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Pokraãování textu ze strany 1
Nejvy‰‰í kontrolní úfiad má za úkol

provûfiovat vefiejné prostfiedky a v˘sle-
dek svého ‰etfiení pfiedkládá do posla-
necké snûmovny, senátu a vládû, jestli
tento kontrolovan˘ konkrétní projekt
splnil svÛj smysl. Co se t˘ká NKÚ
v Polské republice, je na tom o mnoho
lépe, protoÏe má vût‰í pravomoce a tím
i zakotvení v zákonû a v ústavû neÏ
NKÚ u nás. Podpis o spolupráci je vel-
mi v˘znamná událost pro oba NKÚ,
protoÏe se jedná o spoleãn˘ audit. 

Setkání nejvy‰‰ích pfiedstavitelÛ
NKÚ âeské republiky a Polska se 
uskuteãnilo ve Kfitinách, protoÏe pan
Ing. Miloslav Kala je obãanem na‰e-

ho regionu a rád ná‰ kraj a krásy oko-
lí vyuÏije k pracovním schÛzkám.
âeská strana byla iniciátorem toho
setkání. Na mÛj dotaz panu viceprezi-
dentovi polského Nejvy‰‰ího kontrol-
ního úfiadu Jackovi Jizierskihovi jak
se mu líbí v na‰em regionu, odpovû-
dûl, Ïe s rodinou urãitû pfiijede, zavítá
do Moravského krasu a rád se prodeje
v Punkevních jeskyních na lodiãkách,
které bohuÏel kvÛli tání ledu a vysoké
hladinû vody jsou v tûchto dnech mi-
mo provoz.

Nejde neÏ nepopfiát, aby spolupráce
pfiinesla své ovoce a byla ku prospûchu
obûma stranám. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

NEJVY··Í KONTROLNÍ Ú¤ADY 
JEDNALY VE K¤TINÁCH

Lékafiská knihovna Nemocnice
Blansko je od 23. 1. 2003 registrovaná
pod Ministerstvem kultury âeské re-
publiky jako specializovaná knihovna.
Knihovna Nemocnice Blansko posky-
tuje vefiejné knihovnické a informaãní
sluÏby. 

Zamûfiuje se na pracovníky nemocni-
ce, ktefií mají knihovnické sluÏby bez-

platné. Odbornou lékafiskou literaturu si
mÛÏe zapÛjãit i ‰iroká vefiejnost za po-
platky, které stanovuje knihovní fiád.
Této sluÏby vyuÏívají hlavnû studenti
lékafisk˘ch fakult a studenti SZ·.

JiÏ 19 let zde funkci knihovnice velmi
dobfie vykonává paní Jitka ·evãíková,
která je spoleãnû s panem Blahomilem
Grundou autorkou knihy Ranhojiãi, léka-
fii a porodní báby Blanenska, Kun‰tátska
a Boskovicka, kterou vydala Nemocni-
ce Blansko v loÀském roce.

Text: RePo
Foto: Bohuslav Alexandr

KNIHOVNA NEMOCNICE BLANSKO
PÒJâUJE I VE¤EJNOSTI

Jifií Klinkovsk˘ (uprostfied) na stupni vítûzÛ.

Halové Mistrovství âeské republi-
ky v atletice Ïactva probûhlo 2. - 3.
bfiezna 2013  v Jablonci nad Nisou.
Velkého úspûchu dosáhli atleti z bla-
nenského okresu. Získali dva tituly
Mistr âeské republiky a celkem pût
medailí. 

Jifií Klinkovsk˘ z Rudice, závodící
za BYAC Brno, zvítûzil v bûhu na 
1 500 metrÛ a navíc vybojoval stfiíbro
na 3 000 metrÛ. Adéla ·afáfiová

z Boskovic obsadila krásné tfietí mís-
to v bûhu na 1 500 metrÛ. Ve v˘‰ce
ÏákyÀ zvítûzila Michaela Hrubá
z Bofiitova, která závodí za AK
Blansko Dvorská. Navíc pfiidala
stfiíbro ze skoku dalekého. Kromû
medailí si v‰ichni tfii vylep‰ili svoje
nejlep‰í osobní v˘kony a jsou v ãele
nebo na pfiedních místech v celostát-
ních tabulkách. 

Text a foto: Jifií O‰lej‰ek

ATLETI Z REGIONU 
P¤IVEZLI MEDAILE

Mezinárodní mistr v ‰achu Petr Pisk pfii v˘uce.

Na Z· Salmova v Blansku zahájil
svoji ãinnost pod zá‰titou pana Ing.
Vlastimila Chládka ‰achov˘ krouÏek.
V souãasné dobû krouÏek nav‰tûvuje
16 dûtí v rozpûtí 6 aÏ 12 rokÛ a to ne-
jen ze Z· v Blanku, ale i z ostatních
Z· na okrese Blansko.

KrouÏek vede zku‰en˘ mezinárod-
ní mistr v ‰achu pan Petr Pisk. Dûti
mají o hru zájem, coÏ je v dne‰ní do-
bû, kdy dûti vesmûs sedí u poãítaãe,
velmi dobré znamení. ·achy nutí dûti

pfiem˘‰let, rozvíjí osobnost a v nepo-
slední fiadû uãí také dûti pfiijímat pro-
hru.  V‰e, co se ve hfie ‰achu nauãí, se
jim bude hodit do Ïivota…

V ãervnu tohoto roku se uskuteãní
díky podpofie pana Ing. Vlastimila
Chládka ‰achov˘ turnaj nejen pro dû-
ti z krouÏku, na kter˘ se v‰ichni uÏ
tû‰íme. 

Text: RePo
Foto: Zdenûk DoleÏel

DùTI SE UâÍ ·ACHY

Lékafiská knihovna nemocnice Blansko.


