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SoutûÏ pro studenty vysok˘ch
‰kol, jejímÏ cílem je navrÏení oÏivení
nábfieÏí v lokalitách „SalmÛv jez”,
„cyklostezka ul. Pofiíãí” a „Mûstsk˘
sad”, probíhá v ãilém tempu. K dis-
pozici je jiÏ závûreãná tisková zpráva

informující o v˘sledcích ankety,
ãervnovém hlasování a soutûÏních
k nábfieÏí vyhla‰ovan˘ch Galerií
mûsta Blanska. V‰e naleznete na
www.veronica.cz/svitava.

Text a foto: MP

Jaké bude nábfieÏí 
blanenské Svitavy?

Omezení provozu 
MK Blansko

NábfieÏí fieky Svitavy.

Blanen‰tí jiÏ nûkolik let tfiídí vy-
slouÏilé elektrospotfiebiãe. Nyní rad-
nice mÛÏe pfiesnû vyãíslit, kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin ãi vody díky recyklaci obãa-
né u‰etfiili Ïivotnímu prostfiedí.
Informace vycházejí ze studií nezis-
kové spoleãnosti ASEKOL, která pro
mûsto Blansko zaji‰Èuje sbûr a recyk-
laci vytfiídûn˘ch elektrozafiízení.
Letos mûsto obdrÏelo poprvé certifi-
kát vypovídající nejen o pfiínosech
tfiídûní, ale také o v˘znamu sbûru
drobn˘ch spotfiebiãÛ.

Studie posoudila systém zpûtného
odbûru televizorÛ, poãítaãov˘ch mo-
nitorÛ a novû také drobn˘ch spotfiebi-

ãÛ, jako jsou napfi. mobily, notebooky
nebo tiskárny. Dále hodnotila dopady
jejich sbûru, dopravy a ekologického
zpracování ãi likvidace.

Z Certifikátu Environmentálního
vyúãtování spoleãnosti ASEKOL vy-
pl˘vá, Ïe obãané Blanska v loÀském
roce vytfiídili 1 096 ks televizí, 448
ks monitorÛ a 7 294 kg drobn˘ch
spotfiebiãÛ. Tímto uspofiili 410,88
MWh elektfiiny, 17 098,49 litrÛ ropy,
1 884,85 m3 vody a 18,67 tun pri-
márních surovin. Navíc byly tfiídû-
ním sníÏeny emise skleníkov˘ch ply-
nÛ o 95,18 tun CO2 a produkce ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ o 369,05 tun.

MP

Blansko pfiispûlo k ochranû
Ïivotního prostfiedí

V̆ teãník, kter˘ si s dodrÏováním
zákonÛ hlavu neláme. Tak by se dalo
charakterizovat chování pûtadvaceti-
letého muÏe, kter˘ nejprve 23. dubna
v Blansku odcizil osobní auto znaãky
·koda Fabia v hodnotû více neÏ 150
tisíc korun z garáÏe a pak je‰tû po je-
ho majiteli Ïádal odmûnu za to, Ïe mu
je nalezl.

Dal‰í osobní auto znaãky Nissan
Micra v hodnotû více jak 60 tisíc ko-
run odcizil tento muÏ je‰tû 3. kvûtna
v Blansku. Nejprve do nûj natankoval
bez placení na benzínové ãerpací sta-

nici v LipÛvce za víc jak 800 korun,
následnû je pak chtûl prodat
v Pardubicích. To se mu v‰ak nepoda-
fiilo, protoÏe policisté mu jeho plány
zhatili tím, Ïe jeho trestnou ãinnost
odhalili. Následnû je‰tû zjistili, Ïe zlo-
dûj, kter˘ celou dobu jezdil auty, má
zakázáno fiídit motorová vozidla.

MuÏ je nyní podezfiel˘ hned
z nûkolika trestn˘ch ãinÛ, tedy
z neoprávnûného uÏívání cizí vûci,
krádeÏe a mafiení v˘konu úfiedního
rozhodnutí.

por. Mgr. Iva ·ebková

Kradl auta i benzín

Informujeme na‰e ãtenáfie, Ïe
Mûstská knihovna Blansko bude od
2. 7. do 24. 8. 2012 z dÛvodu konání
revize knihovního fondu a ãerpání

fiádné dovolené uzavfiena. BûÏn˘ pro-
voz bude obnoven v pondûlí 27. 8.
2012.
Mgr. Pavel Pfiikryl, fieditel MK Blansko

Mûsto Blansko oãekává rozhodnu-
tí, zda bylo spoleãnû s obcí Rájeãko
úspû‰né s Ïádostí o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na v˘-
stavbu nové cyklostezky. Pokud ano,
mohou se obãané nejen tûchto obcí tû-
‰it na nov˘ povrch a novou cyklostez-
ku o délce cca 900 m spojující
Blansko s Rájeãkem, která odkloní
nemotorovou dopravu a pû‰í mimo
krajskou silnici II/374.

Text a foto: MP

Bude v Blansku 
nová 

cyklostezka?

Mûstská knihovna Blansko pfiipravi-
la pro zájemce z fiad blanenské vefiej-
nosti tradiãní BURZU – prodej vyfiaze-
n˘ch knih a ãasopisÛ z fondu knihovny.

Akce se uskuteãní ve dvou stfiedeã-
ních termínech, a to 30. 5. 2012 a 6. 6.
2012, vÏdy od 9 do 14 hodin pfied bu-
dovou knihovny. 

Cena za jednu poloÏku (kniha, ãa-
sopis) ãiní 5 Kã.

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
burza nekoná.
Mgr. Pavel Pfiikryl, fieditel MK Blansko

Foto: Mûstská knihovna Blansko 
(archiv MK Blansko)

Burza knih 
a ãasopisÛ

2012
Na 17. roãník PÛlmaratonu Morav-

sk˘m krasem je jiÏ pfiihlá‰eno pfies
100 bûÏcÛ a bûÏkyÀ. Pfiihlaste se i Vy
na jedineãnou sportovní událost roku
2012, která se stala jiÏ celorepubliko-
vou záleÏitostí. V pfiípadû, Ïe si ne-
troufnete na PÛlmaraton, je moÏné si
zabûhnout krat‰í traÈ o délce 2,4 km. 

On-line registrace je spu‰tûna na
www.sportujsnami.cz , kde také na-
jdete on-line startovní listinu, propo-
zice a dal‰í informace o 17. roãníku.
Registrace je také moÏná v Informaã-
ní kanceláfii mûsta Blanska nebo

v Mûstském informaãním stfiedisku
v Boskovicích.

Nejv˘hodnûj‰í registrace konãí 31.
kvûtna 2012. Akce se koná pod zá‰ti-
tou místostarosty mûsta Blanska Ing.
Jifiího Crhy. V roce 2011 bylo pfiihlá-
‰eno pfies 500 bûÏcÛ z celé âeské re-
publiky a desítka zahraniãních bûÏcÛ.

T˘m Sportuj s námi

Registrace na PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem? Do konce

kvûtna nejv˘hodnûji!


