
Více informací na  e-mailu: 
zpev2016@seznam.cz
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Stolní tenisté Šošůvky 
pokračují ve skvělé sérii

L  S

REGION - Další dvě kola 
krajských soutěží I. třídy ode-
hráli stolní tenisté Zbraslavce 
v domácí herně. Áčko si duel 
s týmem Znojma-Únanova D 
o týden předehrálo a v řádném 
termínu je čekal souboj s pří-
mým konkurentem o třetí místo, 
celkem Komořan.

První protivník byl v tabulce 
na předposledním místě, podle 
čehož se dalo očekávat poměrně 
snadné vítězství. Průběh utkání, 
především v jeho úvodu, však 
zdaleka jasný nebyl. Když hos-
té ztratili několik vyrovnaných 
duelů, tak přece jen rezignovali 
a výsledek hovoří celkem jasně 
pro domácí.

Komořany přijely oslabeny 
o svého výsledkově druhého 

nejlepšího hráče a na průběhu 
utkání to bylo znát. Za Zbrasla-
vec nastoupil po pauze Pavel 
Těžký a svoji chuť do hry pře-
tavil v zopakování svého letoš-
ního nejlepšího výsledku z prv-
ního kola. Nejvíce ovšem zazářil 
Jakub Pačínek, který si připsal 
čtyři výhry. Zbraslavecké áčko 
je tak stále na třetím místě tabul-
ky, ale přiblížilo se na dva body 
ke druhému Oltecu Brno, se kte-
rým se navíc střetne o letošním 
posledním hracím víkendu.

KS 1
8. kolo: Zbraslavec - Znojmo-

Únanov D 10:3, Pačínek a Krása 
ml. 3,5, Cetkovský a Křepela R. 
1,5.

9. kolo: Zbraslavec - Komo-
řany 10:5, Pačinek 4,5, Těžký 
a Křepela R. 2,5, Krása ml. 0,5.

 1.  Lanžhot 9 9 0 0 0 90:19 36
 2.  Oltec Brno 9 8 0 1 0 85:40 33
 3.  Zbraslavec  9 7 1 1 0 85:63 31
 4.  Hustopeče B 10 5 2 3 0 79:80 27
 5.  Komořany  10 5 0 5 0 75:76 25
 6.  Bystrc 9 4 1 4 0 67:75 22
 7.  Dubňany  9 4 0 5 0 65:68 21
 8.  Slatina B 9 4 0 5 0 67:77 21
 9.  Ivančice  9 2 2 5 0 68:73 17
 10.  Vranovice 9 2 1 6 0 61:83 16
 11.  Únanov D 9 1 1 7 0 47:86 13
 12.  Únanov C 9 0 0 9 0 41:90 9

KS2B
V sérii bez porážky pokračují 

stolní tenisté Šošůvky. Z devíti 
zápasů mají tak plný počet bodů 
a s tříbodovým náskokem před 
Blanskem C vedou tabulku Kraj-
ské soutěže II. třídy.

Zbraslavec B – Hostěrádky-
Rešov A 10:8, Křepela L. 3, Cet-
kovský 3, Krása st. 2,5, Moravec 

1,5. Zbraslavec B – Hlubočany B 
7:10, Křepela L. 3,5, Cetkovský 1,5, 
Moravec 1, Krása st. 1. Šošůvka - 
Hlubočany B 10:4, Obalil a Bezděk 
3,5, Kutil L. 2, Kutil Š. 1. Šošůvka 
- Hostěrádky 10:4, Bezděk, Obalil, 
Kutil L. a Kutil Š 2,5. Blansko C - 
Kuřim 10:8, Kaluža 4,5, Voráč 3, 
Zukal 2,5. Blansko C - Řeznovice C 
10:6, Kaluža 4,5, Voráč 3,5, Zukal 
1,5, Procházka 0,5.
 1.  Šošůvka 9 9 0 0 0 90:35 36
 2.  Blansko C 9 8 0 1 0 86:46 33
 3.  Mokrá 9 7 1 1 0 83:48 31
 4.  Drnovice 9 5 1 3 0 73:61 25
 5.  Řeznovice C 9 4 2 3 0 77:68 23
 6.  Kuřim  9 4 0 5 0 67:60 21
 7.  Hlubočany B 9 4 0 5 0 59:76 21
 8.  Silůvky C 9 3 1 5 0 66:74 19
 9.  Zbraslavec B 9 2 1 6 0 55:79 16
 10.  Otnice B 9 2 0 7 0 48:85 15
 11.  Velešovice 9 2 0 7 0 48:83 15
 12.  Hostěrádky 9 1 0 8 0 51:88 12

Mistrovství republiky ve šprtci

 Foto archiv Foto archiv

REGION - Jako již tradičně 
je poslední sobota v měsíci lis-
topadu ve šprtcovém kalendáři 
vyhrazena Mistrovství republiky 
jednotlivců ve všech kategori-
ích. Letos nejlepší hráče, kteří 
si účast na MČR v průběhu celé 
sezony vybojovali, přivítala 
Ostrava.

Z boskovických hráčů se na 
toto klání probojovala hned celá 
pětice, bohužel starší žák Mojmír 
Stloukal pro nemoc do Ostra-
vy neodjel a tak boskovičtí Orli 
obsadili nakonec pouze kategorii 
mužů.

Nejlépe se turnaj vydařil Jaku-
bu Davidovi, který potvrdil pří-
slušnost k absolutní republikové 
špičce. Pouze pomocné body ho 
odsunuly na nepopulární 4. mís-
to.

Titul putuje do moravské met-
ropole zásluhou Jaroslava Pro-
cházky (SHL Brno).

Na solidní dvanáctou příč-
ku při své první účasti na MČR 
vystoupal Josef Procházka, příliš 
se nedařilo Bohumilu Ferugovi 
(22. místo) a Dominiku Fialovi 
(27. místo).  (les)

Okresní přebor vede B-tým Adamova
REGION - V okresním pře-

boru šachových družstev se ve 
třetím kole střetly dosud nepo-
ražené celky Boskovic B a Ada-
mova B. Hosté z Adamova pře-
svědčivě vyhráli a v tabulce jsou 
na prvním místě.

Výsledky: Lipůvka - Jevíč-
ko 2,5:5,5, Kaderka - Zemánek 
0:1, Fiala - Zapletal 1:0, Slezák 
- Bulička 0,5:0,5, Kovář - Lie-
bl 0,5:0,5, Sapák - Novák 0:1, 
Poláček - Hrbata 0:1, Bílek - 

Borýsek 0:1, Poláček - Kozelek 
0,5:0,5.

Lipovec D - Rudice B 3:5, 
Ševčík Miloš - Polách 0,5:0,5, 
Krejčí - Nejezchleb 0,5:0,5, 
Ševčík Milan - Dvořáček 1:0, 
Longhin - Crhonek 0:1, Svoboda 
- Klinkovský 0,5:0,5, Šíbl - Tou-
lec 0,5:0,5, Ševčík Jiří - Klíma 
0:1, Kovařík - Ševčík 0:1.

Boskovice B - Adamov B 
2,5:5,5, Dvořáček - Tichý 
1:0, Veselý - Šmehlík 0,5:0,5, 

Marcikán - Trmač 0,5:0,5, 
Walletzký - Wiezner 0:1, Pro-
bošt Jaroslav - Dvořák 0:1, 
Havel - Ležák 0:1, Brda - Dvo-
řáková 0:1, Probošt Jakub - 
Mikuš 0,5:0,5.

Rovečné - Jedovnice 2:6, Libiš 
- Matuška 0:1, Neudert - Kunc 
0:1, Šutera - Plch 0:1, Dvořák - 
Fránek 0:1, Řehulka - Keprt 0:1, 
Čuhel - Nechvíla 1:0, Čermák 
- Fránek ml. 0,5:0,5, Daniel - 
Navrátilová 0,5:0,5.

 1.  Adamov B 3 2 1 0 15.5 7
 2.  Rudice B 3 2 1 0 15.5  7
 3.  Jedovnice 3 2 0 1 15.5 6
 4.  Boskovice B 3 2 0 1 13.0 6
 5.  Sloup B 2 1 1 0 9.5 4
 6.  Jevíčko 2 1 0 1 8.0 3
 7.  Lipovec D 3 0 1 2 8.5 3
 8.  Lipůvka 3 0 0 3 6.0 0
 9.  Rovečné 2 0 0 2 4.5 0

Ve 4. kole přivítá Adamov B 
Rovečné, Rudice B hostí Boskovice 
B, Lipovec D hraje v Jevíčku a Sloup 
B změří síly s Lipůvkou.  (les)

RP I
7. kolo: Brumov - Blansko D 

9:9, Rohozec - Zbraslavec C 4:14, 
Svitávka - Voděrady 14:4, Vysoča-
ny - Adamov 7:11, Rájec - Křetín 
12:6, Ždárná - Boskovice 3:15.
 1.  Boskovice 9 8 0 1 0 112:50 33
 2.  Adamov 9 7 2 0 0 107:55 32
 3.  Rájec 9 7 0 2 0 104:58 30
 4.  Křetín 9 5 1 3 0 87:75 25
 5.  Vysočany 9 4 2 3 0 84:78 23
 6.  Svitávka 9 4 1 4 0 94:68 22
 7.  Ždárná 9 4 1 4 0 76:86 22
 8.  Blansko D 9 3 1 5 0 73:89 19
 9.  Rohozec 9 3 1 5 0 68:94 19
 10.  Zbraslavec C 9 3 0 6 0 76:86 18
 11.  Brumov 9 1 1 7 0 61:101 13
 12.  Voděrady 9 0 0 8 1 30:132 8

RP II
7. kolo: Němčice - Vysočany 

B 5:13, Křetín B - Olešnice 7:11, 
Bořitov - Rájec B 10:8, Kunš-
tát - Veselice 6:12, Letovice - V. 

Opatovice 8:10, Boskovice B - 
Šošůvka B 6:12.
 1.  Olešnice 7 7 0 0 0 89:37 28
 2.  Šošůvka B 7 6 0 1 0 89:37 25
 3.  Veselice 7 4 1 2 0 72:54 20
 4.  Bořitov 7 4 0 3 0 64:62 19
 5.  Boskovice B 7 4 0 3 0 64:62 19
 6.  Rájec B 7 3 1 3 0 60:66 17
 7.  Letovice 7 3 0 4 0 64:62 16
 8.  Kunštát 7 3 0 4 0 54:72 16
 9.  V. Opatovice 7 3 0 4 0 55:71 16
 10.  Křetín B 7 2 1 4 0 51:75 14
 11.  Vysočany B 7 1 0 6 0 50:76 10
 12.  Němčice 7 0 1 6 0 44:82 8

RP III
7. kolo: Petrovice - Kunštát 

B 8:10, Křetín C - Zbraslavec D 
12:6, Blansko E - Rudice 7:11, 
Vysočany C - Vanovice 7:11, 
Okrouhlá - Rohozec B 12:6, 
Voděrady B - Petrovice B 9:9.
 1.  Kunštát B 7 5 2 0 0 82:44 24
 2.  Okrouhlá 7 5 2 0 0 81:45 24

 3.  Rohozec B 7 5 1 1 0 80:46 23
 4.  Křetín C 7 4 1 2 0 73:53 20
 5.  Vanovice 7 3 0 4 0 60:66 16
 6.  Vysočany C 7 3 0 4 0 58:68 16
 7.  Rudice 7 1 5 1 0 64:62 15
 8.  Zbraslavec D 7 2 2 3 0 54:72 15
 9.  Blansko E 7 2 1 4 0 59:67 14
 10.  Petrovice 7 1 3 3 0 57:69 13
 11.  Petrovice B 7 0 4 3 0 53:73 11
 12.  Voděrady B 7 0 1 6 0 35:91 8

RP IV
7. kolo: Velenov - Bořitov B 

9:9, Rájec C - Olešnice B 10:8, 
Veselice B - Letovice B 10:8, Šo-
šůvka C - Svitávka B 17:1, Něm-
čice B - Vanovice B 10:8, Orel 
Blansko - Rohozec C 15:3.
 1.  Šošůvka C 7 7 0 0 0 104:22 28
 2.  Velenov 7 6 1 0 0 83:43 26
 3.  Bořitov B 7 5 1 1 0 79:47 23
 4.  Veselice B 7 3 1 3 0 62:64 17
 5.  Letovice B 7 3 1 3 0 61:65 17
 6.  Němčice B 7 3 1 3 0 53:73 17

 7.  Blansko 7 3 0 4 0 62:64 16
 8.  Rájec C 7 2 1 4 0 56:70 14
 9.  Olešnice B 7 2 1 4 0 62:64 14
 10.  Svitávka B 7 1 2 4 0 50:76 12
 11.  Vanovice B 7 1 1 5 0 53:73 11
 12.  Rohozec C 7 1 0 6 0 31:95 10

RS I
7. kolo: Petrovice C - Vysoča-

ny D 11:7, Adamov B - Voděrady 
C 15:3, Okrouhlá B - Vísky 12:6, 
Kunštát C - Křetín D 17:1, V. 
Opatovice B - Zbraslavec E 10:8, 
Ždárná B - Brumov B 11:7.
 1.  Adamov B 7 7 0 0 0 95:31 28
 2.  Ždárná B 7 6 0 1 0 78:48 25
 3.  Okrouhlá B 7 5 0 2 0 78:48 22
 4.  Petrovice C 7 5 0 2 0 71:55 22
 5.  Brumov B 7 4 0 3 0 67:59 19
 6.  Vísky 7 3 0 4 0 64:62 16
 7.  Zbraslavec E 7 3 0 4 0 60:66 16
 8.  Vysočany D 7 3 0 4 0 59:67 16
 9.  Kunštát C 7 2 1 4 0 64:62 14
 10.  V. Opatovice B 7 2 1 4 0 57:69 14

 11.  Voděrady C 7 1 0 6 0 40:86 10
 12.  Křetín D 7 0 0 7 0 23:103 7

RS II
7. kolo: Boskovice C - Bořitov C 

13:5, Kuničky - Olešnice C 11:7, 
Brťov - Šošůvka D 15:3, Kunice - 
Okrouhlá C 15:3, Velenov B - Kunš-
tát D 14:4, V. Opatovice C - Křetín E 
17:1, Ždárná C - Petrovice D 15:3.
1. Kuničky 9 9 0 0 0 112:50 36
2. Velenov B 9 8 0 1 0 109:53 33
3. Brťov 9 8 0 1 0 119:43 33
4. Boskovice C 9 7 0 2 0 111:51 30
5. Kunice 9 7 0 2 0 110:52 30
6. V. Opatovice C 9 5 0 4 0 102:60 24
7. Kunštát D 9 4 0 5 0 85:77 21
8. Ždárná C 9 3 0 6 0 60:102 18
9. Bořitov C 9 3 0 6 0 76:86 18
10. Okrouhlá C 9 2 1 6 0 67:95 16
11. Šošůvka D 9 2 1 6 0 59:103 16
12. Olešnice C 9 2 0 7 0 53:109 15
13. Petrovice D 9 1 0 8 0 38:124 12
14. Křetín E 9 1 0 8 0 33:129 12

VÝSLEDKY  STOLNÍ TENIS  OKRES BLANSKO
REGION - Volejbalisté Leto-

vic v krajském přeboru hostili 
v sobotu poslední Tišnov. V letoš-
ních závěrečných dvou zápasech 
si však připsali jen jeden bod.

Sokol Letovice - VK Tišnov 
2:3 (20, 17, -21, -23, -11) a 1:3 
(-17, 21, -23, -19).
 1.  Ingstav Brno 18 15 0 2 1 49:14 47
 2.  Brno - jih 18 10 5 2 1 50:25 42
 3.  Znojmo 18 11 3 3 1 49:20 42
 4.  Žabovřesky 18 9 3 1 5 42:26 34
 5.  Kometa Brno 18 5 6 0 7 36:35 27
 6.  Letovice 18 4 2 3 9 29:43 19
 7.  Šlapanice 16 4 0 5 7 24:39 17
 8.  Vyškov 18 4 0 3 11 20:45 15
 9.  Tišnov 18 2 2 1 13 21:47 11
 10.  Holubice 16 3 0 1 12 14:40 10

Devatenácté a dvacáté kolo je 
na programu 9. ledna a letovičtí 
volejbalisté hostí Lokomotivu-
Ingstav Brno.  (les)

P   

Do Nemocnice Milosrdných 
bratří opět přišel Mikuláš
Stalo se dobrou tradicí, když každoročně začátkem měsíce prosince, 

navštěvují členové Nového sdružení zdravotně postižených v Letovi-
cích, dlouhodobě léčené pacienty v letovické Nemocnici Milosrdných 
bratří a to před svátkem sv. Mikuláše.

Posláním naší humánní návštěvy je připomínka začátku adven-
tu a svátku sv. Mikuláše. Skutečná historie a legenda, slučuje biskupa 
a světce Mikuláše s dobrem. Podobu tohoto milosrdného světce a jeho 
družiny na sebe vzali ochotní členové našeho sdružení. Jejich posláním 
bylo od srdce a s láskou rozdávat tolik potřebnou radost, trošku dob-
ré, veselé a sváteční nálady lidem, kteří jsou dlouhodobě odepnuti od 
svých nejbližších z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 
Zbývající členové našeho sdružení, kteří se této návštěvy účastnili, zpí-
vali za doprovodu krásně znějící harmoniky Jirky Mifka vánoční kole-
dy. Rozhodně svým programem potěšili všechny pacienty, stejně tak i 
usměvavý personál, který program sledoval. Malý a potěšující dáreček 
v podobě vánočních perníčků rozdávaly všem pacientům naše členky 
pod dohledem Mikuláše, Anděla a tentokrát dvou přívětivých čertů. Jistě 
přinesl velkou radost obdarovaným. Také letos milé dárečky vyrobila 
ing. Jaroslava Konůpková. Tuto i mezi našimi členy oblíbenou mikuláš-
skou návštěvu s námi aktivně připravuje a organizuje ředitelka letovické 
nemocnice MUDr. Královcová. Osobní účastí, celou akci v doprovodu 
vedení nemocnice, vždy plně podporuje. Patří jí za to upřímné poděko-
vání, stejně, tak i všem, kteří se vždy této lidumilné akce rádi účastní. 
Spravedlivou odměnou, nám bylo patrné potěšení pacientů. Také tento-
krát se našli odvážnější, kteří si s námi zanotovali.

 S pocitem, že jsme udělali dobrý čin, jsme po závěrečném posezení s 
vedením nemocnice odcházeli spokojeni domů.  Borek

Z  

Milan Kučera - co 
start, to medaile

BLANSKO - Plavci blanenského oddílu odstartovali velmi úspěšně 
zimní seriály republikových šampionátů. O víkendu se na dvou nejvyš-
ších plaveckých soutěžích představilo v šestnácti disciplínách čtyřia-
dvacet nejlepších plavců z celé republiky. Mistrovství České republiky 
kategorie dvanáctiletých probíhalo v Trutnově a kategorie třináctiletých 
se prezentovala v Jihlavě. 

Podle předpokladů největšího úspěchu dosáhl blanenský talent Milan 
Kučera, který si přivezl z Trutnova neuvěřitelných šest medailí a jeden 
titul mistra republiky dvanáctiletého žactva. O mistrovský titul bojoval 
v disciplíně dvě stě metrů motýlek a také ho s více jak metrovým násko-
kem získal. Velmi blízko byla zlatá medaile také na poloviční motýlkové 
trati, ale i na padesátce, stovce a dvoustovce kraul. Ve všech těchto disci-
plínách totiž doplaval po velmi vyrovnaném boji na stříbrném místě. Své 
medailové představení zakončil bronzovou medailí na čtyři sta metrů 
kraul. Jeho oddílový kolega Štěpán Pokorný tajně pošilhával po medaili 
ve své parádní disciplíně dvoustovce znak. Plány mu bohužel zhatila 
nedávno prodělaná viróza, a tak se musel nakonec na této oblíbené trati 
spokojit se sedmou příčkou. Osobní rekord na stovce polohově ho zařa-
dil na desátou pozici.

Do Jihlavy se na mistrovský šampionát třináctiletých z krajské kva-
lifi kace probojovali z Blanenských Barbora Sedláková, Milan Musil 
a Radim Švarc. Přestože se od nich v této kategorii podle papírových 
předpokladů medaile neočekávali, jejich výkony se vešly do první 
desítky hned dvakrát. O oba se zasloužila po velmi solidním výkonu na 
stovce a dvoustovce motýlek Barbora Sedláková. Milanovi Musilovi se 
vůbec nepodařila stovka prsa, kde zaostal za svým osobním rekordem 
o tři vteřiny a skončil až dvaadvacátý. Příjemně překvapil třetí nasazený 
Radim Švarc, který naopak o tři vteřiny svůj osobák na stovce motýlek 
zlepšil a zařadil se na pěkné třinácté místo v ČR.  Věra Vencelová

Blanenš   plavci. Foto Věra VencelováBlanenš   plavci. Foto Věra Vencelová
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Hokejisté Boskovic jsou 
na třetím místě tabulky

L  S

REGION - V hokejové Kraj-
ské lize jižní Moravy a Zlínska 
byly minulý týden na programu 
dvě kola.

Ve čtvrtek hostily Boskovice 
Velké Meziříčí a Blansko Rosi-
ce, v sobotu pak vedoucí Velká 
Bíteš přivítala Boskovice, Blan-
sko hrálo v neděli v Uherském 
Ostrohu.

15. kolo: Minerva Boskovice 
- Velké Meziříčí 4:7 (2:3, 2:2, 
0:2), 16. Matouš, 17. Zvolánek, 
30. a 33. Hnilička

Hosté šli do vedení už ve tře-
tí minutě, v osmé přidali druhou 
branku a v desáté minutě třetí. 
V 16. minutě nahození Mak-

sy tečoval před bránou clonící 
Matouš a o necelou minutu poz-
ději rozjásal domácí fanoušky 
Zvolánek.

V první minutě druhé části se 
Velké Meziříčí trefilo počtvrté, 
ve 24. minutě hosté využili pře-
silovku. Ve 30. minutě Hnilič-
ka dorazil Maksovu ránu, o tři 
minuty později překonal hostují-
cího brankáře Hnilička.

V závěrečné dvacetiminutov-
ce přidalo Velké Meziříčí další 
dvě branky a po zásluze odvezlo 
z Boskovic všechny body.

Dynamiters Blansko - Štika 
Rosice 3:2 (0:1, 2:1, 1:0), Zukal, 
Jílek, Kazda.

V první třetině měli hosté 
mírnou převahu a šli do vede-

ní poté, co Hakl zpoza branky 
nahrál Ščerbanovi a ten neza-
váhal. Hosté ještě v první části 
nevyužili samostatné nájezdy 
Hakla a Buhaje, blanenský bran-
kář Vlach udržel svůj celek na 
dostřel.

Ve druhé třetině domácí tým 
v přesilové hře vyrovnal a krátce 
nato šel do vedení. Další samo-
statný nájezd rosických po bla-
fáku Krobauera skončil vyrovná-
vací brankou.

V poslední části hry byla hra 
dlouho vyrovnaná, v polovi-
ně třetiny se povedlo Kazdovi 
z dorážky dopravit puk do bran-
ky a Blansko se mohlo radovat 
z vedoucího gólu. Rosice ke 
konci zápasu odvolaly brankáře, 

ale Blansko dovedlo utkání do 
vítězného konce.

16. kolo: Rosice - Kroměříž 
4:3 np, V. Bíteš - Boskovice 5:3, 
Uherský Brod - Uherské Hradiště 
14:3, V. Meziříčí - Břeclav B 12:1, 
Uherský Ostroh - Blansko 3:5.
 1.  Velká Bíteš 16 12 2 2 69:42 39
 2.  Uh. Ostroh  16 8 4 4 68:55 31
 3.  Boskovice  16 10 0 6 70:41 30
 4.  V. Meziříčí  16 9 1 6 72:55 28
 5.  Uh. Brod  16 7 3 6 66:47 27
 6.  Kroměříž  16 8 3 5 77:61 27
 7.  Blansko  16 4 3 9 39:77 17
 8.  Rosice  16 4 2 10 48:63 15
 9.  Břeclav B  16 3 4 9 60:84 14
 10.  Uh. Hrad.  16 4 0 12 62:108 12

Tento týden hostí v sobotu 
Blansko Uherský Brod, Bosko-
vice v neděli Kroměříž.

VLÁSENKA. Adamov v sobotu hostil pátý ročník Mikulášského běhu 
do vrchu - Adamovská vlásenka. Na trať se vydali rodiče s dětmi do 
šesti let, chlapci a dívky v několika věkových kategoriích, muži a ženy 
do čtyřiceti let a starší. Kromě sportovních výkonů se hodnotil také 
umělecký dojem. FOTO MILOŠ KAMBA

Michal Kugler.  Foto Bohumil HlaváčekMichal Kugler.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanenští fotbalisté jsou bez 
trenéra, Michal Kugler odchází
BLANSKO - Michal Kugler 

končí na postu trenéra FK Blan-
sko. Po roce se stěhuje na lavič-
ku divizního Slovanu Rosice. 

„Neodchází ale kvůli nějaké 
rozepři, odchází v dobrém,“ říká 
v rozhovoru předseda FK Blan-
sko Jiří Crha.

Konec trenéra Michal Kugle-
ra je nečekaný, jak jeho rozhod-
nutí odejít z Blanska vnímáte?

V první řadě bych chtěl říct, že 
Michal odvedl velký kus práce. 
Nastoupil k mužstvu, které se 
zachraňovalo a zachránil ho. To 
bylo minulou sezonu po podzim-
ní části. Letošní podzim mužstvo 
pod jeho vedením získalo s jed-
nou jarní předehrávkou pěta-
dvacet bodů. Máme šesté místo 
a ztrácíme pět bodů na prvního, 
takže je to velice úspěšná půl-
sezona. Stmelil kolektiv a máme 
dobré mužstvo. Že končí, mne 
mrzí a nejenom mne, i kolegy 
ve výboru. Neodchází ale kvůli 
nějaké rozepři, odchází v dob-
rém. I když nás to mrzí a nečeka-
li jsme to. Byli jsme připraveni 
mu prodloužit smlouvu. Dostal 
ale nabídku, která pro něj podle 
jeho slov znamená výzvu.

Teď vás čeká výběr nového 
trenéra, kdy chcete mít jasno 
o konkrétním jméně?

Máme zhruba měsíc na to, 
abychom tento post obsadili. Pří-
pravu mužstvo zahájí začátkem 

ledna příštího roku a nejpozději 
v půli prosince by mělo být jas-
no, kdo bude novým trenérem, 
aby hráči věděli, co bude dál 
následovat, a také aby nový tre-
nér představil koncepci.

Důležitá otázka, zůstává 
v FK Blansko i na jarní část 
sezony Petr Švancara?

Určitě zůstává v Blansku, což 
je velice pozitivní. V podzim-
ní části byl velmi produktivní 
a znamenal určitě i oživením pro 
diváky. Myslím si, že má částeč-
ně zásluhu i na tom, že se kolek-
tiv mužstva stmelil. Přece jenom, 
je to osobnost. Podle statistiky, 
kterou jsme si udělali, tak jsme 
měli v Moravskoslezské divizi 
skupiny D nejvyšší návštěvnost. 
Pohybovala se průměrně kolem 
450 diváků, a to jak na domá-
cích utkáních, tak celkem. Náv-
štěvnost byla na Blansko vyšší 
i na venkovních utkáních v oče-
kávání, že přijede Petr Švanca-
ra. Když srovnám návštěvnost 
s předchozím rokem, tak číslo 
bylo dvojnásobné. Nejvyšší náv-
štěvnost na domácím utkání byla 
asi osm stovek diváků.

 Michal Záboj

Okrouhlá v sobotu hostila běžeckou ligu
OKROUHLÁ - Mikulášský 

běh Okrouhlá, který se běžel 
minulou sobotu je už několik 
sezón součástí nejen Okresní 
běžecké ligy, ale také Brněnské-
ho běžeckého poháru. I proto se 
na startu jen ve dvou hlavních 
závodech sešlo více než čtyři sta 
startujících.

Na desetikilometrové trati 
nedal nikomu šanci Robert Míč, 
v cíli byl první s téměř minuto-
vým náskokem před Milanem 
Kocourkem, třetí v cíli byla 
běžecká legenda Daniel Orálek.

„Počasí nám letos naštěstí 
přálo. Trať byla suchá, nemrzlo 
a nesněžilo. Potěšila nás více 
než stovka účastníků v mládež-
nických bězích,“ hodnotil závod 
jeho ředitel a aktivní účastník 
Gustav Grün.

10 km: Muži: 1. Míč Robert 
(Relax Fit.cz Team/UNI Brno), 
28:35, 2. Kocourek Milan 
(Adidas Boost Team), 29:23, 3. 
Zadák Karel (Triexpert adidas 
team), 30:11, 10. Bořil Petr 
(Moravec Team), 31:45. Veterá-
ni 1: 1. Orálek Daniel (AC MS 
Brno/Adidas Boost team), 29:49, 
2. Kleibl Martin (Slovan Podle-
sí), 31:06, 3. Kotyza Petr (VSK 
Univerzita Brno - Orel Žide-
nice), 32:15, 6. Grün Gustav 
(AC Okrouhlá), 33:56, 8. Jan-
čík Tomáš (Boskovice), 35:04. 
Veteráni 2: 1. Kratochvíl Pavel 
(Atletic Třebíč), 34:34, 2. Šimů-
nek Martin (Botanka Running), 
35:46, 3. Krajča Rudolf, 36:11, 
5. Hájek Ivoš (Sokol Doubra-

vice), 37:39, 6. Bachratý Pavel 
(Blansko), 37:55, 8. Zoubek 
Karel (Vanovice), 39:34. Vete-
ráni 3: 1. Kolínek František (AK 
Perná), 36:18, 6. Stráník Aleš 
(Blansko), 42:10. 

5 km: Junioři: 1. Fiala Dan 
(ARC Brno), 17:42, 5. Holík 
Michal (Orel Bořitov), 19:22, 
7. Štěpaník Jiří (Moravec Bene-
šov), 20:02. Dorostenci: 1. Koty-
za Daniel (VSK Univerzita Brno 
- Orel Židenice), 17:44. Junior-

ky: 1. Lišková Kateřina (Sokol 
Bílovice nad Svitavou), 22:30, 
3. Tichá Karolína (Gymnázium 
Boskovice), 24:42. Dorostenky: 
1. Filipová Lucie (AC Morav-
ská Slavie), 21:25, 8. Horňová 
Adriana (Elite sport Boskovi-
ce), 25:05. Ženy: 1. Nováková 
Lada (AK Olymp Brno), 19:04, 
11. Nedomová Lucie (Lysi-
ce), 22:45. Veteránky I: 1. Jan-
čaříková Lenka (AAC Brno), 
21:36, 2. Komárková Zdenka 

(Kometky), 21:56, 6. Ondrouš-
ková Ivana (Blansko), 22:59. 
Veteránky 2: 1. Žákovská Alena 
(Horizont kola Novák Blansko) 
24:05, 9. Tesařová Jitka (RBK 
Blansko), 28:02. Veteránky 3: 
1. Dvořáková Eva (Prostějov), 
25:12, 5. Jalová Margita (Leto-
vice), 29:05.

Okresní běžecká liga má na 
programu poslední závod, kte-
rý se běží tradičně 27. prosince 
v Petrovicích.  (les)

 Foto Lubomír Slezák Foto Lubomír Slezák

Boskovická pětice 
v Blansku nepropadla

BLANSKO - Pětice plavkyň boskovického oddílu plavání se 
v sobotu ponořila do vody blanenského bazénu s odhodláním vypla-
vat si zde co nejlepší nominaci na Zimní pohár deseti a jedenáctileté-
ho žactva České republiky.

Pro dlouhodobou zdravotní neschopnost boskovickému klubu ten-
tokrát chybělo chlapecké zastoupení, tým ale věří, že zraněný Martin 
Kopáček se brzo vrátí do tréninkového režimu a posílí tak dívčí tým.

Na stupně vítězů v Blansku dosáhla jedenáctiletá Anna Bednářová 
a o rok mladší Emma Ryšávková. Všech pět děvčat ale předvedlo 
velmi kvalitní výkony, padaly osobní rekordy a především byla vidět 
chuť závodit. A tak se ani Natálie Horáková, Barča Kassaiová a Emí-
lie Ryšavá nemají za co stydět.  (les)

BASEBALL
12. 12. celý den – U9 a U13, 13. 12. celý den – U11, U15 a U8. 

Tělocvična ZŠ Salmova Blansko. Vánoční turnaje.
BASKETBAL

13. 12., 9 + 11 h, Blansko – Šlapanice, U19 – ženy a juniorky.
HOKEJ

12. 12., 18 h Blansko – Uherský Brod. 13. 12., 17 h Boskovice - 
Kroměříž. 

KUŽELKY 
11. 12., 18 h, Blansko B – Machová, divize. 12. 12., 10 h Blansko – 

Zábřeh, 1. liga žen, 12:45 h Blansko – Zábřeh, 2. liga mužů.
STOLNÍ TENIS

12. 12., 13:30 h Blansko – Elizza Praha, 1. liga žen. 16 h Blansko 
– Přerov, 2. liga mužů. 13. 12., 08:30 h Blansko – Hradec Králové B, 
1. liga žen. 10 h Blansko – KST Zlín, 2. liga mužů.

K   
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