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Práce jsou v plném
proudu.

V pondûlí 19.11.2012
byly zahájeny stavební
práce I. etapy rekonstrukce
radnice nám. Svobody 3,
spoãívající v rekonstrukci
obfiadní sínû dle architekto-
nického návrhu Ing. arch.
Moniky Sirné z firmy AB-
RAS s. r. o.. Vlastní dílo
v‰ak bylo zahájeno mno-
hem dfiíve (nepoãítaje v to,
s omluvou, a ne men‰í dÛ-
leÏitostí, vlastní projekãní
pfiípravu), v˘robou umû-
leckého mobiliáfie, osvûtle-
ní a prosklené reliéfní stû-
ny z umûlecké dílny a dle
návrhu sochafie a skláfiské-

ho v˘tvarníka pana Valéra
Kováãe, s jehoÏ prací je
moÏné se mimo jiné sezná-
mit v blízkém okolí a to
v kapli sv. Václava a sv.
AneÏky âeské v obci ·o-
‰Ûvka. Obfiadní síÀ bude
dokonãena v tomto roce. 

V roce 2013 bude po-
kraãováno II. etapou a to
rekonstrukcí vestibulu rad-
nice a vytvofiením chybûjí-
cího zázemí této obfiadní
sínû - tzn. ‰atny, toalety. 

MÚ - odbor investiãního
a územního rozvoje

Foto: Mgr. Yvonna Havlíãková

SVATEBâANÉ SE MOHOU Tù·IT NA
NOVOU OB¤ADNÍ SÍ≈ V BLANSKU

Ilustraãní foto.

Îádáme obãany mûsta Blanska i mûst-
sk˘ch ãástí, aby opûtovnû odkládali v mûsí-
ci lednu vánoãní stromky do bezprostfiední
blízkosti míst, kde jsou umístûny nádoby na
separaci (barevné kontejnery). Odtud budou
sváÏeny svozovou firmou v mûsíci lednu
2013 a to kaÏdé pondûlí. 

Obãané mohou vyuÏít k odkládání vá-
noãních stromkÛ i sluÏeb obou sbûrn˘ch
stfiedisek odpadÛ (dále jen SSO) umístû-
n˘ch v Horní Lhotû a na ul. Na Brankách
v Blansku. Obû SSO mají provozní dobu 
úter˘ aÏ ãtvrtek od 10 – 17 hod., v pátek od
10 – 18 hod. a v sobotu od 8 – 12 hod.
SSO Horní Lhota - tel.: 516 418 440 
SSO na ul. Na Brankách - tel.:723 578 034 

MÚ - odbor komunální údrÏby

POVÁNOâNÍ SVOZ VÁNOâNÍCH
STROMKÒ 

Úãastníci pochodu pfied startem.

DDM Blansko pofiádalo 4. prosince
akci pro dûti i rodiãe pod názvem
Pochod za Mikulá‰em.

Start i cíl byl u DDM, kdy je‰tû za
svûtla a to v 16.00 hodin v‰ichni vyrazi-
li po pfiedem naplánované trase, kde mu-
seli splnit na 3 stanovi‰tích rÛzné úkoly.
Akce byla podporována VZP, zúãastnilo
se jí cca 150 lidí, z toho 80 dûtí. Trasa
mûla asi 2 km, coÏ nebyl problém ani pro

ty nejmen‰í a proto, kdyÏ dorazili v‰ich-
ni do cíle, uÏ zde na nû ãekala mikulá‰-
ská druÏina, která v‰em dûtem rozdávala
mikulá‰ské balíãky. K obãerstvení po
pochodu byl pfiipraven ãaj a koláãky.
KrouÏek street dance se postaral o krás-
né vystoupení „âERTIC” a na konec ce-
lé akce v‰ichni shlédli mal˘ ohÀostroj. 

Text: RePo
Foto: Mgr. Tomá‰ Zachoval

MIKULÁ·SK¯ POCHOD S DDM
BLANSKO

„âertice” z taneãní skupiny QUESTIONMARK.

Mikulá‰ská nadílka.

Ve ãtvrtek 6. prosince bylo v M· na
Divi‰ové ulici veselo. Dûti mûly besídku,
pfiipravily si spoleãnû s p. uãitelkami pro
rodiãe, prarodiãe, tety a v‰echny, kdo se
pfii‰el podívat krásné programy a je‰tû pfii-
‰el Mikulá‰! Tomu dûti zazpívaly a pak

dostaly dáreãky. Po nadílce bylo na-
chystáno pro v‰echny vánoãní cukroví,
kafíãko a obãerstvení. Paní uãitelky a ku-
chafiky pfiipravily v‰em pfiíjemné a hezké
adventní odpoledne. Text: RePo

Foto: Veronika Pivodová

MIKULÁ·SKÁ BESÍDKA A NADÍLKA
V M· NA DIVI·OVÉ ULICI

Dûti pfii pfiedstavení.

‰titou nemocnice rÛzné rehabilitaãní pro-
cedury. 

Nemocnice Blansko tohoto zamûstnan-
ce neeviduje a od jeho nabídek vefiejnosti
se zcela distancuje. 

Vpfiípadû, Ïe vás tento lékafi nav‰tíví a bu-
de sluÏby pod zá‰titou Nemocnice Blansko
nabízet, kontaktujte Policii âR na lince 158
nebo Mûstskou policii na lince 156. 

Bc. Katefiina Ostrá, tisková mluvãí

V Blansku a okolí se pohybuje lékafi,
kter˘ se pfiedstavuje jako MUDr. Pavel
Richtr. Identifikuje se dále jako zamûstna-
nec Nemocnice Blansko a nabízí pod zá-

NEMOCNICE BLANSKO VARUJE
VE¤EJNOST

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2013 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Ing. Lubomír Toufar, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko: Foto: Radek Opatfiil


