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RÁJEC-JESTŘEBÍ - Silni-
čáři pokročili v přípravě stavby 
nové silnice přes Rájec-Jestřebí. 
Před lety se tento úsek nového 
spojení mezi Blanskem a Bosko-
vicemi zasekl na výkupu pozem-
ků. Teď už vlastníci začali parce-
ly prodávat.

Zatím nová silnice II/374, 
která spojí Blansko a Boskovi-
ce, končí u keramičky v Rájci-
Jestřebí. Nyní je na řadě stavba 
průtahu městem, který odvede 
dopravu z centra. 

„Troufnu si říct, že devadesát 
procent občanů je rádo, že sil-
nice bude. V současnosti vede 
veškerá doprava, i ta těžká přes 
centrum našeho města, což je 
pro občany značně obtěžující,“ 
uvedla rájecká starostka Romana 
Synakieviczová (nez.).

Nový průtah Rájcem-Jestřebí 
má od Blanska z hlavní silnice 
vést mezi ulicí Nová a fotbalo-

vým hřištěm, pak přes pole podél 
řeky Svitavy a vyústit na konci 
Komenského ulice na severním 
okraji města. 

Původně měla stavba silnice 
přes Rájec navazovat na obchvat 
Ráječka, který byl dokončen 
v roce 2009. Přípravu ale brzdil 
výkup pozemků. 

Silničářům se nedařila jednání 
s vlastníky, kteří měli nesplnitel-
né požadavky na cenu. Do hry 
pak vstoupilo město a pomohlo 
mluvit s majiteli parcel.

„Pomoc města je bezpochyby 
veliká, bez ní bychom nebyli 
schopni dospět tak daleko, jak 
jsme dneska, co se týká výku-
pů. Město do toho vstoupilo 
jednáním s vlastníky pozem-
ků i finančně,“ podotkla Eva 
Zouharová z blanenské správy 
a údržby silnic.

V současné době je vykoupe-
na asi čtvrtina pozemků. Děje se 
tak za jednotnou cenu, která byla 
stanovena na základě znaleckého 

posudku. Z původních asi pade-
sáti korun za metr čtvereční se 
cena zvýšila na asi tři sta korun 
za metr. 

„Předpokládám, že výkupy 
pozemků bychom mohli dokon-
čit v první polovině příštího 
roku. Zatím pouze dva vlastníci 
mají jinou představu, uvidíme, 
jaký bude další postup, jestli tře-
ba přistoupíme k vyvlastňování. 
Nebylo by fér vůči dalším maji-
telům nabízet jim jinou cenu,“ 
dodala Eva Zouharová s tím, že 
samotná stavba by mohla začít 
možná už v roce 2017. 

Dalšími úseky nové silnice 
mezi Blanskem a Boskovicemi 
mají být úsek do Doubravice 
nad Svitavou, průtah Doubravi-
cí, část ke Lhotě Rapotině a její 
obchvat. Připravuje se také úsek 
ve směru od Boskovic. Ten by 
měl přijít na řadu spolu s vybu-
dováním železniční Boskovic-
ké spojky. Její stavba by mohla 
začít v roce 2018.
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Oblastní charita Blansko obdržela 
několik ocenění za poskytování služeb
REGION - Několik ocenění 

získaly v průběhu podzimu pra-
covnice Oblastní charity Blan-
sko. Jde o zaměstnance tří druhů 
služeb: pečovatelskou službu, 
bezplatné odborné sociální pora-
denství a ošetřovatelskou službu. 

Charitní pečovatelská služba 
Blansko obdržela prestižní oce-
nění v rámci celorepublikové 
soutěže – Cenu kvality v sociální 
péči, která se uděluje pod záštitou 
manželky prezidenta republiky 
Ivany Zemanové. Cenu převzala 
v Rytířském sále Senátu Parla-

Připravuje se stavba 
další části silnice 

z Blanska do Boskovic

Myší trus v bistru
V boskovickém 
bistru se našel 
myší trus, 
inspekce je 
musela uzavřít. 

Více na straně 2

Novinky z radnice
Starostka 
Boskovic Hana 
Nedomová 
popisuje aktuální 
dění ve městě.

Více na straně 4

VÁNOČNÍ KONCERT. Čtyři sta posluchačů si uplynulý pátek v boskovické sokolovně vychutnalo vánoč-
ní koncert v podání Jiřího Pavlici a Hradišťanu.  FOTO VLADIMÍR FRIŠ
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Pavlica a Hradišťan vyprodali 
boskovickou sokolovnu

Anonym minulý týden pohrozil, že na boskovické 
radnici vybuchne bomba

BOSKOVICE - Policisté 
a hasiči museli ve středu odpo-
ledne evakuovat obě budovy 
Městského úřadu v Boskovicích. 
Anonym totiž nahlásil, že se na 
radnici nachází bomba.

Zásah v budovách na Masa-
rykově náměstí a na náměstí 
9. května na svém webu popsali 
jihomoravští hasiči. K nahlášené 

výbušnině vyrazili krátce před 
půl čtvrtou odpoledne.

„Zásah byl v kompetenci Poli-
cie ČR. Hasiči pomohli s uzavře-
ním přilehlé komunikace. Z obou 
budov boskovického městského 
úřadu se evakuovalo několik 
desítek osob. Po zajištění budo-
vy policií odjela jednotka před 
půl šestou zpět na základnu,“ 

uvedl mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Mikoška.

O evakuaci úřadu v Bosko-
vicích na svém facebookovém 
profilu informoval také jihomo-
ravský hejtman Michal Hašek 
(ČSSD). Upřesnil, že budovu 
musela opustit asi osmdesátka 
lidí. Jihomoravští zastupitelé 
podle něj budou iniciovat zákon, 

který do budoucna zpřísní tresty 
pro původce podobných ano-
nymních hrozeb.

„Toto je poslední kapka v při-
hlížení takovémuto jednání. 
Avizoval jsem jednání s poslan-
ci a senátory o zpřísnění trestní 
sazby pro podobné žerty, navrh-
nu Zastupitelstvu Jihomoravské-
ho kraje záměr novely trestního 

zákona se zpřísněním trestní 
sazby pro pachatele takovýchto 
trestných činů už příští týden,“ 
napsal hejtman Hašek.

Na konci listopadu anonym 
hrozil výbuchem ve střední ško-
le v Jedovnicích. O měsíc dříve 
musela být ze stejného důvodu 
evakuována Střední škola André 
Citroëna v Boskovicích.  (moj)

Vítězná série Blanska
Hokejisté 
Blanska jedou 
na vítězné vlně, 
vyhráli popáté 
v řadě za sebou.

Více na straně 7

mentu ČR vedoucí služby Anna 
Kalová. Charitní pečovatelská 
služba se tak stala vítězem desá-
tého ročníku v kategorii poskyto-
vatelů služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Odbor-
ná hodnoticí komise vybírala ze 
stovky nominovaných. 

„Tímto oceněním jsme velice 
potěšeni a velmi si ho vážíme. 
Chtěla bych poděkovat všem 
mým zaměstnancům, uživatelům 
sociálních služeb i jejich rodi-
nám. Je pro nás zavazující, neboť 
stávající kvalitu si musíme nejen 
udržet, ale i zvyšovat,“ uvedla 
Anna Kalová z Vilémovic s tím, 
že výhra je mimo jiné i morálním 
oceněním práce pečovatelek za 
jejich nelehkou práci. 

Vedoucí služby navíc získala 

Cenu sympatie, která byla uděle-
na hodnoticí odbornou komisí, již 
zaujala především svou energií 
a chutí neustále posouvat službu 
dopředu, její nápaditost a kreati-
vitu při vedení týmu. Vyzdvihli 
její schopnost orientovat se v pro-
blematice poskytování sociálních 
služeb a profesionalitu, se kterou 
dokáže vést a stmelovat svůj tým 
zaměstnanců. 

„Cenu jsem si převzala s vel-
kým překvapením a dojetím. 
Nejprve jsem se domnívala, že na 
mě něco „ušily“ kolegyně, ale ty 
mi řekly, že pouze odpovídaly na 
otázky komise, která se vyptávala, 
jak se chovám ke svým zaměst-
nancům, ke klientům, zkrátka jak 
to tady vedu,“ popsala Kalová. 

 Pokračování na str. 2 F Foto archiv pořadatelů soutěže.oto archiv pořadatelů soutěže.

Letovice mají 
rozpočet, 
myslí i na 

parkoviště 
u vlakového 

nádraží
LETOVICE - Letovičtí zastu-

pitelé na svém posledním zase-
dání schválili rozpočet pro příští 
rok. Město bude na straně příjmů 
i výdajů hospodařit s částkou jed-
nadevadesát milionů korun. Roz-
počet zatím neobsahuje všechny 
investice, některé zastupitelé 
doplní až po uzávěrce hospodaření 
z letošního roku.

„Protože jsme rozpočet schva-
lovali ještě před účetní uzávěrkou 
letošního roku, je poměrně kon-
zervativní. Podle toho, jak dopad-
ne hospodaření, budeme začátkem 
příštího roku přijímat rozpočtová 
opatření na další investiční akce,“ 
uvedl starosta Letovic Vladimír 
Stejskal (ODS).

Do rozpočtu tak Letovičtí, co se 
týče investic, zahrnuli jen akce, na 
které se jim podařilo získat dotace 
nebo se to předpokládá. Jedná se 
například o rekonstrukci Halasovy 
ulice nebo rozšíření Českobratr-
ské ulice kvůli budování nového 
nákupního centra.

Letovický rozpočet myslí také 
na nové parkoviště u vlakového 
nádraží, na jehož stavbu žádá vede-
ní města o dotaci. Peníze jsou při-
pravené také na oslavy osmdesáti 
let od povýšení Letovic na město, 
které budou probíhat po celý příští 
rok.  (hrr)
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V bistru byl myší trus, 
inspekce je musela uzavřít

K
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BOSKOVICE - Inspektoři 
na čas uzavřeli asijské bistro 
Dragon v ulici 17. listopadu 
v Boskovicích. V provozovně 
rychlého občerstvení totiž našli 
myší trus a zjistili také značný 
nepořádek.

Oblíbené asijské bistro v bos-
kovické ulici 17. listopadu sídlí 
už řadu let. Teď se na něj zamě-
řili také kontroloři Státní země-
dělské a potravinářské inspekce 
(SZPI). Po provedené kontrole 
jim nezbylo, než provoz zavřít.

„V kontrolované provozov-
ně byla ze strany provozovatele 
zanedbána preventivní opatření 
proti pronikání škůdců. Důsled-
kem toho byl masivní výskyt 
myšího trusu po podlahách 
v zázemí provozovny. V trist-
ním stavu bylo taktéž kachlové 

obložení v blízkosti skladova-
ných potravin a za vyhovující 

nešel považovat ani celkový stav 
znečištěných stěn a podlah,“ 

popsal mluvčí SZPI Pavel Kop-
řiva.

Bistro Dragon inspektoři uza-
vřeli 26. října. Znovu otevře-
no bylo 3. listopadu. Informaci 
inspekce zveřejnila až teď.

V posledních deseti týdnech 
SZPI rozhodla o uzavření čtyři-
ceti hospod, restaurací a provo-
zoven z celé republiky. Všechny 
měly problémy s čistotou.

„Typickými důvody k uza-
vření provozovny jsou rozsáhlé 
a dlouhodobé zanedbání úkli-
du, výskyt škůdců, hromadění 
odpadu, absence přístupu k teplé 
vodě a další prohřešky, které pří-
mo ohrožují zdraví spotřebitele,“ 
dodal mluvčí Pavel Kopřiva.

Letos v létě inspektoři uza-
vřeli na pár dnů také prodejnu 
a pekárnu ve Svitávce. Na místě 
našli myší trus, hmyz a potraviny 
poškozené hmyzem.

 Foto www.potravinynapranyri.cz Foto www.potravinynapranyri.cz

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

ČERNÁ HORA - Řidič se rozběhl za zlodějem. Stačila chvilka 
a řidič dodávky mohl být chudší o desetitisíce korun. Během vymě-
ňování kola se ho totiž pokusil okrást dosud neznámý zloděj. Řidič si 
ale nenechavce všimnul a peníze se mu podařilo zachránit.

Jedenatřicetiletý řidič Fordu Tranzit píchnul ve čtvrtek na silnici 
nedaleko Černé Hory. Zastavil a začal kolo měnit. Toho využil dosud 
neznámý zloděj. Z kabiny sebral batoh, ve kterém měl řidič dokla-
dy, drobnou elektronikou a zhruba čtyřicet tisíc korun, a chtěl utéct 
pryč.

„Okrádaný si toho naštěstí všiml, nechal servisních úkonů a rozbě-
hl se za pachatelem. Jakmile nenechavec zjistil, že je pronásledován, 
kořist raději takticky zahodil. Ve chvíli, kdy oběť sbírala své věci ze 
země, samozřejmě zmizel,“ popsal blanenský policejní mluvčí Petr 
Nečesánek.

Případ nezdařené krádeže teď vyšetřuje policie. Pachateli po dopa-
dení hrozí až dvouletý trest vězení.  (moj)

RÁJEC-JESTŘEBÍ - Sprejer poničil vlak. Blanenští policisté 
vyšetřují další případ sprejerství. Tentokrát si neznámý vandal vybral 
vlakovou soupravu odstavenou v železniční stanici Rájec-Jestřebí 
a na její bok nastříkal žlutobílý nápis. „Podle předběžných odhadů 
firmy vlastnící postříkané kolejové vozidlo vznikla vyvedením čtyři 
metry dlouhého a metr vysokého nápisu na levé straně přední části 
soupravy minimálně patnáctitisícová škoda. V souvislosti s popsa-
ným jednáním hrozí pachateli tohoto trestného činu po dopadení až 
jeden rok strávený za mřížemi,“ uvedl blanenský policejní mluvčí 
Petr Nečesánek.  (moj)

BLANSKO - Podvodník mobil nedodal. Trestného činu podvod 
se zřejmě dopustil dvaatřicetiletý muž z Teplic. Na internetu nabí-
zel chytrý telefon, o který projevil zájem šestačtyřicetiletého kupec 
z Blanska. „Ten nakonec zaplatil požadovanou částku i s poštovným 
a balným, ale mobil k němu již nedoputoval. Po několika týdnech 
marných pokusů o získání investovaných peněz zpět nahlásil pode-
zřelý obchod policii. Popsaným jednáním tak vznikla podvodníkově 
oběti škoda lehce převyšující hranici devíti tisíc korun,“ uvedl bla-
nenský policejní mluvčí Petr Nečesánek.  (moj)

SENETÁŘOV - Řidič před jízdou pil víno. Nedaleko od restau-
race v Senetářově zastavili v úterý odpoledne policisté auto Opel 
Vectra, které řídil opilý šofér. Pětapadesátiletý muž z Brna nadý-
chal dvě a tři čtvrtě promile. Policistům pak přiznal, že před jízdou 
v restauraci vypil pouze dvě deci bílého vína. Řidič u sebe navíc 
neměl žádné doklady. Teď mu za trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky hrozí až jeden rok vězení.  (moj)

V blanenské galerii vystavuje 
obrazy Sonny Halas

Nezaměstnanost je pod průměrem
REGION - Nezaměstnanost 

v regionu i v listopadu zůstala 
na říjnových číslech. Úřad prá-
ce evidoval přes dva tisíce sto 
uchazečů o zaměstnání. Podíl 
nezaměstnanosti v okrese činil 
5,2 procenta.

Blanensko tak v rámci jižní 
Moravy hlásí třetí nejnižší číslo 
a zůstalo také jediným regionem, 

kde nezaměstnanost stagnovala. 
V ostatních okresech stejně jako 
v celém kraji mírně vzrostla.

„Situaci na trhu práce ovlivni-
lo v listopadu postupné ukončo-
vání sezónních prací především 
ve stavebnictví, zemědělství, 
lesnictví, těžbě či turismu, což 
je pro toto roční období cha-
rakteristické. S příchodem zimy 

také klesá zájem zaměstnavatelů 
o veřejně prospěšné práce a ve 
vyšším počtu přicházejí na úřad 
práce živnostníci, kteří podnikali 
v takzvaných sezónních odvět-
vích,“ vysvětlila generální ředi-
telka Úřad práce ČR Kateřina 
Sadílková.

V Jihomoravském kraji činil 
podíl nezaměstnanosti ke konci 

listopadu 6,6 procenta, v celé 
republice pak 5,9 procenta.

„V nadcházejících měsících 
nezaměstnanost pravděpodobně, 
s postupným utlumováním sezón-
ních prací a ukončováním pra-
covních poměrů na dobu určitou, 
poroste. V meziročním srovnání 
by ale měla zůstat na nízkých hod-
notách,“ dodala Sadílková.  (moj)

BLANSKO - Galerie měs-
ta Blanska hostí v těchto dnech 
výstavu děl brněnského malíře, 
grafika a sochaře Sonnyho Hala-
se. Jeho obrazy, kresby a foto-
grafie si návštěvníci mohou pro-
hlédnout až do konce letošního 
roku. 

„Výstava Cestou v Galerii 
města Blanska prezentuje výběr 
z Halasových děl, která se širší 
veřejnosti představí vůbec popr-
vé. Klíčem k jejich výběru bylo 
téma Halasova zájmu o oblast 
přírodních věd a autorův vztah 
ke geografické lokalitě Morav-

ského krasu a okolí města Brna. 
Místa, kde se Halas pohyboval 
na svých výletech a kde realizo-
val řadu svých participativních 
projektů a uměleckých akcí,“ 
upřesnila kurátorka výstavy Jana 
Písaříková.

Miroslav Sonny Halas (1946 

– 2008) bývá označován jako 
malíř, grafik, sochař a umělec 
– autodidakt. Jeho díla se obje-
vila na mnoha výstavách u nás 
i v zahraničí a jsou zastoupeny 
v řadě sbírek. Výstava v Galerii 
města Blanska potrvá do 31. pro-
since 2015.  Michal Záboj

Pokračování ze str. 1
Další oceněnou byla v rámci 

Národní ceny sociálních služeb 
v kategorii sociální pracovník 
právnička Marta Šosová z Rájce-
Jestřebí za poskytování bezplatné-
ho odborného sociálního a právní-
ho poradenství. Cenu převzala na 
Novoměstské radnici v Praze. 

Náplní její práce je vyhledávání 
informací, pomoc se sestavením 
různých podání, podpora klientů 
při jednání s úřady. „Je to podpora 
lidí při hledání pro ně nejpřízni-

vějšího řešení jejich tíživé situa-
ce,“ vysvětlila Šosová, která navíc 
na základě internetového hlasová-
ní získala plaketu a diplom Cena 
veřejnosti. Do tohoto hlasování 
bylo nominováno dvacet pracov-
níků z celé republiky. 

„Z ceny mám radost. Beru to 
jako ocenění i pro moje kolegyně 
v poradně a vůbec pro všechny se, 
se kterými spolupracuji. Znamená 
to pro mě i to, že moje práce je 
vnímána jako užitečná,“ okomen-
tovala získání ceny Marta Šosová. 

Třetí ocenění putovalo zdra-
votní sestře Miroslavě Líkařové 
z Kunštátu. Byla jednou z pěti 
ohodnocených pracovníků v prv-
ním ročníku ankety Osobnost 
nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje. Do ankety 
bylo nominováno šestnáct osob-
ností z Jižní Moravy. 

Miroslava Líkařová má na sta-
rosti klienty z Kunštátu a okolí. 
Jedná se o klienty Charitní ošet-
řovatelské služby a Domácí hos-
picové péče, které navštěvuje u 

nich doma. Je nejen odbornicí na 
zdravotní péči, ale je v ní lidskost 
a dobrota. Lidé se na ni obracejí i 
mimo práci. 

„Je velmi empatická, povzbu-
dí všechny svou přítomností, a to 
nejen klienty, ale i spolupracovní-
ky. Když k lidem přijde, všichni 
se rozzáří. Mají u ní u ní útěchu,“ 
vyzdvihla kvality zdravotní sestry 
její nadřízená Radka Kuncová, 
vedoucí ošetřovatelské služby 
a domácí hospicové péče.

 Marie Hasoňová

Oblastní charita Blansko obdržela...

BOSKOVICE - Již po jedna-
dvacáté se bude na Štědrý den na 
boskovickém Masarykově náměstí 
rozdávat Polévka pro chudé i boha-
té. Výtěžek z charitativní akce 
poputuje potřebným v našem regi-
onu. Letos si příchozí budou moci 
pochutnat mezi jedenáctou a dva-
náctou hodinou na cibulačce. 

Stejně jako loni se organizáto-
ři rozhodli akci ozvláštnit tím, že 

polévku budou příchozím nalévat 
příznivci akce či lidé, kteří jsou 
sami či prostřednictvím institucí, 
jichž jsou reprezentanty, s rozdá-
váním polévky za celou tu dobu 
nějak spjati. 

„Chceme tím aspoň tak vzdát 
hold a vyjádřit poděkování insti-
tucím i lidem, kteří polévce pro-
jevovali přízeň a poskytovali pod-
poru – materiální i symbolickou. A 

chceme představit některé z těch, 
jimž v minulosti peníze vybra-
né za polévku pomohly,“ uvedl 
majitel restaurace Makkabi Luděk 
Burgr, jeden ze zakladatelů bosko-
vické tradice. Příchozí tak dosta-
nou polévku například od zástup-
ců stacionářů Betany a Emanuel, 
charitních zařízení, která dostala 
fi nanční podporu v prvních dvou 
ročnících akce.

V Boskovicích se jedná o veřej-
né rozdávání skutečné polév-
ky. Každý, kdo přijde, dostane 
misku polévky zdarma, může 
si ji dokonce odnést v bandasce 
s sebou domů na štědrovečerní 
tabuli. Pokud chce, může přitom 
přispět jakýmkoli obnosem do 
připravené pokladničky. Na místě 
bude k dispozici také betlémské 
světlo.  (hrr)

Polévka pomůže v Boskovicích potřebným

Předvánoční výstava 
v Šošůvce

ŠOŠŮVKA - Kulturní dům v Šošůvce o víkendu zaplnily stánky 
s různými řemeslnými výrobky, výstava vánočních dekorací a desítky 
návštěvníků. 

Zájemci měli možnost si zakoupit svíčky, mýdla, perníky, medové 
výrobky, keramiku, hračky či různé druhy vánočních ozdob. Nechyběl 
ani kulturní program, který obstaraly děti z mateřské školy krátkým 
vystoupením a šošůvská mládež netradičně pojatým divadelním předsta-
vením o cestě tří králů a narození Ježíška.

Pro nejmenší byl připraven dětský koutek a dílničky s plstěním, výro-
bou šperků a vánočních ozdob. Bohaté občerstvení zajitila Šošůvská 
schola. (mha), foto Marie Hasoňová

AKCE v Penzionu U Petra, Suchý 20
VEPŘOVÉ HODY U PETRA

STŘEDA 30. PROSINCE OD 10 DO 22 HOD.
ČTVRTEK 31. PROSINCE OD 10 DO 17 HOD.

zabíjačkové menu, vepřové pochoutky.

SILVESTR U PETRA
ČTVRTEK 31. PROSINCE OD 19 HOD.

Oslava konce roku s živou hudbou „Tekutá šveska“
Místo s občerstvením a přípitkem

Farmářský řízek, opékané brambory, přípitek á 190,-/osoba
Místo bez občerstvení s přípitkem á 100,-/osoba



Zastupitelstvo města Olešnice
přeje všem občanům, rodákům i partnerům města

příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2016
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Všem našim příznivcům 
přejeme pěkné Vánoce, úspěšný rok 2016 

a mnoho dobrých kilometrů ve zdraví.
Turistický oddíl TJ Sokol Boskovice a KČT Boskovice
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Hana Nedomová: Letos se 
podařila řada investic

R  H

BOSKOVICE - Město Bos-
kovice má za sebou na události 
bohatý rok. Řešila se sportovní 
hala, nemocnice přišla o jednate-
le, opravovala se Chrudichrom-
ská ulice... Více o dění ve městě 
prozradila v rozhovoru pro Zrca-
dlo starostka Boskovic Hana 
Nedomová (ČSSD).

Jak byste ohodnotila končí-
cí rok z pohledu provedených 
investičních akcí? 

Letošní rok byl na investič-
ní akce poměrně bohatý. Město 
jich provedlo hned několik. Jen 
namátkou bych vybrala například 
budování parkoviště u nemocnice, 
kde vznikne šestadvacet parkova-
cích míst, rekonstrukci plochy za 
fi nančním úřadem včetně budová-
ní sedmi parkovacích míst, budo-
vání parkoviště a nového chodní-
ku Na Vyhlídce... Dokončuje se 
také první etapa stavby chodníku 
ke hřbitovu, byla dokončena třetí 
etapa víceúčelového objektu ve 
Vratíkově. Proběhla rekonstruk-
ce povrchu hřiště s umělou trá-
vou včetně rozšíření osvětlení, 
zateplení komplementu objektu 
nemocnice a rekonstrukce lůž-
kového traktu nebo rekonstruk-
ce Chrudichromské ulice... Co 
se týká vodohospodářské infra-
struktury, tak proběhla mimo jiné 
rekonstrukce kanalizace v Mlad-
kově včetně rozšíření vodovodu 
na návsi. 

Hodně diskutovaným téma-
tem bylo také odvolání ředitele 
nemocnice. Jaká je v ní v sou-
časné době situace?

Nemocnice Boskovice je spo-
lečnost, kde je stoprocentním 
vlastníkem město. I do budoucna 
předpokládáme, že do ní bude-
me investovat. V příštím roce 
to bude například třicet milionů 
korun na rekonstrukci oddělení 
ARO. Už jsme dostali vyrozu-
mění o získání těchto finanč-
ních prostředků z ministerstva 
zdravotnictví. Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje by mělo 
navíc schválit dotaci ve výši 
4,3 milionu korun. V souvislosti 
s rekonstrukcí ARO, se za tyto 
prostředky bude budovat chráně-
ná úniková cesta. Proběhne také 
druhá etapa rekonstrukce dětské-
ho oddělení. Město chce prostě 
nemocnici i nadále rozvíjet.

Kdy bude známý nový jed-
natel?

Minulý týden proběhlo výbě-
rové řízení na nového jednatele 
nemocnice. Přihlášení byli tři 
uchazeči, kteří absolvovali úst-
ní pohovor. Komise doporučila 
valné hromadě pořadí uchazečů. 
O samotném výběru bude roz-
hodovat až valná hromada, kte-
rá zasedne tento týden. Pokud 
všechno dopadne dobře, tak 
předpokládám, že nejpozději od 
prvního ledna by mohl nový jed-
natel nastoupit.

Změnil se nějak pohled na 
možný převod nemocnice pod 
Jihomoravský kraj?

To je otázka. Já zastávám 
názor, že pokud by k tomu mělo 
v budoucnu dojít, tak je nutné 
se zeptat občanů, zda by s tímto 
krokem souhlasili a vyhlásit refe-

rendum. Je to velmi citlivá věc, 
nad kterou je potřeba se zamýšlet 
a dát lidem možnost se vyjádřit. 
Koaliční partneři v tomto duchu 
zatím nejednali, ale situace se 
může v příštích letech vyvinout 
i jiným směrem, nelze předjímat 
další kroky.

Na rozdíl od nemocnice se 
ale podařilo pod kraj převést 
Muzeum Boskovicka...

Přípravy probíhaly během 
celého roku a 8. prosince zastu-
pitelstvo odsouhlasilo poslední 
smlouvy, které byly v rámci pře-
vodu muzea pod kraj potřeba. To 
znamená, že od prvního ledna 
příštího roku už bude muzeum 
opravdu spadat pod kraj. Od prv-
ního prosince začala fungovat 
nástupnická organizace Muzeum 
regionu Boskovicka a k prvnímu 
lednu příštího roku ukončujeme 
činnost příspěvkové organizace 
města – Muzea Boskovicka. Pře-
dáváme prostory do pronájmu, 
předali jsme formou daru veške-
ré knihovny a depozitář s tím, že 
ve smlouvě je klauzule, že v pří-
padě, že by kraj chtěl přestat pro-
vozovat muzeum, tak musí tento 
depozitář a knihy vrátit městu. 
Město se naopak zavázalo vytvá-
řet fond oprav a tyto prostředky 
dále investovat do udržování 
objektu. Převodem pod Jihomo-
ravský kraj ušetří město zhruba 
tři miliony korun ročně.

Jasno už je také o umístě-
ní nové sportovní haly. S tím 
souvisí i řešení celého areálu 
Červené zahrady. V jaké fázi 
je nyní?

Měla jsem za úkol vytipo-
vat lokalitu pro umístění nové 
sportovní haly. Zabývali jsme se 
plochami za pedagogickou ško-
lou, pod židovským hřbitovem 
a lokalitou Červená zahrada. 
Zastupitelé na svém posledním 
zasedání odsouhlasili umístě-
ní sportovní haly do Červené 
zahrady. Myslím si, že toto místo 
je důležité a je potřeba zpraco-
vat územní studii a vyřešit celý 

areál nejen ve vazbě na umístění 
sportovní haly, ale také v otázce 
atletického oválu nebo ve vazbě 
na dopravní řešení celé lokality. 
V rozpočtu na příští rok už je 
vyčleněna částka na zpracování 
studie.

Budete areál Červené zahra-
dy řešit také se sportovci 
a veřejností?

Řešit věc bez sportovců a dal-
ších subjektů působících v této 
lokalitě si nedokážu vůbec před-
stavit. Budeme s nimi spolu-
pracovat na tvorbě studie. Její 
zpracování je reálné v průběhu 
příštího roku. Následovat by 
mělo její představení příslušným 
komisím. Další kroky by měly 
směřovat k dalšímu dílčímu roz-
pracování lokality až po úroveň 
projektové dokumentace pro pří-
padné územní řízení. Toto jsou 
zatím první kroky.

S veřejností a na webových 
stránkách města už jsme pro-
jednávali návrhy umístění nové 
sportovní haly v rámci Červené 
zahrady. Dělali jsme to přede-
vším proto, aby si lidé udělali 
obrázek o hmotě, která bude 
umístěna v areálu. Zároveň jsme 
chtěli znát jejich názor, jestli by 
se jim hala líbila více v pravé 
nebo levé části areálu. 

Využití už máte také pro sta-
vební jámu ve Slovákově ulici, 
kde měla původně stát nová 
sportovní hala...

V tomto případě také probí-
hal průzkum mezi občany. Bylo 
navrženo několik variant - jed-
nak tenisové a volejbalové kurty 
nebo park a centrum polytechnic-
ké výchovy. Lidé měli možno se 
vyjádřit na webu nebo při veřej-
ném projednání. Zapojili jsme 
i rodiče dětí navštěvujících školu 
ve Slovákově ulici. Nakonec zví-
tězila možnost zbudování centra 
polytechnické výchovy. V sou-
časné době dochází k zabezpeče-
ní jámy, to znamená její vysvaho-
vání a odvodnění, což si od nás 
vyžádal stavební úřad. V příštím 

roce předpokládáme zpracování 
studie proveditelnosti a budeme 
se snažit získat dotaci.

V průběhu letošního roku se 
řešila také solární elektrárna 
společnosti AKAM – Bosko. 
Město společnosti ukončilo 
nájem pozemků. Kdy dojde 
k jejich vyklizení?

Kdybych měla celou věc zre-
kapitulovat, tak radní rozhod-
li v letošním roce o ukončení 
nájemního vztahu se společností 
AKAM – Bosko a.s., 26. srpna 
pak uplynula výpovědní lhů-
ta. Společnost byla vyzvána 
k vyklizení a předání pozemků 
ve třicetidenní lhůtě. Ta uplynula 
15. října, ale nic se nestalo. Pod-
le našich informací se nedá se 
předpokládat, že by společnost 
byla schopna v nejbližší době 
řešit závazky vůči městu. Radní 
proto uložili možnost prověřit 
návrh na podání insolvenčního 
návrhu, v lednu příštího roku by 
mělo dojít ke konečnému roz-
hodnutí. V tuto chvíli činí dluh 
společnosti vůči městu již téměř 
dva a půl milionu korun.

Jaké investiční akce plánuje-
te v příštím roce?

Bude jich celá řada. Za důleži-
tou považuji například rozsáhlou 
úpravu Hybešovy ulice nebo 
přístavbu mateřské školy v Bíl-
kově ulici. Plánujeme zahájení 
budování Drahanského sport-
parku nebo rekonstrukci lůžkové 
části oddělení ARO boskovické 
nemocnice. Co se týče údržby, 
tak by měla proběhnout napří-
klad oprava střechy smuteční 
obřadní síně nebo odvlhčení 
budovu ZUŠ. Významná částka 
poputuje také do oprav komuni-
kací a chodníků.

Co byste popřála našim čte-
nářům a obyvatelům Boskovic 
do příštího roku?

Všem bych chtěla popřát krás-
né prožití vánočních svátků a do 
nového roku všechno nejlepší 
a především hodně zdraví. 

Hana Nedomová. Foto Radim HruškaHana Nedomová. Foto Radim Hruška

Blansko odložilo rozhodnutí, kdo bude 
stavět v průmyslové zóně

BLANSKO - O poslední vol-
né místo v průmyslové zóně 
Vojánky v Blansku mají zájem tři 
investoři. Všichni plánují vytvořit 
desítky nových pracovních míst. 
Radnice si teď od fi rem vyžádala 
podrobnější podklady.

Původně byl o zbývajících asi 
42 tisíc metrů čtverečních jedi-
ný zájemce. Celou plochu chtěla 
zabrat fi rma Pyrotek, která už na 

okraji Blanska dokončuje nový 
výrobní závod. 

Vstup Pyroteku do průmyslo-
vé zóny odsouhlasila investiční 
komise a také rada města. Pak se 
objevili další dva zájemci. 

„Tyto fi rmy nechtějí celou plo-
chu, ale každá zhruba polovinu. 
Jsou to společnosti GMW, která 
vyrábí analogové měřicí přístroje, 
a ČKD Blansko Engineering. Obě 

plánují vytvořit necelou stovku 
nových pracovních míst, Pyrotek 
asi sto deset,“ upřesnil blanenský 
starosta Ivo Polák (ČSSD).

Vedení města proto zatím 
defi nitivní rozhodnutí zastupi-
telů, komu připadne poslední 
volné místo v průmyslové zóně, 
odložilo. Firmy vyzvalo, aby 
dodaly podrobnější studie a plány 
svých investičních záměrů.

„Myslím si, že v průmyslové 
zóně by byla potřebná diverzi-
fi kace, protože kdyby tam byla 
zakotvená jen jedna fi rma a došlo 
by k nějakému ekonomickému 
problému této fi rmy, tak by to 
mělo dalekosáhlé důsledky na 
zaměstnanost,“ podotkl starosta s 
tím, že o investorech pro Vojánky 
se bude rozhodovat až po Novém 
roce.  Michal Záboj

P  
Čeho se více bát?

Když si vezmeme velikost imigrační vlny do Evropy, tak zcela 
logicky lze důvodně předpokládat, že teroristé z Islámského státu 
využijí této vlny k průniku k cílům, které chtěli napadnout. A potvr-
dily to poslední útoky v Paříži. To ovšem neznamená, že na každého 
imigranta bychom se měli automaticky dívat jako na zločince, který 
jde do Evropy páchat sebevražedné atentáty.

Většina přesídlenců žije mimo území svého původu už řadu let, 
většinu doby pobývali v různých táborech na Středním východě, 
ale když se tam situace výrazným způsobem změnila, a oni ztrácejí 
naději na návrat do svých domovů, začínají se smiřovat s tím, že 
jejich vysídlení bude trvalé a hledají místo, kde by chtěli trvale žít. 

Vysněným cílem je Evropa, zejména bohaté země jako Německo 
a severské státy. Je také logické, že tyto rodiny vysílají jako první 
své syny, u nichž lze očekávat lepší schopnost proniknout do daných 
zemí, lepší komunikační schopnosti, jazykové vybavení, schopnost 
pracovat s mobily, s počítači. A předpokládají, že poté, co onu vysně-
nou zemi jejich synové najdou, je budou následovat. 

Je pravda, že migrační vlna představuje do jisté míry ohrožení pro 
evropskou kulturu, ale Evropa si za to může sama. My – a teď bych 
mohla mluvit spíš o Německu než o ČR, kde je ten pohled výraz-
ně střízlivější, si zakládáme na tom, že každému dáme šanci. S tím 
souhlasím, ale nesmí to být na úkor ohrožení našich občanů a jejich 
práv. Pomáhejme potřebným, ale chtějme po nich, aby respektovali 
naši kulturu a své náboženství a svoji kulturu si realizovali doma. 
Pokud se chtějí stát občany České republiky, je třeba, aby respekto-
vali náš zákonný rámec a snažili se co nejvíce přizpůsobit našemu 
životnímu stylu a naší kultuře. Na druhou stranu se divím hysteric-
kým projevům podněcovaným politickými ambicemi některých poli-
tiků . Česká republika není v podstatě migrační vlnou dotčena, naše 
cizinecká legislativa je v pořádku, a na rozdíl od jiných evropských 
zemí je většinou dodržována. Nesmyslné kvóty u nás „umístěné“ 
migranty neudrží, pokud si to nebudou sami přát. 

Co ale vzbuzuje obavy, je všeobecné podléhání pocitu ohrožení. 
Chápu, že ministerstva obrany, vnitra a zpravodajské služby mají 
argument pro požadavek navýšení svých rozpočtů. Nepřekvapuje, že 
politická hnutí, která jsou ohrožena ztrátou preferencí, nebo ti, kteří 
by se v politice rádi viděli, vítají téma, v němž mohou stanout v čele 
proti migračních a proti islámských nálad, které sami vyvolávají. 

Nerozumím ale tomu, že tak masově této manipulaci podléháme. 
To, že naši policisté přestanou honit zloděje v obchodních domech a 
budou mrznout na ulicích, aby nás ochránili před imaginárními tero-
risty, je působivé. Ale všichni přece víme, že před sebevražedným 
atentátníkem nás hlídky v ulicích neuchrání. 

Tak, jako USA po jedenáctém září, bude nyní Evropa usilovat 
o zvýšení bezpečnostních opatření. Netleskejme jim bez rozmyslu. 
Uvědomme si, že se nedotknou jenom teroristů, ale také všech sluš-
ných lidí. Že je čeká řada omezení a kontrol, a to nejen při cestách 
do zahraničí. Budeme souhlasit s kontrolou naší korespondence, s 
tím, abychom byli odposloucháváni? Aby nám byla prohlížena zava-
zadla, abychom museli vysvětlovat své maily, zpřístupňovat účty? 
Abychom museli strpět zásahy do svobody shromažďování a svo-
body projevu?

Je těžké najít vyváženou mez mezi bezpečím a svobodou člověka. 
Nerozhodujme se unáhleně.

Věřím, že alespoň o vánočních svátcích nás bude zajímat více 
rodinná pohoda než krize světa, na který jsme byli zvyklí. To nezna-
mená, že před ní můžeme zavírat oči. 

 Zuzka Bebarová Rujbrová, KSČM

Dobrý den vážení čtenáři, mám tu pro vás opět pár poznámek 
k dění v poslanecké sněmovně.

Během 36. schůze byly mimo jiné projednány tyto návrhy zákonů. 
Ve druhém čtení prošla obecnou i podrobnou debatou novela zákona 
o vysokých školách. Jistě mnozí z vás slyšeli o různých skandálech 
soukromých i státních vysokých škol. Cílem novely je zavést nový 
systém hodnocení kvality vysokých škol a provázat je s činností 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a upravit nová 
pravidla akreditace studijních programů. Má být také rozlišováno 
mezi „profesně“ a „akademicky“ zaměřenými programy jak bakalář-
skými tak magisterskými.

Novela zákona o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci. Cílem této novely je reagovat na požadavky a poznatky z praxe. 
Navrhované změny reagují mimo jiné na výsledky kontrolní činnosti 
Státního úřadu inspekce práce na úseku bezpečnosti práce na praco-
vištích a to zejména na staveništích. Jak bylo podle kontrol v roce 
2013 bohužel zjištěno, k 85 % všech smrtelných pracovních úrazů 
dochází na staveništích. Na to je třeba reagovat. Návrh prošel obec-
nou i podrobnou rozpravou ve druhém čtení.

Dne 8. 12. se v prvním čtení začal projednávat jeden z nejkontro-
verznějších zákonů tohoto roku. Zákon o ochraně zdraví. Jedná se 
o normu regulující užívání legálních i nelegálních návykových látek. 
Nejspornější částí tohoto zákona je část, která zavádí zákaz kouření 
v restauracích. Jak se dalo očekávat, strhla se na toto téma ve sně-
movně několikahodinová diskuse, jejíž konec je zatím v nedohlednu. 
Jak se též dalo očekávat, zastánci regulace argumentovali ochranou 
zdraví a její odpůrci svobodou podnikání. Oba tábory pak osobní svo-
bodou. První ve smyslu nebýt obtěžován nepříjemným kouřem, druhý 
ve smyslu svobody rozhodnutí zapálit si cigaretu. Bez ohledu na plat-
nost nebo neplatnost těchto argumentů je nezpochybnitelným faktem, 
že existuje jen jedna země v EU, kde není kouření žádným způsobem 
regulováno. Tou zemí je Česká republika, což je podle mého názoru 
špatně.

Co se týká perliček z jednání. Jejich bohatým zdrojem se ukázalo 
právě projednávání výše uvedeného zákona. Poslanec Jandák (ČSSD) 
při kritice zákona vyzval, aby poslanci zakázali tlusté maso, protože 
způsobuje obezitu a povolili pohlavní styk pouze jednou za tři roky 
a pouze za účelem plození dětí, protože sex může přenášet vir HIV. 
Na to reagovala poslankyě Gabriela Pecková (TOP 09), která je lékař-
kou a uporoznila na to, že tak nízká frekvence pohlavního styku zvy-
šuje riziko rakoviny prostaty. Kolorit jednání doplnil tradičně také 
Miroslav Kalousek (TOP 09), který na protest zařazení elektronic-
kých cigaret do regulační normy přímo v jednacím sále inhaloval z 
e-cigarety a vzniklou páru pak vyfoukl směrem k ministru zdravot-
nictví, na což ho předem upozornil.

Jak vidíte, člověk zažije v Poslanecké sněmovně leccos. Přes 
všechny vtípky a odlehčené situace, je ale schvalování zákonů váž-
nou věcí. Z důvodu blížícího se konce roku a obstrukčního chování 
pravice, hlavně v souvislosti se schvalováním zákona o elektronické 
evidenci tržeb, se probíhající zasedání o týden prodlužuje, abychom 
nakonec vše stihli.

A to už je pro dnešek vše. Všem těm, kteří tento rok četli mé 
občasné příspěvky, děkuji za pozornost, přeji krásný zbytek adventu, 
pokojné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce novém.

 Váš Lubomír Toufar, ČSSD
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středa 16. prosincestředa 16. prosince

AKCEAKCE
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Klub Ratolest v 9.30 hod.: Vánoč-
ní dílna v Klubu Ratolest.
Blansko – Dům v pečovatelskou službou v 15 
hod.: Předvánoční vystoupení hudebního a 
tanečního oboru Soukromé ZUŠ Blansko.
Blansko – Sál okresního soudu v 17 hod.: 
Velký vánoční koncert.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Adventní koncert.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Grafoterapie aneb 
Rukopisem k rozvoji osobnosti, přednáška.
Blansko – Kino ve 20 hod.: Vánoční koncert 
tří tenorů.

KINAKINA
Boskovice v 19.30 hod. Gangster Ka: Afri-
čan.

čtvrtek 17. prosincečtvrtek 17. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .
Blansko – Klub Ratolest v 10 hod.: Jsem v Čes-
ku doma, nebo jen cizinec?, odborná beseda.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.: Než stro-
mek zazáří, taneční vystoupení.
Blansko – Knihovna v 17 hod.: Poe  cký 
večer paní Evy Sádecké.
Blansko – Muzeum v 18 hod.: Vánoční kon-
cert s číší vína.
Boskovice – Mateřské centrum v 15.30 
hod.: Vánoční besídka.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (s  tulky)
Boskovice v 0.15 hod. Půlnoční premiéra: 
Star Wars: Síla se probouzí. (s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (  tulky)

pátek 18. prosincepátek 18. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod.: 
Kostelní betlém pro dě  .

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 17.45 hod.: 
Betlémské světlo.
Blansko – Knihovna v 18 hod.: Blansko za tři-
ce  leté války a Lvové z Rožmitálu, beseda.
Blansko – Dřevěný kostelík v 19 hod.: Ora 
pro Nobis – adventní koncert.
Cetkovice – Kulturní dům v 19 hod.: Kame-
lot, koncert.
Letovice – Klub Fabrika v 20.30 hod.: Majk 
Spirit, koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (3D)
Boskovice v 17 a 20 hod. Star Wars: Síla se 
probouzí.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Jurský svět.

sobota 19. prosincesobota 19. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Muzeum ve 14 hod.: Ozdoby na 
stromeček.
Blansko – Zámek v 18 hod.: Vánoční koncert 
Hany Korčákové.
Boskovice – Muzeum ve 14 hod.: Vernisáž 
výstavy Jana Vičara – Malý jezdec.
Vysočany – Kulturní dům ve 21 hod.: Taneč-
ní zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Jo Nesbo: Doktor 
Proktor a prdící prášek.
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 14, 17 a 20 hod. Star Wars: 
Síla se probouzí.

neděle 20. prosinceneděle 20. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 10 hod.: Michalovi mazlíč-
ci, představení pro dě   Michala Nesvadby.
Blansko – Dřevěný kostelík v 17.30 hod.: 
Cimbálová muzika Majerán, koncert.
Boro  n – U sklípku v 10 hod.: Předvánoční 
koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Boskovice – Evangelický kostel ve 14.30 a 18 
hod.: Adventní koncert, pěvecký sbor Nota.
Cetkovice – U školy v 11.45 hod.: Předvánoč-
ní koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Kunštát – Zámek v 15 hod.: Karel Fleischlin-
ger: Armonías para Guitarra, koncert.
Olešnice – Kulturní dům v 17 hod.: Orfeus a 
Euridika, autorský muzikál v podání ZUŠ Bystré.

Světlá – U kapličky v 11.15 hod.: Předvá-
noční koledování, Dechový orchestr Malá 
Haná.
Uhřice – Na točně v 12.15 hod.: Předvánoční 
koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Úsobrno – U obecního úřadu v 15.30 hod.: 
Předvánoční koledování, Dechový orchestr 
Malá Haná.
Vanovice – U Záložny v 10.45 hod.: Předvánoč-
ní koledování, Dechový orchestr Malá Haná.
Velké Opatovice – Před kostelem sv. Jiří 
v 9 hod.: Vánoční koledování Dechového 
orchestru ZUŠ Jevíčko.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Jo Nesbo: Doktor Proktor 
a prdící prášek.
Blansko v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (3D)
Blansko ve 20 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí. (  tulky)
Boskovice ve 14, 17 a 20 hod. Star Wars: 
Síla se probouzí.
Velké Opatovice ve 14 hod. Sněhová krá-
lovna.

pondělí 21. prosincepondělí 21. prosince
AKCEAKCE

Velké Opatovice – Moravské kartografi cké 
centrum v 17 hod.: Vánoční koncert.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Macbeth.
Boskovice v 17 a 20 hod. Star Wars: Síla se 
probouzí.

úterý 22. prosinceúterý 22. prosince
KINAKINA

Blansko ve 20 hod. Trable o Vánocích.
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 20 hod. Most špiónů.

středa 23. prosincestředa 23. prosince
AKCEAKCE

Lipůvka – Na parkoviš   v 15 hod.: Vánoční 
punčování.

KINAKINA
Blansko ve 20 hod. Trable o Vánocích.
Boskovice v 10 hod. BABYbiograf: Rodinný film.
Boskovice v 15 hod. Filmové odpoledne pro 
seniory: Rodinný fi lm.
Boskovice v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Boskovice ve 20 hod. Rodinný fi lm.

čtvrtek 24. prosincečtvrtek 24. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 9 až 12 hod. 
Rozdávání betlémského světla.
Blansko – Zámek v 10 hod.: Štědrodenní 
zastavení na nádvoří zámku.
Blansko – Kostel sv. Mar  na ve 23 hod.: Půl-
noční mše svatá.
Boskovice – Masarykovo nám. v 11 až 12 
hod.: Polévka pro chudé i bohaté.
Doubravice – Kostel sv. Jana Kř  tele: Vánoč-
ní půlnoční mše.
Letovice – Masarykovo nám. ve 12 hod.: 
Polévka pro chudé i bohaté.
Letovice – Kostel sv. Václava ve 22 hod.: 
Vánoční půlnoční mše.

KINAKINA
Boskovice v 10 hod. V hlavě.

pátek 25. prosincepátek 25. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 10 až 16 hod.: 
Kostelní betlém.
Blansko – Zámecký park ve 14.30 hod.: Živý 
betlém.
Bořitov – Sokolovna ve 21 hod.: Taneční 
zábava, hraje Akcent.
Lazinov – Obecní úřad v 17 hod.: Vánoční 
zpívání.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční 
zábava, hraje Medium.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoční 
prohlídky.
Žďár – Kulturní dům ve 20 hod.: Taneční 
zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. Pedesátka.
Boskovice v 19.30 hod. Naslepo - jedná se o 
projekci fi lmu, kdy do poslední chvíle nevíte 
co se na plátně objeví.

sobota 26. prosincesobota 26. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kostel sv. Mar  na v 7 hod.: Slav-
nostní mše svatá, v 8.45 hod.: Mše svatá.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 10 až 16 hod.: 
Kostelní betlém.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 15 hod.: 
Vánoční koncert Ras  slava Blansko.
Kotvrdovice – Kulturní dům ve 20 hod.: 
Taneční zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 17.30 hod. Malý princ. (3D)

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

neděle 27. prosinceneděle 27. prosince
AKCEAKCE

Černovice – Kulturní dům ve 21 hod.: Taneč-
ní zábava, hraje Arcus.

KINAKINA
Blansko v 15 hod. Malý princ.
Blansko v 17.30 hod. Krampus: Táhni 
k čertu.
Blansko ve 20 hod. Padesátka.
Boskovice v 17 a 19.30 hod. Padesátka.

pondělí 28. prosincepondělí 28. prosince
KINAKINA

Blansko v 17.30 hod. Krampus: Táhni 
k čertu.
Blansko ve 20 hod. V srdci moře. (3D 
s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Padesátka.

úterý 29. prosinceúterý 29. prosince
KINAKINA

Blansko v 17 hod. Star Wars: Síla se probou-
zí. (3D)
Blansko ve 20 hod. V srdci moře. (s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Zbru-
su nový zákon.

středa 30. prosincestředa 30. prosince
KINAKINA

Blansko v 17 hod. Star Wars: Síla se pro-
bouzí.
Blansko ve 20 hod. V srdci moře. (3D s  tulky)
Boskovice v 17 hod. Hodný dinosaurus.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový klub: Zbru-
su nový zákon.

čtvrtek 31. prosincečtvrtek 31. prosince
AKCEAKCE

Blansko – Kino v 15 hod.: Dětský Silvestr 
zakončený ohňostrojem.
Blansko – Kostel sv. Mar  na v 16.30 hod.: 
Mše svatá s poděkováním.
Boskovice – Letní kino v 17 hod.: Silvestr 
v letním kině s ohňostrojem.
Letovice – Masarykovo nám. ve 22 hod.: 
Silvestr 2015.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoční 
prohlídky.

kalendář akcíkalendář akcí

Výrobce ocelových konstrukcí z Boskovic

přijme
PRACOVNÍKA TECHNICKÉ 

PŘÍPRAVY VÝROBY
Požadavky:

minimálně SŠ vzdělání technického směru− 
znalost pracovních postupů a technologií v oboru výroby − 
ocelových konstrukcí
znalost norem a technické dokumentace, znalost čtení výkresů− 
alespoň pasivní znalost německého a  anglického jazyka  − 
zodpovědnost, svědomitost a pečlivost− 
samostatnost− 
organizační schopnos  − 
schopnost jednat se zákazníky− 
znalost práce na PC MS Offi  ce, Autocad− 
řidičský průkaz skupiny B− 

Nabízíme:
zajímavou práci− 
pěkné pracovní prostředí− 
uplatnění svých schopnos  − 
sociální jistoty− 
možnost osobního růstu− 

Kontakt: 
Mgr. Miroslav Vaverka, 

vaverka@bozp-personalistika.cz, tel. 602 257 036 

Výrobce ocelových konstrukcí z Boskovic

přijme

VEDOUCÍHO VÝROBY
Požadavky:

minimálně SŠ vzdělání technického směru− 
znalost způsobu výroby ocelových konstrukcí a pracovních postupů− 
zodpovědnost, svědomitost a pečlivost− 
samostatnost− 
organizační schopnos  − 
schopnost jednat se zákazníky− 
znalost práce na PC MS Offi  ce, − 
dosažitelnost− 
řidičský průkaz skupiny B− 

Nabízíme:
zajímavou práci− 
pěkné pracovní prostředí− 
uplatnění svých schopnos  − 
sociální jistoty− 
možnost osobního růstu− 

Kontakt: 
Mgr. Miroslav Vaverka, 

vaverka@bozp-personalistika.cz, tel. 602 257 036 

Rybolov Havelka Orca se sídlem Sudice u Boskovic 
nabízí prodej chuťově vynikajících kaprů. Ryby u nás 

můžete zakoupit kdykoliv po celý rok. 
Prodej vánočních kaprů bude ve dnech 

21. až 23.12. 2015. 
Kapry vám můžeme na místě i zpracovat. 

Kontakt: 607 505 277

Rozsvícení vánočního 
stromu v Černé Hoře

O tom, jakou váhu má známé rčení, že s čerty nejsou žádné žerty, se 
mohli na vlastní kůži přesvědčit všichni, kdo si přišli užít čertovskou 
show spojenou s rozsvícením vánočního stromu. Ta se konala v centru 
Černé Hory již potřetí. 

Mikuláš se u nás letos objevil v tu pravou chvíli, přímo pátého pro-
since. Hodné děti se tak dočkaly bohaté nadílky hned na místě po pro-
gramu. A nadílku si opravdu zasloužily. Na úvod se představily se svým 
vánočním pásmem děti z MŠ Černá Hora a po nich vystoupil pěvecký 
sbor, který pracuje při místní základní škole. Celou úvodní část zakončil 
smíšený pěvecký sbor složený ze starších dětí, členů chrámového sboru 
a šikovných maminek, které nás ve zpěvu vždy rády podpoří.

A poté již nastala podívaná, na kterou se těšili malí i ti dříve narození. 
Zaburácel hrom, světla pohasla a už se po náměstí proháněl rachotící 
vůz plný čertů a čertic. Jsou to sice raraši, jak se patří, ale pod pekel-
nou maskou se skrývá dobré srdce, smějící se oči a vlídný hlas. Dětem 
i dospělým běhal při ďábelské hudbě umocněné světelnými efekty mráz 
po zádech. A když se kolem proháněl nebesky krásný anděl na bílém 

koni, to se zaleskla slza v oku nejednomu z nás. Pekelného kouře bylo ve 
vzduchu požehnaně. A taky, jak by ne. Opět se i u nás v Černé Hoře našlo 
plno hříšníků, kteří unikli peklu jen o vlásek. Nakonec však zvítězilo 
dobro a spravedlnost nad zlem a všechny z pekla vysvobozené děti si s 
anděly zatancovaly oslavný taneček.

Dále pak přihlížející děti, kterých se před radnicí sešlo požehnaně, sbo-
rově slíbily Mikuláši, že budou celý příští rok poslušné a pilné. Mikuláš 

jim za odměnu rozsvítil vánoční stromeček a společně s anděly a čerty 
je obdaroval mikulášským balíčkem. Věříme, že se sobotní program líbil 
nejen dětem, ale i dospělým, a zároveň doufáme, že si všichni odnes-
li domů nejen krásné zážitky z představení, ale jako malý předvánoční 
dárek i trochu andělského klidu, pohody a bezpečí. Pořadatelé akce děkují 
účinkujícím, kterými byli členové spolku Lípa z Lipůvky, místnímu pivo-
varu, který celou akci zaštítil, a dále všem fi rmám a organizacím, které se 
jakýmkoli způsobem podílely na přípravě a uskutečnění této tradiční akce. 
 Za městys Černá Hora J. Kubelková, foto Ivo Kalvoda
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s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS =  let GARANCE PRO VÁS !

Krásné a veselé Vánoce,
hodnû ‰tûstí a pevné zdraví 

v úspû‰ném roce 
pfieje S-TOUR Blansko

Dûkujeme za Va‰i pfiízeÀ.

   25

2016

Společnost P-D Refractories CZ a.s. 
Velké Opatovice 
- vyhlášená nejlepším výrobcem 
stavebních hmot v ČR za rok 2015 
- děkuje všem svým obchodním 
partnerům a zaměstnancům 
za dobrou spolupráci v roce 2015.
Přejeme vám všem klidné a radostné 
vánoční svátky a v roce 2016 hodně 
elánu, zdraví, štěstí a úspěchů.

Veselé Vánoce
a pěkný nový rok přeje

TJ Sokol Boskovice
a župa Krále Jiřího

Veselé Vánoce, 
klidné a pohodové prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí 
a mnoho pracovních úspěchů v novém roce 

přejí všichni obecní i krajští zastupitelé za KSČM 
a Okresní výbor KSČM Blansko

Šťastné, veselé a požehnané Vánoce 

a v novém roce zdraví a osobní pohodu 

                 přejí členové Zastupitelstva městyse Lysice

6

6
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Hokejisté Blanska vyhráli 
popáté v řadě za sebou

Na boskovickém ledě bylo velice rušno před oběma brankami. Foto Lubomír SlezákNa boskovickém ledě bylo velice rušno před oběma brankami. Foto Lubomír Slezák

L  S

REGION - V Krajské lize 
Jižní Moravy a Zlínska se hrálo 
předposlední letošní kolo. Sedmé 
Blansko v sobotu hostilo čtvrtý 
Uherský Brod, na led třetích Bos-
kovic v neděli přijela šestá Kro-
měříž. 

Blansko - Uherský Brod 3:2 
(0:0, 1:1, 2:1).

Začátek zápasu se domácím 
nepodařil, hostující tým měl něko-
lik brejků, ale nabídnuté šance 
nezužitkoval. V průběhu třetiny 
se hra vyrovnala, domácí hokejis-
té svého soupeře několikrát zatla-
čili v jejich obranné třetině. Oba 
týmy drželi především gólmani, 
kteří v první třetině zlikvidovali 
všechny střelecké pokusy, a do 
kabin se šlo za bezbrankového 
stavu.

Ve druhé třetině se už v páté 
minutě dočkali diváci první bran-
ky, ale v síti domácích. Blansko 
ale o minutu a půl později vyrov-
nalo, když střelu Kopečka dorazil 
do brány dorážející Pilát. 

Jenže poté převzali otěže hry 
opět hosté, Blansku nepomohlo 
ani několik přesilových her. Za 
nerozhodný stav tak mohli domá-
cí hokejisté poděkovat především 
gólmanu Vlachovi, který zlikvi-
doval několik šancí Uherského 
Brodu.

Třetí třetinu Blansko zaháji-
lo přesilovkou, na konci čtvrté 
minuty si tuto situaci zopakovalo, 
Hanzlíkovu střelu hostující bran-
kář ještě vyrazil, ale na dorážku 
Kuběny už byl krátký. 

Uherský Brod vyrovnal, ale 
v posledních deseti minutách 
Blansko hrálo znovu několik pře-
silových her, ale využilo až tu 
poslední. Sedm vteřin před kon-
cem se po skrumáži puk dostal za 
brankovou čáru a vypukla obrov-
ská domácí radost. Gól byl nako-
nec připsán Sedláčkovi. Blansko 
tak prodloužilo sérii vítězství na 
pět zápasů.

Boskovice - Kroměříž 6:5 sn 
(3:1, 1:4, 1:0).

Jako na houpačce probíhalo 
nedělní utkání v Boskovicích. 
Domácí celek po první třetině 

vedlo o dvě branky a stejný stav 
byl ještě šest minut před koncem 
druhé části. Jenže za další tři 
minuty už hosté o branku vedli.

Ve vyrovnané závěrečné čás-
ti nedokázaly oba týmy využít 
několik přesilovek, Boskovice 
ani dvojnásobnou tři minuty před 
koncem utkání. Vyrovnání tak 
přišlo v předposlední minutě při 
power-play domácích.

Konečné rozhodnutí tak přines-
ly samostatné nájezdy, ve kterých 
byl šťastnější domácí celek. 

17. kolo: Uherské Hradiště - 
Velké Meziříčí 5:3, Uherský Ost-

roh - Rosice 4:2, Břeclav B - Vel-
ká Bíteš 4:8.
 1.  Velká Bíteš 17 13 2 2 77:46 42
 2.  Uh. Ostroh  17 9 4 4 72:57 34
 3.  Boskovice  17 10 1 6 76:46 32
 4.  V. Meziříčí  17 9 1 7 75:60 28
 5.  Kroměříž  17 8 4 5 82:67 28
 6.  Uh. Brod  17 7 3 7 68:50 27
 7.  Blansko  17 5 3 9 42:77 20
 8.  Rosice  17 4 2 11 50:67 15
 9.  Uh. Hrad.  17 5 0 12 67:111 15
 10.  Břeclav B  17 3 4 10 64:92 14

V posledním letošním kole hra-
jí v sobotu Boskovice v Rosicích, 
Blansko jede do Velkého Meziří-
čí.

FK Blansko má nového trenéra, 
vrací se k němu Zbyněk Zbořil

BLANSKO - Novým trenérem 
FK Blansko se stal Zbyněk Zbo-
řil. Na lavičce divizního mužstva 
nahradil Michal Kuglera. 

Dvaačtyřicetiletý Zbořil už FK 
Blansko v minulosti vedl. „Je to 
trenér, který hraje ofenzivní fot-
bal a pro diváky,“ říká na adre-
su nového lodivoda předseda 
FK Blansko Jiří Crha.

Novým trenérem FK Blansko 
se nakonec stal Zbyněk Zbořil. 
Čím vás přesvědčil?

Zbyněk Zbořil je zkušený 
a velice kvalitní trenér, který tré-
noval několik divizních mužstev 
a také družstvo moravskoslezské 
ligy. Trénoval tři sezony Líšeň, 
když hrála třetí ligu, trénoval ve 
Svitavách, v Bystrci a v dalších 

mužstvech. Jsem velice rád, že 
jsme se dohodli s tímto trenérem. 
Hovoří za něj výsledky. Přesvědčil 
nás také svojí koncepcí a názory, 
které nám představil. Musím říct, 
že má o FK Blansko perfektní 
přehled. Jeho koncepce je velice 
zajímavá v tom, že chce spolupra-
covat s trenéry mládeže a dorostu 
a je připraven zapojit i některé 
dorostence a to se mi moc líbí. 
Myslím, si že Zbyněk Zbořil bude 
pro FK Blansko přínosem.

V lednu mužstvo zahájí pří-
pravu, co od něj očekáváte ve 
druhé polovině sezony?

Podzimní část byla úspěšná, 
máme dost bodů, takže je možné 
také trochu v uvozovkách expe-
rimentovat. Očekávám, že se do 

mužstva zapojí nové blanenské 
tváře. Je možné do něj zabudovat 
jednoho dva hráče, kteří vycháze-
jí z dorostu. To je jedna věc. Za 
druhé, Zbyněk Zbořil je trenér, 
který, jak se sám vyjádřil, rád 
hraje spíš ofenzivní fotbal a pro 
diváky. Očekávám, že tedy vyře-
ší post ofenzivního, tvořivého 
záložníka, který Blansku chybí. 
Už před sezonou jsme říkali, že 
nemáme ambici hrát za každou 
cenu na postup. Chceme spíš hrát 
v klidných vodách středu diviz-
ní tabulky a také chceme hrát 
atraktivní fotbal, na který budou 
lidi chodit. Pro mne je měřítkem 
návštěvnost, která je zatím po 
podzimní části nejvyšší v divizi. 
Byl bych velice rád, kdybychom 
to udrželi. Fotbal se totiž nehraje 

jen pro mě nebo pro ostatní členy 
výboru, ale pro diváky z Blanska 
a okolí. Petr Švancara zůstává 
u nás i na jaro, a to je to lákadlo, 
za které jsme velice rádi.

Nehrozí tedy, že by se Blan-
sko na jaře potácelo na konci 
tabulky a ohrožené sestupem 
z divize?

My teď máme pětadvacet bodů 
i s předehrávkou jednoho jarního 
kola. Je pravda, že v minulosti 
byla mužstva, která na podzim 
udělala třiadvacet bodů a potom 
bojovala o záchranu. Nepřed-
pokládám ale, že to bude případ 
Blanska. Jak jsem říkal, myslím, 
že budeme hrát střed tabulky 
a hlavně fotbal pro diváky.

 Michal Záboj

REGION - Druholigoví 
šachisté Garde Lipovec hráli 
utkání čtvrtého kola v Grigově a s 
místním B-týmem dokázali vybo-
jovat v bod a uchovat si dosavad-
ní neporazitelnost. V průběžné 
tabulce jim patří třetí místo. 

2. liga E - Proclient Grygov B 
- ŠK Garde Lipovec 4:4, Sluka - 
David 1:0, Obšivač - Kratochvíl 
0:1, Zedník - Bělík 0,5:0,5, Šobáň 
- Kopřiva 0,5:0,5, Švancara - 
Sekanina 0,5:0,5, Zajíček - Handl 
1:0, Doubek - Chládek 0:1, Nehy-
ba - Fojtík 0,5:0,5.
 1.  Lok. Brno B 4 4 0 0 20.5 12
 2.  Gordic 4 3 0 1 19.5 9
 3.  Lipovec 4 2 2 0 19.5 8
 4.  Prušánky 4 2 1 1 17.5 7
 5.  Dalešice 4 1 3 0 18.5 6
 6.  Jihlava 4 1 2 1 16.0 5
 7.  Duras B 4 1 1 2 15.0 4
 8.  Grygov B 4 1 1 2 14.5 4

 9.  Ořechov 4 1 1 2 14.5 4
 10.  Kuřim 4 1 1 2 14.0 4
 11.  Jundrov 4 0 2 2 12.5 2
 12.  Prostějov 4 0 0 4 10.0 0

V pátém kole hostí šachisté 
Lipovce 10. ledna tým Ořechova.

KP II - Zápasem kola byl sou-
boj mezi Boskovicemi a Tišno-
vem, prvním a druhým týmem 
tabulky. Boskovického kapitána 
ale v pátek skolil zákeřný bacil a 
ráno se v hrací místnosti objevilo 
jen pět boskovických hráčů. Šes-
tým se stal domácí kapitán, kte-
rého spoluhráči vytáhli přímo z 
postele. Tišnov však dorazil pou-
ze v sedmi. Přes nevýhodu jedné 
kontumační prohry zvládl bosko-
vický tým zápas vyhrát, udržet 
si plný bodový zisk i tříbodový 
náskok na čele soutěže.

Souboj o druhé místo mezi 
Kuřimí B a Sloupem dopadl lépe 

pro domácí Kuřim, na třetí místo 
průběžného pořadí se díky výhře 
nad Lipovcem C dostal Vyškov. 
Překvapením kola se stala prohra 
Lipovce B s Blanskem, Kuřim D 
vzdorovala Rudici, ale rudický 
tým si nenechal ujít příležitost 
vzdálit se sestupovým příčkám.

Garde Lipovec C - Vyškov B 
3,4:4,5, Kuřim D - Sokol Rudice 
2,5:5,5, Garde Lipovec B - ASK 
Blansko 3:5, Makkabi Boskovice 
- Sokol Tišnov 4,5:2,5, Kuřim B - 
TJ Sloup 4,5:3,5.  (les)
 1.  Boskovice 4 4 0 0 19.5 12
 2.  Kuřim B 4 3 0 1 18.5 9
 3.  Vyškov B 4 3 0 1 17.0 9
 4.  Tišnov 4 2 0 2 17.5 6
 5.  Lipovec C 4 2 0 2 17.5 6
 6.  Sloup 4 2 0 2 15.5 6
 7.  Lipovec B 4 1 1 2 15.5 4
 8.  Rudice 4 1 1 2 15.0 4
 9.  Blansko 4 1 0 3 13.5  3
 10.  Kuřim D 4 0 0 4 9.5 0

Šachisté Lipovce přivezli bod 
a jsou v tabulce třetí BLANSKO - Další dvě kola mají 

odehrány basketbalisté ASK Blan-
sko v Oblastním přeboru II. třídy. 
V desátém a jedenáctém kole při-
vítali ve své hale přímé konkurenty 
v boji o první místo. Zatímco celek 
Šlapanic tahl od začátku za kratší 
konec, Černovice dokázaly domácí 
tým v první čtvrtině přehrát. To bylo 
ale z jejich strany všechno a celek 
Blanska nakonec v pohodě dovedl 
zápas do vítězného konce. 

10. kolo: ASK Blansko - Sokol 
Šlapanice C 67:57 (24:15, 11:13, 
18:8, 14:19). 11. kolo: ASK Blan-
sko - SKB Černovice B 82:63 
(14:21, 29:17, 17:16, 22:9).  (les)
 1.  Blansko  9  8  1  666:534  17
 2.  Černovice B  8  5  3  542:486  13
 3.  Šlapanice C  8  5  3  569:527  13
 4.  Vyškov A  8  5  3  495:464  13
 5.  Podolí  8  5  3  602:592  13
 6.  Šlapanice B  9  4  5  599:616  13
 7.  Hodonín  8  3  5  569:588  11
 8.  Znojmo  8  3  5  448:553  11
 9.  Uh. Brod B  8  2  6  483:549  10
 10.  Kroměříž B  8  1  7  500:564  9

B

ATLETIKA
26. 12., 10:30 h Štěpánský běh Syrovice. 27. 12., 11 h Hraběnčino 

běhání Petrovice.
HOKEJ

3. 1., 17 h Boskovice - Velká Bíteš. 
KUŽELKY 

19. 12. - 20. 12., 10 h, Blansko. Turnaje krajských výběrů dorostu.

K   

Ve Svitávce vyhráli 
Hrdlička se Staňkem

SVITÁVKA - Finálovým kláním skončil v sobotu ve Svitávce celo-
roční seriál Turnaj čtyř zemí v kolové.

Nominaci si vybojovaly tři domácí dvojice, dva páry ze Šitbořic, 
Favorit Brno, Přerov, Schwechat a St. Pölten.

Boj o zlato svedly dvě domácí dvojice, nakonec se radovali Jiří Hrd-
lička ml. a Roman Staněk (MO Svitávka 3), kteří o bod předstihli pár 
David Richtr, Jan Stibor (SC Svitávka 2). Bronz patří páru Miroslav 
Starý, Marek Topolář (Šitbořice 3).

Výsledky: Šitbořice 1 - Šitbořice 2 1:4, MO Svitávka 3 - Favorit 
Brno 3:2, MO Svitávka 2 (Filip Zahálka, Lukáš Fukan) - SC Svitávka 
2 0:5, St. Pölten 1 - Schwechat 5:0, Šitbořice 1 - Přerov 3:4, Šitbořice 
2 - MO Svitávka 3 5:5, Favorit Brno - MO Svitávka 2 9:2, St. Pölten 1 
- SC Svitávka 2 4:5, Přerov - Schwechat 5:0, Šitbořice 1 - MO Svitávka 
3 2:6, Šitbořice 2 - MO Svitávka 2 9:2, Favorit Brno - St. Pölten 2:2, SC 
Svitávka 2 - Přerov 4:1, Schwechat - Šitbořice 1 0:5, MO Svitávka 2 - 
MO Svitávka 3 3:5, Šitbořice 2 - St. Pölten 1 2:2, Přerov - Favorit Brno 
3:4, Schwechat - SC Svitávka 2 0:5, Šitbořice 1 - MO Svitávka 2 0:6, 
St. Pölten 1 - MO Svitávka 3 2:4, Přerov - Šitbořice 2 2:3, Schwechat 
- Favorit Brno 0:5, Šitbořice 1 - SC Svitávka 2 0:5, St. Pölten - MO 
Svitávka 2 4:2, MO Svitávka 3 - Přerov 5:3, Šitbořice 2 - Schwechat 
5:0, SC Svitávka 2 - Favorit Brno 6:3, St. Pölten 1 - Šitbořice 1 4:1, MO 
Svitávka 2 - Přerov 4:2, Schwechat - MO Svitávka 3 0:5, SC Svitávka 
2 - Šitbořice 2 4:1, Šitbořice 1 - Favorit Brno 2:4, St. Pölten 1 - Přerov 
8:2, MO Svitávka 2 - Schwechat 5:0, SC Svitávka 2 - MO Svitávka 3 
3:4, Favorit Brno - Šitbořice 2 4:4.

Konečné pořadí: 1. MO Svitávka 3 (Hrdlička ml./Staněk), 37:20, 22 
b. 2. SC Svitávka 2 (Richtr/ Stibor), 37:13, 21 b. 3. Šitbořice 2 (Starý/
Topolář), 33:20, 15 b. 4. St. Pölten 1 (Schlachtner/ Schlachtner), 31:18, 
14 b. 5. Favorit Brno (Krejčí/Havlíček), 33:22, 14 b. 6. MO Svitávka 
2 (Zahálka/ Fukan), 24:34, 9 b. 7. Přerov (Břoušek/Šístek), 22:31, 6 b. 
8. Šitbořice 1 (Zelinka/ Zelinka), 14:33, 3 b. 9. Schwechat (Wondra/ 
Bugl), 0:40, 0 b. (les), foto archiv

KUŽELKY
1. liga žen - 12. kolo: 

KK Blansko - KK Zábřeh 5:3 
(3392:3356), Ševčíková - Kubo-
vá 2:2 (581:588), Ptáčková - Švu-
bová 1:3 (571:591), Nevřivová 
- Wiedermannová 3:1 (549:516), 
Kalová - Killarová 1:3 (545:575), 
Zajacová - Ollingerová Z. 4:0 
(598:562), Musilová - Ollingero-
vá O. 3:1 (548:524).
 1.  Náchod  12  9  1  2  59,5:36,5 19
 2.  Přerov  12  9  0  3  58,5:37,5 18
 3.  Rosice  12  8  0  4  64,5:31,5 16
 4.  Duchcov  12  7  0  5  56,5:39,5 14
 5.  Č. Třebová  12  6  1  5  49,0:47,0 13
 6.  Kon. Praha 12  6  1  5  49,0:47,0 13
 7.  Val. Mez.  12  6  1  5  46,5:49,5 13
 8.  Sl. Praha  12  5  1  6  48,5:47,5 11
 9.  Rokycany  12  5  0  7  42,5:53,5 10
 10.  Blansko  12  4  0  8  38,5:57,5 8
 11.  Zlín  12  3  0  9  33,0:63,0 6
 12.  Zábřeh  12  1  1  10  30,0:66,0 3

2. liga mužů - KK Blansko - KK 
Zábřeh 7:1 (3431:3254), Flek J. - 
Flídr 2,5:1,5 (578:572), Hlavinka 
- Sitta K. 3:1 (574:5861), Michá-
lek - Švub R. 2:2 (516:508), Flek 
R. - Sitta J. 3:1 (581:514), Pro-
cházka - Horňák 4:0 (640:500), 
Honc - Švub Z. 2:2 (542:579).
 1.  Třebíč  12  11  1  0  75,0:21,0 23
 2.  Č. Třebová  12  8  1  3  61,0:35,0 17
 3.  Rosice  12  7  3  2  58,0:38,0 17
 4.  Dačice  12  5  4  3  54,0:42,0 14
 5.  Blansko  12  5  3  4  51,0:45,0 13
 6.  Husovice B 12  6  0  6  52,0:44,0 12
 7.  Vracov  12  6  0  6  49,0:47,0 12
 8.  Opava  12  6  0  6  43,5:52,5 12
 9.  Vyškov  12  5  1  6  47,0:49,0 11
 10.  Zábřeh  12  3  1  8  39,5:56,5 7
 11.  H. Benešov 12  3  0  9  37,0:59,0 6
 12.  MS Brno B  12  0  0  12  9,0:87,0 0

Divize - KK Blansko B - TJ 
Sokol Machová 7:1 (3338:3201), 

Kotlán - Dovrtěl 3:1 (581:539), 
Daňková - Hrančík 3:1 (570:521), 
Novotný - Brázdil 2:2 (533:560), 
Pliska - Husek 4:0 (540:500), Flek 
- Laga 2:2 (553:552), Michálek - 
Míšek 3:1 (561:529).
 1.  Čejkovice  14  13  0  1  77,0:35,0 26
 2.  Luhačovice B  14  9  0  5  68,0:44,0 18
 3.  Machová  14  9  0  5  65,0:47,0 18
 4.  Rosice B  14  9  0  5  63,0:49,0 18
 5.  Ivančice  13  8  1  4  64,0:40,0 17
 6.  Blansko B  14  8  0  6  67,0:45,0 16
 7.  Husovice C  14  8  0  6  60,0:52,0 16
 8.  Šanov  14  7  0  7  58,0:54,0 14
 9.  Brno IV  13  6  0  7  51,0:53,0 12
 10.  Telnice  14  6  0  8  47,0:65,0 12
 11.  Dubňany B  14  5  0  9  45,0:67,0 10
 12.  Val. Meziříčí B  14  3  0  11  39,0:73,0 6
 13.  Kroměříž  14  3  0  11  36,0:76,0 6
 14.  Vyškov B  14  2  1  11  36,0:76,0 5

KP II - KK Blansko C - TJ Sokol 
Brno IV C 7,5:0,5 (2528:2362), 
SKK Veverky Brno B - KK Velen 
Boskovice 2:6 (2362:2402).
 1.  Blansko C 12 11 0 1 73,5:22,5 22
 2.  Boskovice  11 7 0 4 56,0:32,0 14
 3.  Brno IV C 11 7 0 4 49,0:39,0 14
 4.  Ivanovice 10 6 1 3 48,5:31,5 13
 5.  MS Brno F 11 5 0 6 40,0:48,0 10
 6.  Žabovřesky C 12 3 2 7 34,5:61,5 8
 7.  MS Brno E 9 3 0 6 29,0:43,0 6
 8.  Husovice E 11 3 0 8 34,0:54,0 6
 9.  Veverky B 11 2 1 8 27,5:60,5 5

VOLEJBAL
Liga juniorů - 13. a 14. kolo: 

Šlapanice - Boskovice 0:3 (-8, 
-18, -18) a 1:3 (-13, -13, 21, -14).
 1.  Opava 14 9 3 1 1 38:12 34
 2.  Beskydy B 14 8 2 3 1 36:20 31
 3.  Znojmo 14 8 2 1 3 33:19 29
 4.  Brno I 14 8 1 2 3 33:18 28
 5.  Boskovice 14 7 2 2 3 32:21 27
 6.  Nivnice 14 2 1 1 10 12:36 9
 7.  Šlapanice 14 2 0 1 11 11:37 7
 8.  Bojkovice 14 1 0 0 13 8:40 3

V
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Vstupenky v předprodeji od 4. 12. 2015 
v Blanenské informační kanceláři a v Kině Blansko.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

lan kkskko.o

ZAL. 1298

1. 1. 2016 od 17 h    NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

ZMĚNA PROP GRAMUU U VYVYHV RAZENAENA

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ĚĚĚĚĚĚ ÍÍÍ
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2016

poslední den v roce , bavíme se přece

17:00 h  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
 – Michaela Baladová a Jiří Daniel 
18:00 h OHŇOSTROJ OBČERST VENÍ ZA JIŠTĚNO

ÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

od 15 h, Kino Blansko,,,,,,,
31. 12. 2015

VVV kkkkkkkk řřř ddddddddd dddddddddd jjjjjjiiii ddddddddd

vv rrroooooocccceee ,, bbPROGRAM:

15:00 h Hrátky s Niki
16:30 h film M I M O N I 
18:15 h OHŇOSTROJ ze střechy kina

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

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 rodinných 
oslavách, seniorských setkáních, 
svatbách, apod. Více informací na 
 e-mailu: zpev2016@seznam.cz

Koupím BYT. Inves  ce.

Tel. 728 996 814

Koupíme domek na 
vesnici.

Tel. 721 466 406

Kontakt na 
inzerci:

774 408 399

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
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