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¤ÍDÍM, PIJU NEALKO PIVO

PODùKOVÁNÍ

Dne 13. 7. 2016 probûhla celostát-
ní dopravnû-preventivní akce ¤ídím,
piju nealko pivo. 

Bûhem víkendu 9. – 10. 7. 2016
na Blanensku policisté pfii kontro-
lách na silnicích zadrÏeli 14 nezod-
povûdn˘ch fiidiãÛ, u kter˘ch byl 
alkohol test pozitivní a 4 fiidiãi pfied
jízdou poÏili drogy. 

Za volant alkohol nepatfií, a proto
policisté pfii této celostátní akci
„vzorn˘m” fiidiãÛm symbolicky roz-
dávali jednorázov˘ alkohol test, ne-
alko pivo a reflexní pásku. 

Tato akce má zcela jistû smysl
a nebyla urãitû letos poslední. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: por. PaedDr. Bohumil Malá‰ek

Eli‰ka se sv˘m pejskem Hanym.

ELI·KA DùLÁ MAL̄ MI 
KROKY VELKÉ POKROKY

Vydafienou první polovinu roku má
za sebou 5-ti letá Eli‰ka z Blanska.
Má za sebou mûsíãní pobyt
v Klímkovicích kde se zamûfiili pfie-
dev‰ím na protahování a stabilitu,
v které se Eli‰ka zlep‰ila! 

V ãervnu jí byl také odebrán PEG
z bfií‰ka a tak Eli‰ka koneãnû jí jako
v‰ichni ostatní. Díky charitativnímu
24 hodinovému ‰tafetovému bûhu
You dream, we run, kter˘ probûhl 10.
- 11. 6 v Blansku letos Eli‰ka
Klimkovice nav‰tíví je‰tû jednou.   

Eli‰ka nastoupila minulé záfií do
‰kolky, kde získala velikou pochvalu
a díky Eli‰ãin˘m pokrokÛm od leto‰-
ního záfií nastoupí i do druÏiny. 

V‰em mnohokrát dûkujeme za po-
moc pfii plnûní Eli‰ãina snu – moci se
jednou postavit na vlastní nohy! 

Text: V. ·edová
Foto: ·. Adámková

Hlídka PâR u kruhového objezdu
u âerné Hory. 

NOVÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM
UÏ Vás nebaví Va‰e závislost?

Chcete zmûnu? Nevíte, co se závis-
lostmi Va‰ich blízk˘ch? Kontaktujte
na‰e Terapeutické centrum.

Terapeutické centrum v Jihomo-
ravském kraji, Spoleãnost Podané
ruce o. p. s. pracovi‰tû Blansko od
ãervence 2016 nabízí novû terapeu-
tickou a poradenskou pomoc lidem
nad 16 let, ktefií jsou ohroÏeni dÛ-
sledky uÏívání alkoholu, lékÛ a li-

dem závisl˘m na hraní (gamblin-
gu), jejich partnerÛm, rodinám
a blízkému sociálnímu okolí.
Terapeutické centrum najdete
v prostorech Drogového centra
v Blansku, Fügnerova 1, Blansko.
Kontaktní hodiny jsou vÏdy v pon-
dûlí od 9-16 hod. a je vhodné se do-
pfiedu telefonicky objednat. Tel.
778 486 355 nebo 516 411 692, 
email: kucharova.p@podaneruce.cz.  

OZNÁMENÍ
Je vám to jedno, kolik platíte za

elektfiinu? Jestli ano, tak dále ne-
ãtûte. KdyÏ ne, tak pro to nûco dû-
lejte, nikdo to za Vás neudûlá.

Do roku 2001 hlídal náklady za
elektfiinu stát a platili jsme jednomu
dodavateli jeden zisk. V roce 2001
se rozdûlila dodavatelská spoleã-
nost na 5 oblastí a na ochranu 
zákazníkÛ byl zfiízen Energetick˘ 
regulaãní úfiad (dále jen ERÚ), kte-
r˘ v‰ak maloodbûratelé nemají 
zájem kontrolovat.

A proto se pÛvodní pomûr v plat-
bách za distribuci a ãinnosti s ní
spojené, kter˘ na poãátku roku
2001 se blíÏil pomûru v odebraném
poãtu MWh, 52% velkoodbûratelé
a 48% maloodbûratelé, zaãal v˘-
raznû mûnit ve prospûch velkood-

bûratelÛ, protoÏe ti nelení a chodí
na ERÚ nafiíkat, Ïe s tak drahou 
elektfiinou jsou jejich v˘robky ne-
prodejné. Zvefiejnûní návrhu nové
tarifní struktury, která mûla je‰tû
více zv˘hodnit velkoodbûratele
a prohloubit diskriminaci mezi 
maloodbûrateli, v‰ak narazilo na
odpor obãanÛ.

Na základû poznání, Ïe ERÚ nepl-
ní Energetick˘ zákon, konkrétnû 
paragraf na ochranu zákazníkÛ, byl 
zaloÏen v Blansku dne 7. 4. 2016
spolek Maloodbûratelé elektrické 
energie  z. s. s celorepublikovou 
pÛsobností a vyt˘ãil si cíl – dojednat
s ERÚ zmûnu deformované ceny elek-
tfiiny pro maloodbûratele tak, aby kaÏ-
d˘ platil podle skuteãn˘ch nákladÛ.

Pfiedseda Ing. Václav Marek

Dovolujeme si touto cestou podûkovat kolektivu lékafiÛ
a zdravotních sester Oddûlûní následné péãe nemocnice
v Blansku za péãi, kterou poskytli na‰í mamince paní
Marii Viãarové. Zejména dûkujeme paní MUDr.
Klimkovské za osobní, ohledupln˘ a citliv˘ pfiístup. 

Rodina Viãarova a Koudelkova

IVO KOBLASA DOVEZL BRONZ 
Nedûlní silniãní zá-

vod 17. 7. zavedl zá-
vodníky do mûsta
Mungia. Jel se zde
ESP – World cup para-
lympic Bilbao. Silniãní
okruh byl postaven na
rovinatûj‰ím profilu,
proto se dalo oãekávat,
Ïe hlavní pole soupefiÛ
bude spolu bojovat aÏ
do cíle. Od prvních
metrÛ vyrazil Ivo ve
svém vysokém tempu,
snaÏil se udávat pelo-
tonu rychlost, které mu
vyhovuje. Za velkého
horka tempo nepolevi-
lo a peloton najíÏdûl 
okruh za okruhem ve
vysoké rychlosti do
dal‰ích okruhÛ. JelikoÏ
nedo‰lo k rozdûlení ãe-
la pelotonu, v tomto rostla nervozita
s blíÏícím se cílem. 

Tak, jako po cel˘ závod, Ivo i v po-
sledním kole pracoval velmi dobfie
poziãnû v pelotonu a do cílové rovin-
ky se pfiifiítil v popfiedí pelotonu, 100
m pfied cílem do‰lo na IvÛv tvrd˘ boj

s venezuelsk˘m závodníkem, kter˘
Ivovi skfiíÏil cestu a pfiipravil jej o cen-
né setinky, které nakonec rozhodly
o umístûní ve spurtu. Musela rozhodo-
vat cílová kamera, Ivo Koblasa dojel
na 3. místû. 

Text: Ivo Koblasa sen.
Foto: archiv Iva Koblasy

Ivo Koblasa – v modrém dresu.


