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Při nehodě
u Sebranic
zemřel řidič
SEBRANICE - Lidský život si vyžádala nehoda nedaleko Sebranic. Na
křižovatce silnic I/43 a 150 vedoucí
na Boskovice se střetlo osobní auto s
kamionem.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Foto Kateřina Šigutová
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Lyžařská sezóna
v regionu začala
v Olešnici
REGION - Lyžaři budou moci
prožít svátky na svazích v Olešnici
a v nedalekém Hodoníně u Kunštátu.
První ze sjezdovek zahájila provoz už
v pátek.
ČTĚTE NA STRANĚ 4
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Hodila se
podlaha

LYSICE - Opravdu pestrý lup si
odnesl z výpravy do Lysic zatím
neznámý pachatel. V noci nejdříve
překonal plot na pozemek tamní restaurace. Potom se násilím dostal do
budovy. V ní znovu po násilném otevření několika dveří odcizil travní
sekačku a multifunkční mixér.
„V jedné z místností, kde probíhá rekonstrukce, sebral sedmdesát
čtverečních metrů uskladněné laminátové podlahy a stavební nářadí a
náčiní. Pravděpodobně chtěl odcizit
i nalezenou chladničku. Tu si připravil ke dveřím, ale neodnesl ji. Škoda
je nejméně patnáct tisíc korun,“ doplnil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
(hrr)

Potřeboval
plynové lahve

OKROUHLÁ - V chladných zimních dnech asi nutně potřeboval
zatopit ve svém příbytku zatím neznámý pachatel. V obci Okrouhlá se
násilím dostal do příručního skladu
tamní prodejny se smíšeným zbožím.
„Ze skladu pak snadno odnesl
dvě desetikilové lahve s propan butanem. Obchodníkovi tak způsobil
škodu za asi tři tisíce korun,“ přidal
podrobnosti policejní mluvčí Bohumil Malášek.
(hrr)

Hasiči
vyprošťovali
havarované
auto u Rudice

RUDICE - Zásah těžké techniky
si vyžádala nehoda u Rudice. Ve
směru na Olomučany tam skončilo
osobní auto převrácené na střechu
a opřené o strom. Při havárii se zranili tři lidé.
„Naše jednotka po dohodě s velitelem zásahu poskytovala předlékařskou pomoc jedné zraněné
osobě až do příjezdu ZZS. Dále provedla protipožární opatření a začala v místě události kyvadlově řídit
dopravu,“ popsali jedovničtí dobrovolní hasiči.
Po odjezdu záchranky přišel na
řadu automobilový jeřáb z brněnské stanice Lidická, který auto vytáhl zpět na silnici.
„Poté byla odpojena autobaterie a
vůz byl naložen na odtahovou službu. Po úklidu komunikace a zasypání uniklých provozních kapalin se
jednotky vrátily zpět na své základny,“ uvedl jedovničtí hasiči.
(hrr)
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U Sebranic zemřel po
střetu řidič osobního auta

SEBRANICE - Lidský život si vyžádala minulé pondělí ráno dopravní
nehoda nedaleko Sebranic. Na křižovatce silnic I/43 a 150 vedoucí na
Boskovice se střetlo osobní auto s
kamionem. Řidič osobního auta na
místě zemřel.
„Čtyřiatřicetiletý řidič osobního
automobilu Mercedes jedoucí od
Boskovic tam nedal přednost kamiónu směřujícímu od Brna na Svitavy.
Srážka obou vozidel skončila smrtí
řidiče osobního auta,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Zásah hasičů na místě trval sedm
hodin. Doprava v místě střetu byla
omezená. K nehodě vyjely o půl sedmé ráno jednotky z Kunštátu a Boskovic.
„Po příjezdu bylo zřejmé, že se
jedná o nehodu na křižovatce silnice
I/43 a silnice 150 vedoucí od Boskovic. Osobní auto Mercedes skončilo
po střetu mimo silnici. Kamion zůstal částečně na vozovce. Hasiči na
místě asistovali záchranné službě
při oživování mladého řidiče osobního auta. Přes veškerou snahu zasahujících však resuscitace nebyla

úspěšná,“ popsal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Hasiči na místě osvětlili prostor
zásahu a zajistili havarované vozy
proti požáru. Pro náklad tvárnic na
návěsu havarovaného kamionu si
přijel náhradní vůz. Hasiči pomohli
s přeložením nákladu a také s naložením osobního auta na odtah.

„Po dvanácté hodině byla frekventovaná silnice I/43 asi hodinu
uzavřena a zahájilo se vyprošťování
kamionu zpět na silnici. Hasiči ve
13.40 hodin předali místo zásahu
Policii ČR a jednotky odjely na své
základy,“ doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Radim Hruška
Foto HZS JmK

BLANSKO - Přes den se může
schovat před mrazem i sněhem
v nízkoprahovém Denním centru
Stará fabrika, v noci přespává na
lavičce v parku, na autobusových
zastávkách. V zimě, jen se svými
psy. A není sama. Ženy z Blanenska,
které se ocitnou přechodně nebo
delší dobu bez domova a peněz na
zaplacení ubytovny, se nemají v
Blansku kam přes noc schovat. Charitní služby jim poskytnou azyl přes
den, v noci však nabízí nocleh pouze mužům.
„Tento problém se táhne už několik let. Potřebovali bychom získat
nějakou malou místnost pro ženy,
kde by mohly v noci přespat. Řešení
vidíme ve vybudování místnosti se
sociálním příslušenstvím ve stávající noclehárně,“ navrhuje ředitelka
blanenské charity Jana Sedláková.
V zimních měsících je potřeba
nočního azylu pro ženy ještě palčivější. Problém, kam se uchýlit přes
noc, však nevymizí ani v létě. „Ženy
na rozdíl od mužů mají přirozeně
strach zůstat v noci samy na ulici,“
dodává ředitelka charity. A tak se

často uchylují k různým kamarádům, jen aby měly kde spát.
V Blansku prozatím funguje jen
noclehárna pro muže. Teplo, klidný
spánek, bezpečí a nutnou hygienu v
ní najde patnáct mužů. V listopadu
se v noclehárně vystřídalo čtyři sta
nocležníků, což představuje nejvíc
v historii noclehárny.
Podle jejího vedoucího Jiřího Papiže v zimě většinou návštěvnost
noclehárny stoupá, ale nemusí to
být pravidlo. Muži bez domova mají
možnost se v zařízení osprchovat,
uvařit si čaj nebo kávu a přespat v
čisté posteli. „Na postelích se vystřídá řada lidí, takže jsou různě
zatížené a za ty léta, co noclehárna
funguje, už pomalu dosluhují,“ říká
Jiří Papiž.
Nákup nových postelí plánuje
blanenská charita z výtěžku Tříkrálové sbírky. V rámci té budou koledníci chodit do domácností po celém
Blanensku ve dnech od 1. do 14.
ledna.
Stejně jako noclehárna, i Denní
centrum Stará fabrika, je v zimních
měsících vytížené. Přes den do cha-

ritního zařízení přijde až dvacet
mužů a žen bez domova. „Většinou
se u nás osprchují, vymění oblečení
za čisté a suché, vypijí čaj, sní nějaké jednoduché jídlo nebo si ohřejí
vlastní,“ popisuje službu vedoucí
Staré fabriky František Kratochvíl.
Až obslouží základní lidské potřeby, měli by uvolnit místo zase
dalším. „Účel služby není poskytovat azyl po celý den. Lidé, kteří
k nám chodí, by si měli především
hledat zaměstnání. S tím jim také
pomáháme,“ doplňuje František
Kratochvíl.
Pokud teploměr ukazuje méně
než deset stupňů pod nulou, otevírá se pro ženy i muže nyní nově i v
noci Denní centrum Stará fabrika.
Mrazivé noci tam budou moci lidé
bez domova přečkat na židlích od
osmi od večera do sedmi do rána.
„Tuto službu zavádíme v rámci
Charitní záchranné sítě pro všechny, a především pro ženy, které nemají v Blansku kam jít. Bude mít
podobná pravidla jak noclehárna,“
dodává Jiří Papiž.
Vladěna Jarůšková

Noclehárna pro ženy bez domova
na Blanensku stále chybí
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V Boskovicích budou pod vánočním
stromem rozdávat bramboračku
BOSKOVICE - Také v letošním
roce se na boskovickém Masarykově náměstí uskuteční charitativní
akce Polévka pro chudé i bohaté. Na
Štědrý den od jedenácti do dvanácti hodin se bude tentokrát rozdávat
bramboračka. Připraveny budou
stovky porcí.
Uvaření polévky zajistí v kuchyni
stacionáře Betany tým jeho vedoucí
Lenky Svobodové. Kuchyňské kotle
umožní uvařit přibližně tři sta litrů
polévky, tedy zhruba tolik co v minulých letech. To obnáší kolem tisíce až
dvanácti set porcí.
„Kromě polévky si budou moci
lidé odnést domů i duchovní symbol
Vánoc v podobě světla z Betléma,
které přivezou členové místního
skautského oddílu Nibowaka. Spolupráce se osvědčila, o betlémské
světlo je každý rok velký zájem, a tak
skauti přijedou už potřinácté,“ uvedl
za pořadatele Rudolf Burgr.
Dobročinná akce se koná jako
vždy na Štědrý den pod vánočním
stromem na Masarykově náměstí v
Boskovicích, a to v době od 11 do 12
hodin. Výtěžek jako vždy putuje na
místní charitativní či humanitární
účely.
Polévka pro chudé i bohaté, jak se

akce už od prvopočátku jmenuje, se
bude letos rozdávat, už potřiadvacáté. Za akcí stojí především lidé
kolem boskovických charitních stacionářů Betany a Emanuel.
„Akci dále už od počátku podporují a nezištně pomáhají Jitka a Ilja
Melkusovi. Letos se více zapojuje
Kulturní zařízení města Boskovic,

které už v minulosti zajišťovala hudební kulisu. Nyní poskytne auto na
dovoz polévky a dalšího nezbytného materiálu. Várnice zase tradičně
zapůjčí Střední pedagogická škola.
A město Boskovice už poněkolikáté
poskytlo peněžní dar na nákup surovin a materiálu pro uvaření i výdej
polévky,“ řekl Burgr.

REGION - Pokud se výrazně neoteplí, budou moci lyžaři prožít vánoční svátky na svazích v Olešnici a
v nedalekém Hodoníně u Kunštátu.
První ze sjezdovek zahájila provoz
už v pátek a druhá patrně v půlce
tohoto týdne.
Jejich provozovatelé Zrcadlu řekli, že mnozí lyžaři jsou nedočkaví, a
již od počátku prosince se dotazují, kdy začne lyžařská sezona. Oba
areály jsou na ni připraveny. Třetí
svah, který je v Blansku-Hořicích,
bude tak jako v minulých letech
mimo provoz. Je na prodej a patrně
bude nutná jeho modernizace.
„Máme přes čtyřicet centimetrů
sněhu na celém svahu, samozřejmě
díky sněhovým dělům. Nic nebrání
zahájení provozu,“ uvedl za vedení
olešnického skiareálu Lubomír Rek.
Zdůraznil, že minulá sezona byla
velmi úspěšná. Na tamním svahu se
lyžovalo od počátku prosince až do
března. Její letošní začátek je sice
pomalejší, přesto může být úspěšná.

V Olešnici před zimou rozšířili
parkoviště o padesát míst. Nyní je
nově schopno pojmout až dvě stě
padesát vozidel. Navíc tam zakoupili další sněhová děla, což pomůže v
lepší údržbě sjezdovky. K dispozici
tam bude i nyní půjčovna lyžařského vybavení.
Nováčkům pomohou zvládnout
jízdu na lyžích instruktoři. Rekreanti mají k dispozici pod svahem
restauraci i s terasou nabízející
vyhlídku na svah. Milovníky adrenalinu potěší správce olešnického
svahu snowboardparkem, který s
kolegy vytvoří ze sněhových zásob
na údržbu sjezdovky.
V Olešnici mají lyžaři k dispozici
půlkilometrový svah, stejně jako
v nedalekém Hodoníně u Kunštátu. „Práce na umělém zasněžování
jdou velmi dobře. Po čtyřech nocích
zasněžování máme na třech čtvrtinách svahu zhruba půlmetrovou
vrstvu sněhové pokrývky. Ještě potřebujeme další chladné dny, tedy

alespoň noci,“ řekl správce tamní
sjezdovky Josef Kšica.
Na sjezdovce v Blansku-Hořicích
se naposledy lyžovalo před sedmi
lety. Od té doby je mimo provoz.
Potřebuje rekonstrukci. Její majitel, jimž je Tělocvičná jednota (TJ)
Blansko je od loňského června v insolvenci.
Areál je tedy na prodej. Zájemci
prý o něj jsou. Nový majitel bude

Za posledních deset ročníků vyneslo vydávání polévky v průměru
66 183 korun za pouhou jedinou
hodinu, z toho čtyřikrát to bylo více
než sedmdesát tisíc korun, včetně
loňska.
Polévku pro chudé i bohaté vymysleli v roce 1995 právě majitelé tehdy nově otevřené restaurace
Makkabi v Boskovicích. Do vínku
své �irmy si totiž vetkli nejen poskytování pohostinských služeb,
ale i obohacení a podporu místních
kulturních a neziskových aktivit. Jim
zase bylo tehdy inspirací půlnoční
rozdávání jídla bezdomovcům ve
skotském Glasgowě, které pár let
předtím při cestě po Skotsku zažil
jeden z iniciátorů boskovické polévky Rudolf Burgr.
„V Boskovicích se jedná o veřejné
rozdávání skutečné polévky. 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. Pořadatelé ovšem berou jako podporu akce
už samotnou účast lidí na ní, aniž cokoli zaplatí,“ doplnil Burgr.
Radim Hruška, Foto J. Oldřich

Nová lyžařská sezóna v regionu začíná,
ve ski-areálu v Olešnici otevřeli už v pátek

muset řešit problém s nedostatkem
užitkové vody na umělé zasněžování. Hořice byly v minulosti zasněžovány s využitím pitné vody, což bylo
až příliš nákladné.
Na jižní Moravě si lze dále zalyžovat například v Němčičkách na
Břeclavsku, kde je svah mezi meruňkovými sady, a také ve Filipově
údolí u Strážnice na Hodonínsku.
(lín), ilustrační foto ski-areal.cz

Týdeník Zrcadlo, strana 5

ZPRAVODAJSTVÍ

úterý 19. prosince 2017

Nový rondel v Rájci už je hotový,
most přes trať se otevře na jaře
RÁJEC-JESTŘEBÍ - Řidiči již mohou jezdit přes nový kruhový objezd
u šamotky v Rájci-Jestřebí. Práce na
křižovatce skončily o víkendu. Rekonstrukce mostu přes železniční
trať ale potrvá ještě několik měsíců.
Opravy přemostění nad frekventovaným koridorem začaly letos na
jaře. V červenci se pak silničáři pustili do stavby kruhového objezdu.
Přes křižovatku se již několik dnů
jezdí. Přilehlý most kvůli rekonstrukci ale zůstane uzavřený do jara
příštího roku.
„Bohužel, se na mostě nestihly
udělat asfaltové vrstvy, takže platí
původní termín dokončení do konce dubna roku 2018,“ uvedl vedoucí
blanenské správy a údržby silnic Miloš Bažant.
Místo přes most tak budou řidi-

či stále muset jezdit přes Rájec a
Jestřebí a přes železniční přejezd.
Pro vozidla nad 3,5 tuny platí na této
objízdné trase zákaz vjezdu. Stavební �irma provádí kompletní rekonstrukci mostu. Jeho stav už nebyl
dobrý a opravy nutně potřeboval.
„Bude kompletně odbourána konstrukce vozovky nad nosníky. Nosníky budou ve dvou polích pozvednuty,
sanovány jak zvenku, tak i z vnitřních
stran, uloženy zpátky na nová ložiska
a bude vytvořena nová konstrukce
vozovky včetně říms, chodníků a zábradlí,“ popsal přes časem Bažant.
Rozpočet stavby je 30,5 milionu
korun bez DPH. Kromě mostu obsahuje i novou stálou okružní křižovatku a nový povrch části silnice ve
směru na Sloup.
Text a foto Jana Dvořáková

Speleologové objevili v Moravském krasu
novou jeskyni. Pojmenovali ji Elfí domeček
MORAVSKÝ KRAS - Romantické
jméno Elfí domeček dostala nově
objevená jeskyně, která se nachází mezi Kateřinskou jeskyní a dva
kilometry vzdálenou propastí Macochou.
Speleologové ji objevili v místech, na nichž kdysi pracoval se
svými kolegy slavný jeskynní badatel Karel Absolon.
Ten ale neuspěl. Ve snaze probádat toto území zemřel v roce 1941
jeskyňář Jan Němec a stal se prvním speleologem v Čechách a na
Moravě, který zahynul v podzemí.
Podle odborníků je nález domečku
mimořádnou událostí.
Jeskyně měří na délku 15 metrů, na šířku má také 15 metrů a
na výšku pouze 1,5 metru. Zdobí
jí krápníky, kterým jeskyňáři říkají kapustičky. „Pronikli jsme do ní,
poté co jsme odstranili suť, hlínu a
kamení z asi šestnáct metrů dlouhé chodby,“ řekl Zrcadlu vedoucí
speleologické skupiny ČSS ZO 6-20
Moravský kras Michal Šenkýř.
Elfí domeček je propojený s Kateřinskou jeskyní. Domeček ale položený mnohem výše než jeskyně
a patrně na něj budou navazovat
další podzemní prostory. Elfím domečkem jeskyně celoročně dýchají.
Místo, na němž se nachází vstup
do něj, si zapsal zhruba před 70
lety Absolon do svých poznámek
jako mastný flek. V létě ze země z

pukliny vychází chlad a v zimě naopak teplo.
Tento prostor je právě v zimních
měsících prostě nepřehlédnutelný.
Stoupá z něj totiž pára, a i když je
okolí pod sněhem, na něm sněhová
pokrývka vždy chybí.
Celé to z dálky připomíná mastný flek. Nedávný test ukázal, že
při venkovní teplotě mínus dvacet
stupňů Celsia byla teplota u jeskyně příjemných plus osm a půl stupně Celsia.
„Elfí domeček je pomyslný ventilátor. V létě z podzemí odvádí
teplý vzduch a v zimě zase nasává
vzduch zvenčí. K otestování toho,
zda je propojený s Kateřinskou
jeskyní, jsme v létě použili zapáchající plyn merkaptan,“ vysvětlil
Šenkýř. Plyn stačilo vypustit u ústí
Elfího domečku. Silný zápach pak
byl cítit i dole v Kateřinské jeskyni,
a dokonce i před ní.
Následně jeskyňáři rozšířili puklinu v zemi tak, aby mohli vlézt
dovnitř. Právě tato vstupní výdřeva připomíná elfí dům a dala
jeskyni její pohádkové jméno. Do
prostor mezi Kateřinkou a Macochou se snažil Absolon proniknout
z Korálového závrtu a z Kateřinské
jeskyně přes zával Dantovo peklo.
Peklem neprošel a neuspěl ani v
Korálovém závrtu.
„Pro pochopení celého podzemního systému v centrální části kra-

su je tento objev klíčový. Navíc to
s námi speleologové v tomto případě neměli jednoduché. Elfí domeček totiž leží v přírodně nejvíce chráněné části krasu, kde jsme

neumožnili práce na jaře a v létě,
a to kvůli ochraně vzácné vegetace,“ řekl Zrcadlu Antonín Tůma ze
správy CHKO Moravský kras. (lín)
Foto Kateřina Šigutová

Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola Boskovice

130 let
Chceme poskytovat různorodé možnosti
vzdělávání, říká ředitel školy Pavel Vlach
BOSKOVICE - Vyšší odborná
škola ekonomická a zdravotnická a
Střední škola Boskovice dříve známá jako Národohospodářská škola
si v letošním roce připomněla sto
třicet let od svého založení. K tomuto výročí vydala almanach, ve kterém shrnuje všechny důležité mezníky i postupnou proměnu školy.
Šest let stojí za pomyslným kormidlem školy Pavel Vlach. V rozhovoru
popsal změny, které se udály a přiblížil i ty, které školu teprve čekají.

Jak vypadal situace ve škole,
když jste před šesti lety nastoupil na post ředitele?
Když jsem přišel do školy, tak
měla tři pracoviště. V průběhu let
ale doputovaly na střední školy
nejslabší populační ročníky, takže
jsme museli provést zeštíhlení. Zvolil jsem cestu menšího počtu oborů
s více naplněnými třídami. Situace
samozřejmě znamenala také snižování počtu zaměstnanců a našemu zřizovateli jsme vrátili budovu
v Havlíčkově ulici, pro kterou jsme
již neměli využití.

osmdesát procent odpovědí je, že
tomu tak bylo na doporučení kamarádů, kteří ve škole studují nebo
studovali. Takováto reference je asi
to nejlepší doporučení, které vůbec
můžeme dostat.

Probíhá zeštíhlování i v současné době?
Věřím tomu, že poslední takovéto
opatření proběhlo v loňském roce,
kdy jsme skončili s poslední třídou
obchodní akademie. Ostatní obory
máme zavedené tak, abychom na
nich stavěli do budoucna. Dostali
jsme se do situace, že dnes máme

čtyři studijní obory a dva učební
obory. Třídy jsou dostatečně naplňovány tak, aby existence těchto
oborů byla s perspektivou.
Samozřejmě se snažíme o to, abychom uchazeče přesvědčili o našich
kvalitách. Asi se nám to daří, protože, když si mezi prváky děláme
dotazník, proč si nás vybrali, tak

Vraťme se trochu do minulosti.
Od původně především zemědělského zaměření škola postupně
ustoupila...
V minulosti to bývala především
zemědělská škola. Poté došlo ke
sloučení s oděvním a strojařským
učilištěm. Oděvní obory postupně
skončily a strojaři v rámci optimalizace přešli na Střední školu André
Citroëna, ze které k nám naopak
přešel obor zahradník. Dnes jsme
v situaci, že kromě zahradníků už
tady ze zemědělských oborů není
nic.
Na jakých oborech tedy dnes
stavíte?
V této chvíli stavíme na tom, že se
naše republika dostala do další fáze
restrukturalizace.
Pokračování na str. 7

Historické milníky sto třiceti let
zemědělského školství v Boskovicích
• 3. únor 1887 slavnostní otevření zimní hospodářské školy s českým vyučovacím jazykem, vyučování bylo rozděleno do dvou
ročníků, každý ročník trval sedm měsíců, od
listopadu do května, vydržovatelem školy byl
hospodářský spolek v Boskovicích
• v roce 1910 byla zimní hospodářská škola
převzata do zemské péče
• během první světové války byl přijímám
omezený počet žáků, vyučovalo se střídavě
pouze v jednom ročníku
• v roce 1922 bylo změněno označení školy.
Škola dostala název Zemská odborná škola
hospodářská v Boskovicích
• v roce 1931 při škole začala svou činnost zemědělská poradna, která se stala odbornou
autoritou v okrese, později funkci převzala
Okresní zemědělsko-lesnická společnost
• v letech 1935-1938 realizována výstavba
nové školní budovy /bylo pamatováno i na
vzdělávání dívek v internátní hospodyňské
škole/. Slavnostní otevření mělo být 16. října
1938, nedošlo však k němu, byla vyhlášena
mobilizace

• během druhé světové války byl ve škole zřízen lazaret, vyučování značně omezené se
provádělo v místnostech kláštera
• po druhé světové válce se převedla zemská
škola na stát a tak v roce 1948 vznikla Státní
rolnicko-ovocnická škola. Škola v padesátých
letech několikrát změnila název a zaměřovala se zejména na pěstitelství, chovatelství i
zahradnictví
• zvyšování živočišné výroby vyžadovalo zdokonalování zootechnických metod, tak jako
v celém větě se po roce 1952 zaváděla inseminace zvířat a jediným celostátním zařízením pro školení pracovníků se stala Zemědělská mistrovská škola obor chovatelství,
směr inseminační technici. Tato škola byla
v roce 1963 převedena do řízení Státní plemenářské správy Ministerstva zemědělství
• v letech 1962-1964 byla realizována výstavba nového objektu na školním pozemku
využívaná mnoho let po účely plemenářské
služby, následně byl ve školním areálu zřízen
i kapacitní internát
• koncem šedesátých let byla do hlavní budo-

vy přemístěna Střední zemědělská technická
škola, a v letech 1976 až 1983 byla postavena
tělocvična, nové stravovací zařízení a třípodlažní domov mládeže a následně v zahradě za
budovou byly přistavěny nové pavilony
• v devadesátých letech se postupně snižovaly požadavky po absolventech zemědělských
škol a škola pružně reagovala a zaváděla nové
studijní a učební obory. Od roku 1992 mohli
žáci studovat obor obchodní akademie, posílena byla výuka ekonomických předmětů, byl
zřízen obor agropodnikání a posílena byla
rovněž složka nástavbového studia
• v roce 1996 bylo zahájeno vyšší odborné
studium se zaměřením mj. i na bankovnictví,
cestovní ruch a řízení podniku, od roku 1997
byly studijní možnosti rozšířeny o další obor
vzdělání – diplomovaná všeobecná sestra
• v letech 2007-2017 probíhala výuka ve třech
budovách na ulicích Hybešova, Komenského
a Havlíčkova, průběžně probíhají rozsáhlé
stavební úpravy s cílem zajistit co nejlepší
podmínky pro vzdělávání v duchu třetího tisíciletí

Chceme poskytovat různorodé možnosti...
Pokračování ze str. 6

Kdysi tady byla reforma zemědělská, poté průmyslová a dneska jsme
v reformě informačních technologií. Podle údajů, které poskytuje
krajský úřad práce, aktuálně chybí
na jižní Moravě tisíce programátorů. V průběhu dalších pěti až deseti let tady nastane v dobrém slova
smyslu technologická revoluce ve
výrobních podnicích a budou potřeba programátoři. Zaměřujeme se
proto na tuto oblast. Je samozřejmě
otázkou, do jaké míry může střední škola vychovat programátory.
V tomto směru vycházíme z požadavků zaměstnavatelů, kteří říkají,
naučte studenty logicky myslet, matematiku, základní programovací
postupy, a my si je dotvoříme k obrazu svému. My se proto snažíme
studenty naučit základy, tedy první
čtyři moduly, které učí i vysoká škola. Pokud se rozhodnou pokračovat
ve studiu na vysoké škole, tak na to
mohou plynule navázat.
Jaké další obory nabízíte?
Máme u nás veterinární prevenci, která je velmi vyhledávaná. Vychováváme veterinární asistenty,
kteří pracují vedle lékaře. Na rozdíl od jiných středních škol jsme
se navíc zaměřili i na veterinární
péči o velká zvířata. Naši žáci se
naučí poměrně široké portfolio,
takže jsou velmi dobře uplatnitelní
v praxi.
Dalšími obory jsou hotelnictví a
turismus a dva obory učební - kuchař číšník a zahradník. Razím zásadu, že jsme škola v okrajové části
kraje, která má poskytovat pokud

možno různorodé vzdělání, aby žáci
za ním nemuseli dojíždět do Brna.
Plánujete do budoucna nějaké
rozšiřování vzdělávací nabídky?
Mám představu, o které si myslím, že se ji pravděpodobně nikdy
nepodaří naplnit, že k naší zdravotnické vyšší odborné škole by
měla patřit i střední zdravotnická škola. Jenže díky domu, že je
v Blansku, tak je skoro nemožné,
aby zřizovatel povolil otevřít ji i
tady. Tím by se nějakým způsobem
zcelila nabídka.
V současné době intenzivně pracujeme na nabídce pro absolventy
z naší veterinární části školy, kterým chceme nabídnou možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné
škole. Chceme si nechat akreditovat obor zaměřený na rehabilitaci
zvířat. Dnes je to velmi poptávaná
služba u veterinářů a v republice to
zatím nikdo neučí. Pokud to všechno dobře dopadne, tak by se tady
první studenti měli objevit v září
roku 2019.

Když pomineme vzdělávací
nabídku, jaké novinky chystáte
v rámci zlepšování zázemí školy?
Co se týče stavebních záměrů,
tak přední část školy dostane nový
kabát. Máme připravený projekt
za čtyřiadvacet milionů korun na
výměnu oken, zateplení a novou
vzduchotechniku. Na zhruba stejnou částku jsme také získali dotaci z evropských fondů. Prostředky
použijeme na výstavbu výtahu, vybudujeme nové laboratoře pro veterináře jako je pitevna a vybavíme
také dvě odborné učebny pro zdra-

votnickou část vyšší odborné školy. Do budoucna bychom tak mohli
dokonce fungovat jako doškolovací
středisko pro boskovickou i blanen-

skou nemocnici, protože budeme
personálně i materiálně vybaveni
tak, že nebudou za tímto účelem
muset jezdit do Brna.

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchaﬁ – ãí‰ník
BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Denotevřených
otevﬁen˘ch dveří:
dveﬁí 13.
11. a 2.
2015
a 13. 1. 2016.
Den
10.1.2018
ve 12.
13 až
17 hod.
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SERVIS

kalendář akcí

úterý 19. prosince
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 8 až
12 hod.: Předvánoční kostelní betlém.
Blansko – Klub Ulita v 15.30 hod.:
Ukázková hodina dětské jógy pro děti
ve věku 7–8 let.
Blansko – Dělnický dům v 17 hod.:
Tradiční české Vánoce v podání ZUŠ
Blansko.
Blansko – Klub Ulita v 18.30 hod.:
Výtvarná dílna – Šperkování.
Blansko – Křesťanské centrum v 19
hod.: Pravé světlo už svítí, setkání
nad Biblí.
Boskovice – Zámecký skleník
v 17.30 hod.: Vánoční koncert.
Boskovice – Kino Panorama v 18
hod.: Viliam Poltikovič: Brána smrti,
přednáška.
Ráječko – Herna MC Rajčátko v 9.15
hod.: Vánoční besídka.

KINA

Blansko ve 20 hod. Liga spravedlnosti. (s titulky)

středa 20. prosince
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 8 až
12 hod.: Předvánoční kostelní betlém.
Blansko – Knihovna ve 14 až 18
hod.: Vánoční dílna.
Blansko – Náměstí Republiky v 16
hod.: Radniční vánoční punčování.
Doubravice – Kinosál v 17 hod.: Vánoční besídka.
Olešnice – Kulturní dům v 16 hod.:
Vánoční besídka Základní školy a
mateřské školy Olešnice a olešnické
pobočky ZUŠ Letovice.

KINA

Blansko ve 20 hod. Kvarteto.
Boskovice v 17 hod. Earth: Den na
zázračné planetě.
Boskovice v 19.30 hod. Filmový
klub: Rock’n Roll.

čtvrtek 21. prosince
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 8 až
12 hod.: Předvánoční kostelní betlém.
Blansko – Náměstí Republiky v 9
hod.: Farmářské trhy.
Blansko – Křesťanské centrum v 19
hod.: Věčný král, setkání nad Biblí.
Jedovnice – Kulturní dům v 16.30
hod.: Vánoční koncert žáků ZUŠ Jedovnice.
Lipůvka – Sál obecního úřadu od 17
hod.: Tradiční vánoční výstava žáků
základní školy.
Rájec-Jestřebí – Sokolovna v 19

hod.: Vánoční koncert skupiny Kamelot.

KINA

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

pátek 22. prosince
AKCE

Adamov – Společenské centrum na
Horce v 8.30 hod. a sál MKS na Ptačině v 10.30 hod.: Dopoledne s pohádkou – Vánoční překvapení.
Blansko – Náměstí Republiky ve 12
hod.: Vánoční koledování Gymnázia
Blansko.
Blansko – Klub Ulita v 17.30 hod.:
Předvánoční čajování.
Boskovice – Evangelický kostel v 18
hod.: Adventní koncert, vystoupí Kudykam.
Boskovice – Kino Panorama ve 20
hod.: Impro zápas – Lísky Boskovice
vs. Meandry Brno.
Jedovnice – Střední průmyslová škola v 10.30 hod.: Adventní koncert Big
Bandu pro SPŠ Jedovnice.
Jedovnice – Sál v Chaloupkách v 15
hod.: Vystoupení pro Svaz tělesně postižených.
Jedovnice – Kostel v 18 hod.: Betlémské světlo.
Křtiny – Penzion u Faustů v 18 hod.:
Předvánoční Rybářský večírek.

KINA

Blansko ve 20 hod. Špindl.
Boskovice ve 14 a 17 hod. Ferdinand.
Olešnice ve 20 hod. Po strništi bos.
Šebetov v 19.30 hod. Po strništi bos.
Velké Opatovice v 17 hod. Tom a
Jerry: Zimní radovánky.
Velké Opatovice v 19.30 hod. Po
strništi bos.

sobota 23. prosince
AKCE

Blansko – Zimní stadion v 11.30 až
12.30 hod.: Vánoce na ledě.
Blansko – Radnice ve 13 hod.: Betlémské světlo.
Blansko – Restaurace Dělnický dům
v 19 hod.: Taneční večer s kapelou
Pohledy.
Doubravice – U vánočního stromu
v 17 hod.: Betlémské světlo s vánočním punčem.
Sloup – Náměstí v 11 hod.: Živý betlém.
Velké Opatovice – Koledování Malohanačky - trasa: 8 hod. Zádvoří
pod lipou, 8:30 hod. před Městským
úřadem, 9 hod. u Ostřížků, 10 hod. u
Zbořilů.

KINA

Boskovice ve 14 a 17 hod. Ferdinand. (3D)

Boskovice v 19.30 hod. Špindl.
Olešnice v 16 a 18.30 hod. Já, padouch 3.

neděle 24. prosince
AKCE

Adamov – Před budovou MKS ve 14
hod.: Sváteční zastavení s brněnskými trubači.
Blansko – Kostel sv. Martina v 7 a
8.45 hod.: Adventní bohoslužby.
Blansko – Zámecké nádvoří od 10 do
12 hod.: Štědrodenní zastavení.
Blansko – Kostel sv. Martina ve 23
hod.: „Půlnoční“ bohoslužba.
Boskovice – Masarykovo náměstí
v 11 hod.: Polévka pro chudé a bohaté.
Letovice – Masarykovo náměstí ve
12 hod.: Polévka pro chudé a bohaté.
Velké Opatovice – Kostel sv. Jiří
v 10.30 hod.: Vánoční setkání s poezií.

Řádková inzerce

Koupím motocykl Simson, Jawa
250, Babeta, Korádo, Pařez, Pionýr-Mustang a jiné do roku 89, dále automobily do roku 89.
Tel.: 736 741 967,
altnabytek@seznam.cz
Koupím rodinný domek v Boskovicích nebo v okolí Boskovic. I k opravám.
Tel.: 773 216 797
Pracující žena, nekuřačka, bez
domácích mazlíčků, hledá podnájem
do 7 000 korun včetně služeb v Blansku a okolí.
Tel.: 777 263 861
Prodám Opel COMBO 1.7D, pick

úterý 19. prosince 2017
KINA

Boskovice v 10 hod. Já, padouch 3.

pondělí 25. prosince
AKCE

Blansko – Kostel sv. Martina v 7 a
8.45 hod.: Slavnostní vánoční bohoslužby se zpěvem koled.
Blansko – Kostel sv. Martina v 10 až
16 hod.: Kostelní betlém.
Blansko – Zámecký park ve 14.30
hod.: Živý betlém.
Letovice – Kulturní dům ve 20 hod.:
Štěpánská zábava, hraje Epicentrum.
Lipovec – Pod stromem před radnicí
v 18 hod.: Vánoční zpívání koled.
Lysice – Zámek v 10 až 16 hod.: Vánoční prohlídky.
Rájec-Jestřebí – Farní zahrada v 15
hod.: Živý betlém.
Aktuální akce na zrcadlo.net
up dvoumístný, listová péra, rok 96,
tažné, za 25 tis. Kč. Tel.: 735 261 422
Prodám postel s úložným prostorem zvedací za 700 korun, polohovací za 1 000 korun. Tel.: 735 261 422
Koupím starší vibrační desku na
zhutnování dlažby, levně.
Tel: 607 846 060
mail: milansyko@centrum.cz
Hledám ke koupi či pronájmu
zcela malý pozemek v okolí Svitávky,
Boskovic, apod. či zarostlý úhor, mez
cca 5x5 metrů či o poznání větší pro
drobnochov několika nosnic. Děkuji
za nabídky i jen informaci. Chovatel
Luboš.
Tel.: 604 412 296

À
Vlastimil Jedovnice

Vás zve na autorskou komedii
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„agrostory“

Repríza v LEDNU

nedČle - 7. 1. 2018
zaþátek pĜedstavení v 17,00 hodin, kinosál KD Jedovnice

PĜedprodej vstupenek byl zahájen v prodejnČ

„KvČtiny Jaroslav Zelinka Jedovnice“

PĜedstavení trvá cca 120 minut + jedna 15 minutová pĜestávka
TċŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTċVU!!!
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DOPISY

úterý 19. prosince 2017

Knihovna v Kořenci získala ocenění
KOŘENEC - Slavnostní setkání
knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje se konalo v úterý
21. listopadu 2017 v Moravské zemské knihovně v Brně za účasti radního
JMK Ing. Tomáše Soukala. Byla to příležitost zdůraznit důležitost a význam
všech knihoven a současně také ohodnotit činnost malých obecních knihoven v našem kraji.
Pověřená Knihovna Boskovice nominovala na toto významné krajské
ocenění Obecní knihovnu Kořenec,
kterou vede Mgr. Hana Matulová za:
Vybudování moderní knihovny v
obci Kořenec, Vytvoření centra pro
mezigenerační setkávání a Podporu
dětského čtenářství v obci Kořenec.
Ocenění z rukou ředitele MZK prof.
PhDr. Tomáše Kubíčka, PhD. převzala
paní knihovnice spolu se starostou
obce panem Miroslavem Zemánkem.
Knihovna sídlí v budově mateřské
školy a do roku 2015 jí byla vyčleněna pouze jedna menší místnost,

kam se vešlo více než 4 000 svazků.
V této době převzala péči o knihovnu
paní Hana Matulová. Díky narůstajícímu zájmu nejen dětských čtenářů
o knihovnu byla v roce 2016 uskutečněna s podporou Obce Kořenec a
Jihomoravského kraje rekonstrukce
prostorů knihovny, která nyní poskytuje vyhovující a příjemné prostředí
pro kulturní i jiné společenské akce.

Knihovna je otevřená během školního roku, ale i o prázdninách všem
obyvatelům obce. Jsou pro ně organizovány akce různých typů. Pravidelně 3x ročně organizuje pro veřejnost
kurzy vazby květin, které jsou navštěvovány nejen místními občany.
Díky dotaci z Ministerstva kultury K
21 byly v knihovně zahájeny „Večery
v knihovně“, při kterých se potkávají

LHOTA RAPOTINA - Ve dnech 28. a
29. listopadu se v sále obecního úřadu
ve Lhotě Rapotině uskutečnilo setkání se zástupci SŽDC Jihomoravského
kraje, která bude investorem stavby a
�irmy SUDOP, kteří představili projekt
tzv. Boskovické spojky. Přítomna byla
také starostka města Boskovice paní
Nedomová.
Boskovická spojka má umožnit přímé spojení vlakem z Boskovic do Brna
bez přestupu ve Skalici nad Svitavou a
zkrátit tak cestu do Brna o 10 minut.
Nyní cestující do Brna jedou vlakem
z Boskovic do Skalice 7 minut a zde
musí přestoupit na jiný vlak jedoucí
do Brna nebo ve směru Česká Třebová - Praha. Nová jednokolejná železniční trať má vést ze současné tratě z
Boskovic obloukem kolem severního
okraje obce Lhota Rapotina a napojit
se na železniční trať Česká Třebová Brno. To všechno jsme věděli, protože
o Boskovické spojce se hovoří již od
roku 2006.
Na setkání 28. listopadu v naplněném sále obecního úřadu jsme byli
seznámeni se čtyřmi variantami železničního spojení Boskovice - Brno.
Realizována má být varianta tzv. Boskovická spojka, která zahrnuje výstavbu nové železniční tratě v délce
1,4 km, modernizaci nádraží v Boskovicích, elektri�ikaci tratě od napojení na koridor Česká Třebová - Brno
do železniční stanice Boskovice a na
této trati novou vlakovou zastávku
pro obec Lhota Rapotina. K překonání prostoru do místa napojení na železniční koridor bude přitom nutná

výstavba tří mostů přes říčku Bělá,
současnou silnici Lhota Rapotina Skalice nad Svitavou a přes rameno
řeky Svitava tekoucí přes obec Lhota
Rapotina. Zbývající část železniční
tratě z Boskovic do Skalice bude využívána pouze pro nákladní přepravu a
nebude elektri�ikována.
Byli jsme tak vizuálně seznámeni
s projektem, jehož příprava již stála
několik milionů Kč a dozvěděli se, že
celkové náklady výstavby mají činit
1,8 mld. Kč, které má pokrýt dotace z
Evropské unie, což není doposud sjednáno. Stavba má být realizována od
konce roku 2019 do konce roku 2021.
Byli jsme rovněž seznámeni obecně o
přednostech cestování vlakem a výhodnosti Boskovické spojky pro občany Boskovic, ale i Lhoty Rapotiny. I paní
starostka Nedomová obhajovala přednosti vlakového spojení pro občany
Lhoty Rapotiny, kteří budou moci využívat toto spojení k cestě do Boskovic
a zejména do nemocnice, což umožní i
omezit autobusovou dopravu.
Nově vzniklá vlaková zastávka pro
obec Lhota Rapotina má být několik
stovek metrů mimo obec ve směru
silnice do Skalice nad Svitavou, ve
výšce šest metrů nad terénem z důvodu výstavby mostu přes silnici Lhota
Rapotina - Skalice, aby na této silnici
nevznikl železniční přejezd. Jedinou
předností pro občany Lhoty Rapotina
by tak bylo využití Boskovické spojky
k cestě do Brna a ochrana obce před
stoletou vodou. Proto všichni diskutující, kromě jednoho, na uvedeném
setkání odmítali výstavbu této spojky.

Nad těmito klady převládají pro obec
negativní stránky projektu, který mohutným náspem nové železniční tratě
přetne krajinu, sníží a znehodnotí zemědělský půdní fond, někteří občané
přijdou o své pozemky a zasáhne tak i
do životního prostředí a to vše, jen pro
úsporu času 10 minut.
Představitelé projektu prokázali neznalost místních dopravních poměrů,
kdy občané Lhoty Rapotiny mají velmi
výhodné autobusové spojení. Středem
obce vede silnice 2. třídy Boskovice Blansko. V pracovní dny každou hodinu projíždí obcí autobus z Blanska do
Boskovic, vzdálených 4 km, a naopak. V
dopoledních hodinách jede dvakrát autobus až k nemocnici v Boskovicích a
rovněž i od nemocnice zpět, zajíždí i do
blízkosti Masarykova náměstí na ulici
17. listopadu, což je výhodné zejména
pro starší občany. Odpoledne v určitém
čase jezdí autobusy každou půlhodinu.
Rovněž do Blanska, vzdálených 12 km
od obce, je výhodné jezdit autobusem
a ne vlakem, protože autobus projíždí
městem, kde je několik zastávek, zajíždí i k blanenské nemocnici. Vlakové
nádraží v Blansku je na konci města.
Několikrát jedou autobusy v obou
směrech i v sobotu a neděli. Rovněž v
pracovní dny jede dvakrát autobus z
obce do Skalice nad Svitavou.
Dozvěděli jsme se i to, že spolu s Boskovickou spojkou má být budována i
část nové silnice směrem od Boskovic
do Blanska, tak zvaný obchvat Lhoty
Rapotiny, který bude součástí nové
silnice Blansko - Boskovice, nyní končící v Rajci nad Svitavou. Jednalo by se

různé generace u společného tvoření
a vyprávění s cílem pomoci seniorům
stejně jako dětem najít místo pro sdílení společných zážitků a životních
zkušeností. 1x za 14 dní jsou organizovány tzv. „Pátečnické schůzky“ pro
školáky ve věku 7–13 let.
Do knihovny byly také zakoupeny a
půjčují se deskové hry, které měly velký ohlas u dětí. Deskové hry jsou tedy
stále doplňovány a paní knihovnice
zorganizovala dvě soutěžní „Hravá
odpoledne“. V tomto roce upořádala
paní knihovnice již druhý ročník pětidenního přívesnického tábora organizovaný knihovnou ve spolupráci s
ekologickým centrem Lipka s názvem:
„S krajánkem kolem Kořence“.
Knihovna je od roku 2017 plně automatizovaná a informace ke knihovně
včetně on-line katalogu prezentovány na vlastní webové stránce: http://
knihovna-korenec8.webnode.cz/
Helena Jalová, vedoucí okresní
metodiky, Knihovna Boskovice

Představení Boskovické spojky ve Lhotě Rapotině
pouze o stavbu silnice mimo dva železniční přejezdy, které se nachází na
současné silnici Lhota Rapotina - Boskovice. V budoucnu tento silniční obchvat má vést před novým železničním
náspem na kterém povede Boskovická
spojka a jeho dokončení je neznámé.
Současně v rámci výstavby Boskovické
spojky má být využito �inančních prostředků ke stavbě mostu nad železniční tratí Česká Třebová - Brno, na části
nové silnice 3.třídy ze Lhoty Rapotiny
na Oboru, napojující se na plánovaný,
již zmiňovaný obchvat Lhoty Rapotiny.
Současný železniční přejezd zabezpečený závorami s výstražným zařízením
zůstane zachován z důvodu přístupu
na zemědělské pozemky za železnicí.
V souvislosti s Boskovickou spojkou
to tak bude výstavba čtvrtého mostu
s částí nové silnice, vznikne tak málo
využívaný most nad železnicí, na nevytížené silnici.
Lhotu Rapotinu, malou vesnici rozkládající se v údolí řeky Svitavy a říčky
Bělá, tak v budoucnu čekají kruté časy.
Přitom řešením bez zbytečných investic a devastace přírody je spojení z Boskovic do Brna vlakem bez přestupu
realizací varianty číslo 2. Tato spočívá
v modernizaci nádraží v Boskovicích,
v elektri�ikaci celé železniční tratě z
Boskovic do Skalice nad Svitavou, kde
strojvůdce po příjezdu do Skalice přejde do opačné části vlaku a může jet
i když s menší časovou prodlevou, ve
směru na Brno. Tato varianta umožní současně i cestovat přestupem ve
směru Česká Třebová - Praha.
Ludvík Kopřiva
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PLAVÁNÍ

REGION - Devátého a desátého
prosince se konalo Zimní mistrovství
České republiky staršího žactva. Barvy plaveckého oddílu SVČ Boskovice
hájil v Trutnově v kategorii starších
žáků (ročník 2004) Martin Kopáček.
Vedl si velmi dobře, na 100 metrů
motýl obsadil v osobním rekordu 15.
místo a na 100 metrů polohový závod skončil osmnáctý.
V ročníku 2003 Boskovice v Prostějově reprezentoval Jakub Beneš, který
na 200 metrů prsa obsadil 20. místo
a na poloviční trati 23. místo. Pro oba
plavce byla velkým úspěchem samotná kvali�ikace na Zimní mistrovství,
na které především získali spoustu
cenných zkušeností.
(les)

ŠIPKY

Extraliga - 10. kolo: ŠK Vyškov Šipky Ratíškovice 11:7, Hornets Adamov - Šenkýři Brno 13:5, STS Bulldogs
Hodonín - ŠK Blansko pivovar Č.H.
13:5, DC Knajp Riders Letovice - DC
Frogs Žabčice 6:12, DC Kolečko Brno
Extra - DC Hurricane Adamov 4:14.
2. liga C - 10. kolo: Terasa VO Tečku
Knínice - TJ Babylon Němčice B 10:8,
Bulldog Javorek - Milénium Bystřice n.
P. 10:8, Vandals Blansko - Šipkaři Bistro Stvolová 10:9, Hoteliéři Usobrno
- Vandals Blansko B 15:3, Surikaty Těchov - Zenit Deštná A 7:11, Zenit Deštná B - Alejak Sokec Boskovice 10:8.
3. liga C - 10. kolo: Bikers Sloup - Tečkaři Blansko 9:10, Pivárna Sloup B - Černí baroni Boskovice 11:7, Popelka Team
Boskovice - Vandals Blansko C 8:10,
Rumíci Krhov - Dělníci Blansko 5:13,
Orli Ráječko - Pivárna Sloup A 9:10.
3. liga D - 10. kolo: Hoteliéři Usobrno
C - Na Středy Rudka 5:13, Haluzáři Cetkovice - Hoteliéři Usobrno B 7:11, Triple
X Letovice - Příšerky Stvolová 0:18.

SPORT

úterý 19. prosince 2017

Třetí závod - třetí výhra,
Kohut kraluje v poháru

VRANOV - Brněnský běžecký pohár měl 9. prosince na programu
svůj třetí závod, kterým byl Vranovský žleb. Pořadatelé zaregistrovali
na startovní čáře více než pět set
atletů, kterým nástrahy tratě ještě
znepříjemnilo mrazivé počasí.
Vítězem hlavního závodu v délce
9,8 kilometrů se stal Jan Kohut, který tak zatím v poháru nenašel přemožitele. Tentokrát se ale o vítězství
musel tvrdě rvát, jeho náskok na
druhého v cíli Miloše Nikodýma byl
jen tři vteřiny.
Z výsledků:
Přípravky mladší dívky: 1. Navrátilová Stela (AC Moravská Slavia
Brno), 02:16, 2. Novotná Justína
(Moravec Team), 2:19, 3. Bezdíčková
Daniela (ASK Blansko), 2:23, 5. Jandáková Zuzana (ASK Blansko), 2:29.
Přípravky starší dívky: 1. Bradáčová Nikola (ACT Lerak Blansko), 2:57,
7. Šamšulová Martina (Elite sport
Boskovice), 3:15. Mladší žákyně:
1. Sigmundová Adéla (ŠAK Židlochovice), 3:48, 3. Křížová Viktorie (Elite
sport Boskovice), 3:52, 4. Bezdíčková Dominika (ASK Blansko). Starší
žákyně: 1. Kielarová Hana (TJ Sokol
Bílovice nad Svitavou), 6:09, 6. Kubinová Adéla (Elite sport Boskovice), 7:18. Juniorky: 1. Havelková
Kristýna (AC Moravská Slavia Brno),
23:46, 7. Centnerová Radmila (Elite
sport Boskovice), 28:43. Ženy: 1. Indráková Adéla (AC Moravská Slavia
Brno), 21:37, 9. Koudelková Dagmar
(ASK Blansko), 25:48. Veteránky 1:
1. Jančaříková Lenka (AAC Brno),

21:22, 5. Ondroušková Ivana (Blansko), 24:05, 11. Grünová Ivana
(AC Okrouhlá), 27:25. Veteránky 2:
1. Martincová Ivana (AC Moravská
Slavia Brno), 23:38, 4. Suchánková
Zdeňka (Blansko), 26:28, 8. Tesařová Jitka (RBK Blansko), 30:25.
Přípravky mladší hoši: 1. Šváb
Adrean (ACT Lerak Blansko), 2:17,
9. Kuchař Jáchym (ACT Lerak),
2:44, 11. Krušina Adam (Letovice),
2:56. Přípravky starší hoši: 1. Šenkýř Dominik (AC Moravská Slavia
Brno), 3:00, 5. Kuchař Josef (ACT
Lerak), 3:10. Mladší žáci: 1. Koutný
Jan (AK Drnovice), 3:30, 3. Kroupa Kryštof (AK Blansko Dvorská),
3:44, 7. Charvát Matyáš (Elite sport
Boskovice), 3:52, 8. Zouhar Tadeáš

(ACT Lerak Blansko), 3:53. Dorostenci: 1. Švejnoha Jan (VSK UNI
Brno), 19:00, 5. Šmída Michal (Drahanský sport team), 20:27. Junioři:
1. Kotyza Daniel (VSK Univerzita
Brno), 18:56, 7. Šmída Jan (Drahanský sport team), 21:09. Muži: 1. Kohut Jan (Elite Sport Team), 31:13,
7. Grün Vojtěch (Elite sport Boskovice), 32:46. Veteráni 2: 1. Dvořáček
Jiří (Elite Sport Max Team), 34:19,
3. Grün Gustav (AC Okrouhlá), 36:18.
Atleti se letos ještě utkají v úterý
26. prosince v Syrovicích (4. závod
Brněnského běžeckého poháru)
a o den později na Hraběnčině běhání v Petrovicích (tímto závodem
končí Okresní běžecká liga).
Lubomír Slezák, foto archiv

Mladí basketbalisté na výsledkové houpačce
BLANSKO - Družstvo blanenských
basketbalistů U17 odehrálo další domácí dvojzápas, tentokrát s týmem ze
Žďáru nad Sázavou. Oba zápasy měly
podobný průběh. „První čtvrtiny zápasů, převážně kvůli našim zbytečným
ztrátám a neproměněným dvojtaktům,
byly vyrovnané. Zásluhou výborné
obrany se nám ale později podařilo
vytvořit dostatečný náskok, který jsme
vždy až do konce zápasu kontrolovali,“
uvedl trenér Dan Juříček.
BBK Blansko - BK Žďár nad Sázavou 67:37, BBK Blansko - BK Žďár
nad Sázavou 64:26, Streit 24, Malík
18, Prokop 15, Zeman 14, Mungunbaatar a Orlíček po 13, Müller 12, Paul
10, Jirků 8, Rathouský 4b.
BBK Blansko - TJ Sokol Podolí
60:8, BBK Blansko - TJ Sokol Podolí
69:21, Cápek 32, Růžička 25, Matuška

Tým BBK Blansko U11.
22, Jirků 16, Přichystal 13, Zezula 7, Kříž
D. 6, Žampach 4, Kříž S. a Popelka po 2b.
Basket Kohouti - BBK Blansko
61:50, Basket Kohouti - BBK Blansko
68:47, Cápek 41, Růžička 13, Přichystal

Foto archiv BBK Blansko
12, Horák 9, Matuška 8, Zezula 6, Fořtík
3, Skácel a Žampach po 2,Kříž D. 1 b.
Tým do 13 let má za sebou rozdílné dvojzápasy. Zatímco Skokani byli
snadným soupeřem, tak soupeř z Vy-

sočiny si do Jihlavy odvezl z Blanska
zaslouženě dvě výhry.
Skokani Brno - BBK Blansko
23:72, Skokani Brno - BBK Blansko
13:70, Ježek 22, Zouhar 20, Dymáček
19, Ondrová A. 18, Kaldová a Kraváček
po 16, Kučerová 10, Ondrová D. 8, Hynek 5, Sedlák 4, Hrdlička a Moll po 2 b.
BBK Blansko - BC Vysočina 27:45,
BBK Blansko - BC Vysočina 17:51,
Ježek 14, Zouhar 9, Kraváček 6, Kučerová a Sedlák po 4, Kaldová, Dymáček
a Hynek po 2, Ondrová A. 1 b.
Nejmladší tým do 11 let odehrál
dva zápasy doma proti Kyjovu, který
byl nad jeho síly.
BBK Blansko - Jiskra Kyjov 31:49,
BBK Blansko - Jiskra Kyjov 32:49,
Cápek 26, Růžička 22, Žampach 3,
Fořtík, Horák, Jirků, Kříž D., Přichystal
a Zezula po 2 b.
(kaj)
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Hokejisté Boskovic porazili Břeclav,
Blansko nestačilo na Uherský Brod
REGION - Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska nabídla hokejovým
fanouškům minulý víkend svoje poslední letošní kolo. V něm hráli oba
zástupci našeho okresu na vlastním
ledě, celek Boskovic měl nečekanou
spoustu práce s týmem Břeclavi,
týmu Blanska se loučení s letošním
rokem vůbec nepovedlo.
Blansko - Uherský Brod 0:8
(0:2, 0:2, 0:4), 8. Tolokonnikov, 11.
Koutník, 26. Vaculík, 37. Černohous,
45. Venclík, 47. Holík, 54. Koutník,
60. Klusák.
Utkání začalo opatrně a ze začátku nebylo vidět příliš mnoho šancí.
V sedmé minutě byl vyloučen domácí Hejduk a hosté tuto početní výhodu využili, když se Tolokonnikov ocitl sám před Vlachem a tre�il se mezi
jeho betony. V desáté minutě byl vyloučen domácí Antal a i druhou přesilovku Uherský Brod zužitkoval. Po
dlouhém tlaku dostal touš na modrou Martin Koutník a prostřelil vše,
co mu stálo v cestě.
Ve druhé třetině měli domácí několik šancí, ale brankově se znovu
prosadili hosté. Vaculík dostal ko-

Kam za sportem

ATLETIKA
26. 12., 11:15 h Štěpánský běh
Syrovice, BBP. 27. 12., 11 h Petrovice. Hraběnčino běhání, OBL.
HOKEJ
6. 1., 18 h Blansko - Velké Meziříčí, KLM.
KUŽELKY
27. - 30. 12., 10 h Blansko, Memoriál Josefa Habřiny.

VÝZVA
Hledáme pamětníky, kteří
v letech protektorátu –
1939-1945 navštívili, byli
zaměstnáni nebo mají
důvěryhodné informace
o dění na zámku
v Kunštátě.
TEL.: 774 408 399

touč mezi kruhy a prostřelil Vlacha.
Tři minuty před koncem prostřední
části dostal Černohous přihrávku
mezi kruhy a tre�il se přesně.
V závěrečné třetině nejdříve ve čtyřicáté páté minutě Venclík zvyšoval
na 0:5, o minutu později se prosadil
hostující Holík, sedmou branku hostů
vstřelil ve třiapadesáté minutě Koutník, který se natlačil před branku a
svižnou střelu překonal Vlacha. De�initivní brankovou tečku dal zápasu
hostující Klusák, který se v přesilovce
dostal k odraženému puku a zakončil
do odkryté branky. Hosté si tak odvezli z Blanska plný počet bodů.
Boskovice - Břeclav 5:1 (0:1,
3:0, 2:0), 26. Benýšek, 31. Skácel,
38. Šebek, 50. a 59. Špok.
Boskovice: Chvátal - Krejčiřík,
Maksa, Dufek, Surý Z., Šebek, Skácel,
Václavík, Hnilička, Karný, Bednář,
Špok, Benýšek, Pelikán, Gregorovič.
Necelá stovka diváků viděla nečekané trápení domácího celku,
kterému patřila až druhá polovina
utkání, ve které se střelecky pětkrát
prosadil.
Další výsledky 14. kola: Uničov

- Uherské Hradiště odloženo, Velká
Bíteš - Rosice 8:5, Kroměříž - Velké
Meziříčí 1:7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velké Meziříčí
Boskovice
Uničov
Velká Bíteš
Uherský Brod
Uherský Ostroh

12
13
12
12
12
12

9
9
6
6
6
6

2
2
2
1
0
1

1
0
1
2
3
1

0
2
3
3
3
4

79:34
71:43
68:51
56:52
62:45
62:50

32
31
23
22
21
21

7.
8.
9.
10.
11.

Kroměříž
Uherské Hradiště
Břeclav
Blansko
Rosice

13
12
13
13
12

5
4
3
1
1

2
0
1
1
0

2 4
0 8
0 9
1 10
1 10

52:55
49:58
46:69
38:83
45:88

Krajská liga pokračuje 15. kolem
v sobotu 6. ledna. Blansko hostí Velké Meziříčí, celek Boskovic má volno.
Text a foto Lubomír Slezák

Městský úřad v Letovicích vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ
FINANČNÍHO ODBORU

s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice
Předpoklady:
• vzdělání vysokoškolské, bakalářský nebo magisterský
studijní program ekonomického směru
• znalost rozpočetnictví
• zvláštní odborná způsobilost (do 18 měsíců od uzavření
pracovního poměru)
• praxe minimálně 2 let v oboru
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
• dobré komunikační schopnos�
• bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

jméno, příjmení, �tul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonické spojení, e-mailová adresa, datum
a podpis.

K přihlášce žadatel(ka) přiloží:

• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

21
12
11
6
4

• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Platové zařazení:

564/2006 Sb., v platném znění, platová třída 11.

Termín pro podání přihlášky:

nejpozději do 12. ledna 2018, do 13 hodin.

Nástup do funkce:

k 1. 2. 2018, případně dle domluvy.

Adresa pro podání přihlášky:

podatelna MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 19,
679 61 Letovice.

Na obálku s přihláškou napište
„výběrové řízení – vedoucí FO“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv
zrušit i bez udání důvodu.

