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Komunikace na ul. Chrudichromská 
je v havarijním stavu.

Na ul. Bezruãova se bude parkovat i ve ãtvvrtek.

MUDr. Jan Machaã na operaãním sále.

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2013 probû-
hla ve Zlínû v pofiadí jiÏ V. odborná kon-
ference  STATE OF THE ART v urogyne-
kologii a rekonstrukãní pánevní chirurgii.
Konference se uskuteãnila pod zá‰titou
Krajské nemocnice Tomá‰e Bati, a.s. 

STATE OF THE ART se pofiádá jednou
za dva roky, leto‰ní roãník byl zamûfien na
téma recidiv v urogynekologii, na stavy
s komplikacemi a alternativními postupy
fie‰ení. Mezi ãtrnácti osloven˘mi a pozva-
n˘mi ‰piãkov˘mi operatéry z âeské
a Slovenské republiky byl i MUDr. Jan
Machaã, primáfi gynekologicko-porodní-
ho oddûlení z boskovické nemocnice. 

MUDr. Machaã, „prÛkopník” v prová-
dûní operací pánevního dna laparoskopic-
ky tyto zákroky v boskovické nemocnici
provádí jiÏ 13 rokÛ. Roãnû ji zde podstou-
pí cca 40 pacientek. Pacientky ve Zlínû
byly vybrány s ãasov˘m pfiedstihem a mu-
sely s operací pfiená‰enou Ïivû pro stovky
odborníkÛ souhlasit. Operace sledovali 

úãastníci v pfiímém pfienosu pfiená‰eném
z operaãních sálÛ gynekologicko-porod-
nického oddûlení Krajské nemocnice T.
Bati, a.s., do zlínského Kongresového
centra. KaÏd˘ operatér operoval po svém
zpÛsobu. MUDr. Machaã pfiedvádûl speci-
alizovanou operaci, kdy efektní a levnou
metodou aniÏ by pouÏil vnûj‰í materiály,
které se bûÏnû pfii tûchto operacích pouÏí-
vají (konkrétnû síÈky), dosáhl stejného 
efektu bez jak˘chkoliv negativních dÛsled-
kÛ. Jak sám pan doktor fiekl, tuto metodu
se nauãil v Praze v Nemocnici Na Bulovce
od prof. MUDr. Michaela Hala‰ky, DrSc. 

Konference se letos zúãastnilo pfies 300
lékafiÛ a odborníkÛ, ktefií mûli moÏnost si
pfiedávat a vymûÀovat zku‰enosti, diskuto-
vat a seznámit se s operaãními technikami
pfiedních pracovi‰È. Nemocnici Boskovice
jako jednu z men‰ích nemocnic dÛstojnû
a dobfie zastupoval MUDr. Jan Machaã, od-
borník ve svém oboru.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Boskovice a okolí

Ke zmûnû v placení parkovného do-
chází od 1. 1. 2014 na v‰ech placen˘ch
parkovi‰tích v Boskovicích. Na v‰ech
parkovi‰tích bude první pÛlhodina parko-
vání za pouhou 1 Kã. Nyní byla na
Masarykovû námûstí první pÛlhodina
zdarma, ale od nového roku dochází ke
sjednocení s ostatními placen˘mi parko-

Tip na vánoãní dárek
Nevíte co k vánocÛm? V mûstsk˘ch lázní v Boskovicích máte moÏ-

nost koupit sv˘m blízk˘m permanentku do lázní, ke které obdrÏíte i vá-
noãní dárkov˘ poukaz. Permanentku jako vánoãní dárkov˘ poukaz si
mÛÏete zakoupit i ve vedlej‰í budovû v novû zrekonstruované saunû.

vi‰ti. Také na Masarykovû námûstí musí
parkující fiidiãi v roce 2014 uhradit za
první pÛlhodinu 1 Kã. Na Hradní ulici zÛ-
stala hodnota parkovného za hodinu 5 Kã,
na ostatních parkovi‰tích je parkovné za
první hodinu 10 Kã. Nadále zÛstává fiidi-
ãÛm moÏnost zakoupení parkovacích ka-
ret na v‰echna parkovi‰tû s v˘jimkou
Masarykova námûstí a nám. 9.kvûtna.
SluÏby Boskovice pfiipravily na prosinec
mimofiádnou akci. Pfii zakoupení jakéko-
liv parkovací karty na minimálnû pÛl roku
obdrÏíte vstupenku do lázní ãi sauny zdar-
ma. Pakovací karty na registraãní znaãku
vyjdou na 3 mûsíce na 300 Kã, na pÛl ro-
ku 600 Kã a roãní karta stojí 1100 Kã.
Pokud kartu budete vyuÏívat na více vo-
zidel, uhradíte  za rok 1500 Kã, za pÛl ro-
ku 800 Kã a za 3 mûsíce 450 Kã. 

Text: Milan Strya 
Foto: Martin Polick˘

Od nového roku se bude v
Boskovicích parkovat za korunu 

Primáfi Machaã 
z boskovické nemocnice 

operoval v pfiímém pfienosu.

Ulice Chrudichromská má v pfií‰tím
roce projít celkovou rekonstrukcí.
Investorem bude JMK prostfiednictvím
SÚS JMK, oblast Blansko. V souãasné
dobû probíhají pfiípravné práce.
Projektant dokonãil na základû pfiipomí-
nek SÚS úpravu projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení.

Nová podoba projektu byla natolik
odli‰ná od pÛvodní verze, Ïe na základû
poÏadavku stavebního úfiadu, musel in-
vestor poÏádat o zmûnu územního roz-
hodnutí. CoÏ má za následek dal‰í zdr-
Ïení v pfiípravné fázi.

Úprava projektu se t˘ká zejména
celkového zkrácení trasy rekonstruo-
vané komunikace, zru‰ení odboãovací-
ho pruhu u napojení na autosalon T-
Car, úprava napojení provozovny VMS
Vision a Colorprofi. Souãasnû se také

fie‰í pfieloÏky telekomunikaãních kabe-
lÛ spoleãností Maxprogres a O2, které
z ãásti vedou v trase budoucí roz‰ífiené
komunikace.

MÚ Boskovice, Ing. Jaromíra Vítková 
Foto: Renata Kuncová Polická

Oprava Chrudichromské ulice Krásné, klidné vánoãní svátky, 
pohodu a ‰tûstí, po cel˘ pfií‰tí rok
hlavnû hodnû zdraví, spokojenosti 
a úspûchÛ v‰em pfieje 

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta

Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka

p. Dominik BoÏek, místostarosta

JUDr. David ·kvafiil, tajemník
Strom Boskovice: Foto: Lubo‰ Su‰il

V roce 2013 do‰lo k dal‰ímu meziroãní-
mu sníÏení v˘nosÛ na stfiedisku trhy.
Meziroãnû dochází k poklesu zájmu prodá-
vajících i kupujících. Trhy jsou momentálnû
provozovány od bfiezna kaÏd˘ ãtvrtek na
parkovi‰ti na ul. Bezruãova. SluÏby
Boskovice navrhují od 1. 1. 2014 (fyzicky
od bfiezna 2014) pfiemístit konání trhÛ z ul.
Bezruãova na parkovi‰tû na ul. Hradní
a Su‰ilova. âást míst zÛstane jako parkovi‰-
tû pro drÏitele parkovacích karet. Parkovi‰tû
na ul. Hradní je ve srovnání s parkovi‰tûm
na ul. Bezruãova minimálnû vyuÏíváno pro
parkování vozidel. Pfiesunutím trhÛ vznikne

moÏnost parkování i ve ãtvrtek na parkovi‰-
ti na ul. Bezruãova.
Dominik BoÏek, MÚ Boskovice, foto: RePo.

Pfiemístûní trÏnice na ul. Hradní

V nedûli 5. ledna 2014 srdeãnû zveme
na Zámeck˘ skleník, kde se v 19.00 koná
tradiãní Novoroãní koncert s pfiípitkem.
Posluchaãe ãeká koncert Moravského kla-
vírního tria. V pestrém programu obecen-
stvo usly‰í árie ze svûtoznám˘ch dûl W. A.
Mozarta, G. Donizettiho, G. Verdiho, P. I.
âajkovského, J. JeÏka a dal‰ích autorÛ.

Vstupné: 160 Kã na místû, 120 Kã
pfiedprodej, seniofii a studenti

Ve ãtvrtek 16. ledna 2014 se mÛÏete
tû‰it na dal‰í pfiedstavení z cyklu
Divadelní pfiedplatné Boskovice 2013/14.
âeká vás hra Mafie a city z produkce di-
vadelní agentury Sophia-Art s Josefem
Laufrem, Luká‰em Langmajerem,
Veronikou Novou a Karlem Zimou v reÏii
Ivana Vyskoãila. Vstupné 250 Kã.

Více na www.kulturaboskovice.cz
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