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M· stanovily
termíny 

podání Ïádostí
na rok 2012/2013

technikem, specialistou na leteckou radionavigaci.
Za okupace pracoval s dal‰ími odborníky v proti-
nacistickém odboji.

Roku 1948 zaloÏil v Metfie Blansko v˘zkumnû-
v˘vojové oddûlení (VVO) a stal se jeho vedou-
cím. Spolu s dal‰ími spolupracovníky poloÏil 
základ k neb˘valému rozvoji elektrick˘ch mûfii-

Ing. Jindfiich Bozdûch byl
v˘znamn˘m ãesk˘m elektro-

del. Bozdûchovou v˘zkumnou doménou byly
normály odporu a napûtí, které slouÏily pro nej-
pfiesnûj‰í laboratorní mûfiení. V dal‰ích letech se
v˘vojová základna rozrÛstala a její pracovníci
dosáhli v oboru elektrické mûfiící techniky fiadu
prestiÏních ocenûní.

Od narození Ing. Bozdûcha uplyne letos 16.
dubna 110 let.

STAM

¤editelé matefisk˘ch ‰kol zfiizo-
van˘ch Mûstem Blansko oznamují,
Ïe v dohodû se zfiizovatelem stanovi-
li termín a dobu pro podání Ïádostí
o pfiijetí dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlá-
vání od ‰kolního roku 2012/2013 na
stfiedu 9. kvûtna 2012 v dobû od
09:00 do 16:00 hodin. 

Îádost o pfiijetí lze v uvede-
ném termínu podat na tûchto
matefisk˘ch ‰kolách: 
• M· Blansko, Údolní 8
• M· Blansko, Rodkovského 2a –

i pro pracovi‰tû Rodkovského 2b
• M· Blansko, Tûchov 124
• M· Blansko, Dvorská 96 – i pro

pracovi‰tû Dvorská 30
• M· Blansko, Divi‰ova 2a
• Z· a M· Blansko, Salmova 17 –

pracovi‰tû M· Dolní Lhota 177
• Z· a M· Blansko, Dvorská 26

O pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu
vzdûlávání od ‰kolního roku
2012/2013, popfiípadû o stanovení
zku‰ebního pobytu dítûte, jehoÏ
délka nesmí pfiesáhnout 3 mûsíce,
rozhodne fieditel pfiíslu‰né matefiské
‰koly s ohledem na kapacitní moÏ-
nosti ‰koly ve správním fiízení.

Odbor ‰kolství, kultury, 
mládeÏe a tûlov˘chovy

...pokraãování ze strany 2

Dlouhou dobu fie‰íme problém
vytvofiení stavebních pozemkÛ pro
v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. V lokali-
tû za mûstskou ãástí Zborovce je
moÏnost vytvofiit plochu pro v˘stav-
bu cca 40 – 50 domÛ. V souãasné do-
bû jednáme s majiteli pozemkÛ.

Dále nás ãeká fie‰ení území na
pfiíjezdu z Dolní Lhoty, kde dnes
stojí skleníky, které patfií zemûdûl-
ské firmû Zera. Podafiilo se zmûnit
územní plán v tom smyslu, Ïe tato
ãást mûsta bude vyuÏita pro obãan-
skou vybavenost. Rádi bychom zde
dali prostor investorÛm pro vybudo-
vání obchodÛ a sluÏeb zamûfien˘ch
na sortiment, kter˘ dnes v Blansku
chybí.

Zfiejmû musíte mít dostateãnou
rezervu i na mimofiádné v˘daje; na-
pfiíklad s vydraÏením hotelu Dukla
se jistû dopfiedu nepoãítalo.

Ano, situace kolem hotelu Dukla si
vyÏádala rychlé fie‰ení. Dnes jsme tedy
majitelé, nájemce zatím plní smlouvu.
V souãasné dobû probíhají pfiípravy
pro vypsaní soutûÏe pro zájemce z fiad
investorÛ na komplexní fie‰ení celého
prostoru kolem hotelu Dukla.

Podobná situace nastala i nyní; areál
Technick˘ch sluÏeb je v prodeji za cca
15 mil. Kã. Rozhodli jsme se areál od-
koupit, neboÈ je dÛleÏité, aby mûsto mû-
lo potfiebné sluÏby ve svém majetku. 

JiÏ jste se zmínil o vyuÏití nûkte-
r˘ch dotací, je takov˘ch akcí víc?

V leto‰ním roce probíhá II. etapa
rekonstrukce blanenského zámku. Je
provádûna z dotaãního titulu v hod-
notû cca 9 mil. Kã; upravuje se ná-
dvofií a dal‰í prostory tak, aby pfiístup
do zámku byl zcela bezbariérov˘.
Dal‰ím pfiíkladem vyuÏití dotace je
pokraãování regenerace sídli‰tû
Sever ve v˘‰i asi 6,5 mil. Kã. Máme
zaÏádáno o dotaci na dal‰í budování
cyklostezky smûrem na Rájeãko.

SnaÏíme se investovat buì s vyuÏi-
tím dotací, nebo tak, aby se náklady
zaplatily z úspor. Pfiíkladem je zatep-
lování budov, v˘mûna oken a podob-
né akce. Nyní máme v úmyslu provést
modernizaci vefiejného osvûtlení, a to
i v pfiípadû, Ïe dotaci nedostaneme. 
Úspora spotfieby el. energie po v˘mû-

nû svûteln˘ch zdrojÛ s v˘raznû niÏ‰ím
pfiíkonem uhradí v krátkém ãasovém
horizontu vynaloÏené prostfiedky. 

V úvodu jste se zmínil o pfiím˘ch
úsporách, které se mûstu podafiilo
uskuteãnit. MÛÏete uvést nûjak˘ pfií-
klad?

Úãastí na komoditní burze jsme zís-
kali mnohem pfiíznivûj‰í cenu za dodáv-
ky elektrické energie pro mûsto. V tom-
to pfiípadû bude úspora ãinit oproti loÀ-
skému roku 200 – 250 tisíc Kã, coÏ je
v dobû, kdy ceny energií naopak rostou,
urãitû pfiínosem. 

Pane místostarosto, dûkuji za informace.

Text: Petr Hanáãek
Foto: Bc. Crha

Nejvût‰í ãástky dluhu rodin tvofií
dluh na nájemném a na sluÏbách spo-
jen˘ch s uÏíváním bytu z pfiedchozího
bydlení, pÛjãky hotovû nebo na zbo-
Ïí, leasing, splátkové kalendáfie, dluh
na zdravotním a sociálním poji‰tûní
a v neposlední fiade lichva.

Následkem velkého zadluÏení ro-
din je pak ztráta bydlení, exekuce so-
ciálních dávek a dal‰ího penûÏitého
i nepenûÏitého majetku, odebírání dû-
tí z rodin do institucionální péãe,
dlouhodob˘ Ïivot ve stresu, se kter˘m
se dfiív ãi pozdûji dostaví i zdravotní
komplikace stresem zpÛsobené.

Nûkteré rodiny v nejvy‰‰í nouzi
sáhnou po pÛjãkách od soukrom˘ch
osob, které si posléze úãtují úroky nû-
kolikanásobnû pfievy‰ující bûÏné úro-
ky na finanãním trhu. Tito lichváfii
zneuÏívají tíseÀ, rozru‰ení a nezku‰e-
nost osoby, které své sluÏby nabízí.
Dlouhodobé pÛsobení lichvy na chu-
dé osoby má za následek fietûzení dlu-
hÛ a nese s sebou praktickou nemoÏ-
nost se z dluhÛ vyvázat.

K ãinnostem sociálních pracov-
níkÛ odboru sociálních vûcí patfií
také sociální práce se zadluÏen˘mi
osobami. Sociální pracovník udrÏu-
je pfiehled o „sluÏbách” lichváfiÛ
a vysvûtluje klientÛm zhoubnost

vyuÏívání tûchto „pÛjãek”, v pfiípa-
dû potfieby spolupracuje s Policií
âR, vysvûtluje klientÛm nebezpeã-
nost rychl˘ch, ov‰em vysoce úroãe-
n˘ch pÛjãek od nejrÛznûj‰ích spo-
leãností. Radí také klientÛm pfii
hospodafiení s pfiíjmy, aby si pÛjão-
vat nemuseli.

V pfiípadech, kdy si klient netrou-
fá nebo není schopen navázat kontakt

ãi vyjednávat s pracovníky úfiadÛ po-
pfiípadû vûfiiteli, se sociální pracovník
zhostí úlohy mediátora a spoleãnû
s klientem, nebo také sám na základû
klientova povûfiení, s vûfiiteli vyjed-
nává.

Rodiny v tísni se s Ïádostí o pomoc
mohou obrátit na odbor sociálních vû-
cí, nám. Republiky 1, Blansko.

Text a foto: MP

ÚSPORNÁ OPAT¤ENÍ HOSPODA¤ENÍ BLANSKA

110 v˘roãí narození Ing. Bozdûcha
1902 – 1955

ZadluÏen˘ch rodin pfiib˘vá
Odbor sociálních vûcí informoval, Ïe velice rychle pfiib˘vá osob, které z objektivních i subjektivních dÛvodÛ nemají

dostatek penûÏních prostfiedkÛ a dostávají se tak do situace neplatiãÛ. ZadluÏené rodiny se tak snadno dostanou do ko-
lotoãe úvûrÛ na splácení úvûrÛ a dal‰ího narÛstání dluhÛ.


