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SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (3)

Z vala‰sk˘ch hor pfii‰el do Blanska
v roce 1952 mlad˘ sochafi. Tfii roky pfied
tím ukonãil tento rodák z Liptálu
u Vsetína studium na umûleckoprÛmy-
slové ‰kole ve Zlínû, kde absolvoval 
sochafiské oddûlení u prof. J. Kavana a
A. Sopra. Blanenská sochafiská huÈ Kamena
získala zruãného kum‰t˘fie. Z jeho díla se
bohuÏel v Blansku mnoho nezachovalo.

Karel ¤ezník si vytvofiil krásn˘ vztah
k Blansku, kde Ïil témûfi dvacet let.
Sochy pro Blansko tvofiil zdarma, pouze
za cenu materiálu (Dûvãátko s verun-
kou, ka‰na v prostorách sochafiské huti
Kamena Blansko, U pramene).

BohuÏel, 22. záfií 1971 jej zákefiná
choroba pfiemohla a ode‰el do vûãného
ateliéru.

V 60. letech 20. století vytvofiil z ra-
kouského vápence sochu U pramene.
MÛÏete si ji prohlédnout v jiÏní ãásti
parku na námûstí Svobody v Blansku.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Novinky Ministerstva 
práce a sociálních vûcí

od 1. 1. 2018 

DÛchody starobní, invalidní, vdov-
ské, vdovecké a sirotãí pfiiznané pfied
1. lednem 2018 se zv˘‰ili od splátky
dÛchodu splatné po 31. prosinci 2017
tak, Ïe základní v˘mûra se zv˘‰ila
o 150 Kã na 2.700 Kã a procentní v˘-
mûra se zv˘‰ila o 3,5 % procentní v˘-
mûry, která náleÏí ke dni, od nûhoÏ se
procentní v˘mûra zvy‰uje. Zv˘‰ení
provedla âeská správa sociálního za-
bezpeãení automaticky. 

Od 1. února 2018 vstoupila v platnost
novela zákona o nemocenském poji‰tû-
ní, která zavádí novou dávku tzv. otcov-
skou (dávka otcovské poporodní péãe).
Tatínkové tak mají moÏnost vyuÏít po
narození potomka t˘denní otcovskou
dovolenou. Od 1. února je moÏné podá-
vat Ïádost a nastoupit na otcovskou, 
nárok na dávku v‰ak od tohoto dne
vznikne i v tûch pfiípadech, kdy se dítû
narodilo v období 6 t˘dnÛ pfied tímto da-
tem, tj. 21. prosince 2017 nebo pozdûji. 

Otcovská dovolená funguje jako
nová dávka, z nemocenského poji‰tûní
bude otec dítûte po jeden t˘den dostá-
vat 70 % vymûfiovacího základu svého
v˘dûlku. Podpora bude stejná jako v˘-
‰e penûÏité pomoci v matefiství.
Nástup na otcovskou dovolenou bude
moÏn˘ v období ‰esti t˘dnÛ ode dne
narození dítûte a t˘denní otcovskou
nebude moÏné pfieru‰it. 

Nárok na otcovskou má otec peãující
o dítû, nebo ten ãlovûk (muÏ nebo Ïena),
kter˘ pfievzal dítû do vlastní péãe na zá-
kladû rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu,
pokud v‰ak dítû ke dni pfievzetí 
nedosáhlo 7 let vûku. Za otce dítûte je

povaÏován ten, kdo je v matrice (knize
narození) zapsán jako otec. 

Otcovská náleÏí jen jednou a to
i v pfiípadech, kdy ãlovûk peãuje o více
narozen˘ch dûtí souãasnû nebo o více
dûtí pfievzat˘ch souãasnû do péãe.
Nárok na otcovskou nevznikne, jestliÏe
k nástupu na otcovskou dojde aÏ po zá-
niku poji‰tûní, to znamená, Ïe u otcov-
ské neplyne ochranná lhÛta. 

PodpÛrãí doba (tj. doba v˘platy dáv-
ky) je u otcovské maximálnû 1 t˘den bez
moÏnosti pfieru‰ení a zaãíná dnem nástu-
pu na otcovskou. Nástup na otcovskou
zaãíná dnem, kter˘ si ãlovûk urãí v obdo-
bí 6 t˘dnÛ ode dne narození dítûte nebo
ode dne pfievzetí dítûte do vlastní péãe. 

Îádost o otcovskou budou zamûst-
nanci podávat, tak jako u ostatních 
dávek nemocenského poji‰tûní, prostfied-
nictvím zamûstnavatele. Osoby samostatnû
v˘dûleãnû ãinné ji budou uplatÀovat pfiímo
u okresní správy sociálního zabezpeãení,
u které jsou registrovány. 

Od roku 2018 mají dlouhodobû ne-
mocní vy‰‰í nemocenské dávky – od 31.
kalendáfiního dne doãasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény se zvy-
‰uje sazba z 60 % na 66 % denního
vymûfiovacího základu a dále od 61.
kalendáfiního dne doãasné pracovní
neschopnosti nebo karantény se zvy‰u-
je sazba z 60 % na 72 % denního 
vymûfiovacího základu. Redukãní hra-
nice t˘kající se denního vymûfiovacího
základu jsou pro rok 2018 následující:
první redukãní hranice ãiní 1.000 Kã,
druhá 1.499 Kã a tfietí 2.998 Kã.

MÚ Boskovice, odbor SOC 

„Postav most” - 2. roãník
soutûÏe ve stavûní mostÛ

ze ‰pejlí pro Z·

Termíny konání farmáfisk˘ch 
trhÛ v Boskovicích 

V pátek 16. února 2018 pofiádali
stavafii z Masarykovy stfiední ‰koly
v Letovicích pro Ïáky základních ‰kol
soutûÏ „POSTAV MOST!” Úkolem
soutûÏících bylo postavit most ze
‰pejlí, kter˘ pfieklenul mezeru 75 cm
s minimální ‰ífikou mostovky 5 cm.
SoutûÏilo se ve dvou kategoriích.

V kategorii I. Ïáci pfiivezli most na
zatûÏovací zkou‰ku – most vyroben˘
pod vedením sv˘ch uãitelÛ v Z·.
Nûkteré Z· dokonce zorganizovaly
‰kolní v˘bûrová kola. Do této I. kate-
gorie se zapojilo 27 soutûÏních t˘mÛ.
Naopak v kategorii II. se 20 mostÛ
stavûlo pfiímo na místû.

U v‰ech mostÛ byl odbornou poro-
tou ohodnocen design, statika a kvalita
provedení. Poté byly mosty podrobeny
zatûÏovací zkou‰ce. Vítûzem se stal ten
t˘m, kter˘ postavil most s nejlep‰ím
pomûrem celkové nosnosti a vlastní
hmotnosti s pfiihlédnutím k bodÛm od
odborné poroty. V I. kategorii (mosty
dovezené s sebou) první místo obsadi-
la Z· Rájec-Jestfiebí t˘m ·ikulové, na
druhém místû se umístil t˘m V̆ kfiik
z lesa také ze Z· Rájec-Jestfiebí. Tfietí
místo obsadila Z· Lysice a t˘m
Kfiizák. Ve II. kategorii (mosty stavû-
né na místû) byl na prvním místû t˘m
Pískomilové ze Z· Blansko Dvorská,
druzí byli KoblíÏci ze Z· Pomezí
a tfietí místo patfiilo t˘mu Hoteo‰ ze
Z· Lysice.

Îáci základních ‰kol a také jejich

Mûsto Boskovice má uzavfie-
nu smlouvu se spoleãností
JUNG - INDUSTRY s.r.o., na
jejímÏ podkladû jsou provozo-
vány na Masarykovû námûstí
Farmáfiské trhy. Podle ãl. II. do-
datku ã. 1 k uvedené smlouvû

jsou termíny trhÛ kaÏdoroãnû
sjednávány na dal‰í období.

Schválené termíny konání far-
máfisk˘ch trhÛ: 12. 4., 10. 5., 7.
6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25.
10., 22. 11., 20. 12. 2018.

uãitelé byli v˘robnû pfiipraveni a pro-
kázali nejen stavafiské my‰lení, ale
také velkou zruãnost a nasazení pfii
samotné stavbû mostu. Pfii soutûÏi
byla skvûlá atmosféra a uÏ teì se
v‰ichni tû‰í na dal‰í roãník.

Text: Ing. Hana Dostálová, Ing. Alena Tomková
Foto: Monika Andrlová

Od 1. ledna 2018 se zvy‰uje minimální mzda, a to z
11.000 Kã na 12.200 Kã za mûsíc. V souvislosti se zv˘‰ením
minimální mzdy do‰lo od stejného data také ke zv˘‰ení pfiís-
pûvku u zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením. 


