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Boskovice a okolí

NOVÉ PROSTORY JIÎ MAJÍ 
V NEMOCNICI I STAR·Í DùTI

Jednatel nemocnice Milo‰ Janeãek a starostka mûsta Boskovice Hana
Nedomová si prohlédli nové pokoje.

V nedûli 26. února zveme v‰ech-
ny dûti v 15.00 do Zámeckého sklení-
ku na ·ípkovou RÛÏenku, v˘pravn˘
pohádkov˘ muzikál podle scénáfie
Dany BartÛÀkové na motivy známé
pohádky. Vstupné: 140 Kã na místû /
110 Kã v pfiedprodeji.

V nedûli 5. bfiezna v 19.00
v Zámeckém skleníku vystoupí

Dan Bárta & Robert Balzar Trio.
Jedineãné spojení vysoce hodnoce-
né a oblíbené autorské a interpre-
taãní formace ãeské jazzové scény
a multiÏánrového populárního zpû-
váka a autora. Vstupné: I. pofiadí
450 Kã, II. pofiadí 420 Kã, balkón
390 Kã.
Více na www.kulturaboskovice.cz

KZMB zvou:

Ve stfiedu 8. února bylo v boskovic-
ké nemocnici otevfieno rekonstruova-
né oddûlení pro star‰í dûti a pediatric-
ká jednotka intenzivní péãe. 

Otevfiení nov˘ch prostor dûtského
oddûlení se za zfiizovatele nemocni-
ce zúãastnila starostka mûsta Hana
Nedomová, místostarostka Dagmar
Hamalová a místostarosta Petr
Malach. Nové oddûlení pfiedstavil
jednatel nemocnice Milo‰ Janeãek
a primáfi dûtského oddûlení Michal
Klimoviã i senátorce Jaromífie
Vítkové a dal‰ím pozvan˘m hostÛm.

Tímto se zavr‰ila druhá fáze cel-
kové obnovy Dûtského oddûlení,
která navazuje na loÀské otevfiení
zrekonstruovaného oddûlení pro dûti
do 3 let. Tato etapa byla zrealizova-
ná v jednotném architektonickém
stylu navazujícím na etapu první.
Podafiilo se dále v podobném duchu
zrekonstruovat i pediatrickou jedno-
tku intenzivní péãe. Finanãnû se na
rekonstrukci podílelo mûsto
Boskovice a to ãástkou 2,5 milionu
Kã, která pokryla stavební ãást s vût-
‰inou nutn˘ch technologií. 1,5 
milionu Kã, které byly pouÏity pro

dokonãení v˘mûny technologií
a zcela nov˘ mobiliáfi, investovala ze
sv˘ch zdrojÛ Nemocnice Boskovice
s.r.o.

Tato rekonstrukce zapadá do cel-
kové koncepce Nemocnice Boskovi-
ce, která poãítá s Dûtsk˘m oddûlením
tak, aby poskytovalo péãi o cel˘ 
dûtsk˘ vûk. Jeho souãástí je i novo-
rozenecké oddûlení, jehoÏ rekon-
strukce je plánována souãasnû s
oddûlením ‰estinedûlí. Dûtské oddû-
lení dne‰ním otevfiením své zrekon-
struované ãásti získává zpût svoji
pÛvodní lÛÏkovou kapacitu 24 stan-
dardních a 4 intenzívních lÛÏek.
ZároveÀ dále fungují odborné ambu-
lance: nefrologická, kardiologická,
endokrinologická, gastroenterolo-
gická, v‰eobecná pediatrická a
ambulance rizikového novorozence. 

V provozu je i LSPP (lékafiská sluÏ-
ba první pomoci pro dûti) a to ve
v‰ední den od 17:00 do 22:00 a ve
voln˘ch dnech od 8:00 do 20:00 ho-
din. Tato sluÏba je provádûna ve spo-
lupráci s obvodními dûtsk˘mi lékafii. 

Text: Nemocnice Boskovice
Foto: Jaroslav Parma

JAROSLAV BRÁNSK¯ A FRANTI·EK OSTR¯
OBDRÎELI CENU MùSTA ZA KULTURU

Ve ãtvrtek 19. ledna byly v Zá-
meckém skleníku poprvé v historii
pfiedány Ceny mûsta Boskovice za
kulturu. V prÛbûhu slavnostního ve-
ãera pfiedala starostka mûsta Hana
Nedomová a místostarosta Petr
Malach Cenu mûsta Boskovice za
kulturu v kategorii za celoÏivotní pfií-
nos v oblasti kultury PhDr. Jaroslavu
Bránskému a v kategorii za v˘jimeã-
n˘ poãin uplynulého období v oblasti
kultury Mgr. Franti‰ku Ostrému.

Hudebními vystoupeními slavnost-
ní veãer vyplnila skupina Small Band,
Ïáci ZU· Boskovice a Stfiední peda-
gogické ‰koly Boskovice.

Na závûr slavnostního veãera vy-

stoupil Smí‰en˘ Pûveck˘ sbor
Janáãek, kter˘ dirigoval Franti‰ek
Ostr˘. âlenové souboru pfiipravili pro
svého dirigenta - ãerstvého nositele
Ceny mûsta za kulturu - dort s vy-
svûdãením.

Na laureáty Cen mûsta Boskovice
za kulturu za rok 2016 byli nomino-
váni: Cena za celoÏivotní pfiínos:
manÏelé Josef a Lenka Bafiinkovi
(Lenka Bafiinková in memoriam),
PhDr. Jaroslav Bránsk˘, Ing. âestmír
HuÀát a Karel Kováfi (in memoriam).

Cena za v˘jimeãn˘ poãin uplynulé-
ho období: Ing. Josef Bafiinka a Mgr.
Franti‰ek Ostr˘.

Text foto: Jaroslav Parma

Slavnostní veãer
se uskuteãnil v pá-
tek 13. ledna 2017
v boskovickém
Zámeckém sklení-
ku. Zde probûhlo
slavnostní vyhlá‰ení
ankety „Fotbalista
roku 2016,” které se
zúãastnilo 29 klubÛ
OFS Blansko.

Ceny v jednotli-
v˘ch kategoriích
pfiedali osobnosti
politické a sportov-
ní oblasti a také
sponzofii akce. Mezi
v y h l a ‰ o v á n í m
v jednotliv˘ch kate-
goriích, byl kulturní
program, ve kterém vystoupila skupina
PruÏiny. Akci moderoval pan Jaroslav
Bárta. Vyhla‰ovaly se v˘sledky v nûkoli-
ka kategoriích a to:

Jedenáctka roku: 1. Koudelka Jan,
FK Blansko, 2. Trtílek Jan, FK Blansko,
3. Janda Jan, SK Jedovnice, 4. Martinek
Luká‰, FC Boskovice, 5. Gromsk˘ Petr,
FK Blansko, 6. Matu‰ka Jan ml., Rudice,
7. Preã Antonín, FC Boskovice, 8. Neãas
Jan, FK Rájec-Jestfiebí, 9. Keprt Daniel,

SK Olympia Rájeãko, 10. Sehnal Martin,
SK Olympia Rájeãko, 11. Juran David,
FK Blansko. 

Dorostenec roku: 1. Feik Tomá‰, FK
Blansko. Îák roku: 1. Alexa ·tûpán, FC
Boskovice. Hráã pfiípravky roku:
1. Chmelíãková Sára, Îijeme hrou. Trenér
roku: 1. Vesel˘ Zdenûk, FK Blansko.
Rozhodãí roku: 1. Kosiãka Libor.
Osobnost roku: Ing. Koláfi Jindfiich, ·tu-
dent Ivan. Text: OFS Blansko

Foto: Ing. Jaroslav Parma

FOTBALISTA ROKU 2016

Ocenûn˘ PhDr. Jaroslav Bránsk˘ a Mgr. Franti‰ek Ostr˘.

Fotbalista roku 2016 Jan Koudelka FK Blansko.


