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PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l prostory po bývalé diskotéce l celková výměra 170 m2

l samostatný vchod z ul. Svitavské
l nájem 21.500 Kč/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
l vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400

Loni se v Blansku vytřídilo skoro 1 500 tun
odpadů, město za to získalo 2,3 milionu korun

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

FARMÁŘSKÉ TRHY
KAŽDÝ LICHÝ ČTVRTEK

24. 9. / 8. 10. / 22. 10. 
od 8 –16 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

N A Š I 
PA R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

TA N E Č N Í 
PRO STUDENTY 

STŘEDNÍCH ŠKOL

1. 10.  od 17 h
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

THE PEOPLE 
VZPOMÍNKA NA 

KARLA GOTTA 
a ČESKOU PÍSNIČKU
18. 10. v 17 h

D Ě L N I C K Ý D Ů M B L A N S KO

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

přijme do pracovního poměru:

pracovníka v sociálních službách 
pro přímou obslužnou péči

Požadované kvalifikační předpoklady: 
absolvování akreditovaného kurzu (možno až po nástupu) 

nebo osvědčení pečovatel/ka

Mzda: 25.550 – 27.050 Kč
Benefity: příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP, 

dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, firemní akce, 
příjemné pracovní prostředí

Předpoklady a dovednosti: základy práce s PC, 
psychická stabilita, empatie, komunikace, odpovědnost.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu:

Jana Štolpová – personalistka 
e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz, 

tel. 516 412 358
SENIOR centrum Blansko, p. o. 

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

	 Obyvatelé	Blanska	více	třídí	odpad.	
V	 kontejnerech	 na	 území	 města	 kon-	
čí	 stále	 větší	 množství	 plastů,	 papíru		
i	skla.	Roste	také	odměna,	kterou	měs-
to	za	tříděný	odpad	každoročně	získá-
vá	od	společnosti	EKO-KOM.
	 Poslední	 čísla	 jsou	 jasná.	 Na	 území	
města	se	ve	druhém	kvartálu	 letošního	
roku	vytřídilo	bezmála	397	tun	odpadů.	
V	meziročním	srovnání	je	to	asi	o	čtyři	
tuny	více.	Ze	systému	EKO-KOM,	který	
se	 zabývá	 tříděním,	 recyklací	 a	 využi-	
tím	obalového	odpadu,	díky	tomu	měs-	
to	získalo	ve	 stejném	období	minulého	
roku	přes	571	tisíc	korun.	Letos	to	jen	za	
první	pololetí	bylo	664	tisíc	korun.	Do-
hromady	Blansko	 loni	od	EKO-KOMu	
získalo	víc	než	2,3	milionu	korun,	platba	
putovala	 za	 celkem	 1	 500	 tun	 odpadů,	
které	se	na	území	města	za	celý	loňský	
rok	vytřídily.
	 „Obyvatelé	města	třídí	stále	více	od-	
padu.	 Minulý	 rok	 jsme	 zavedli	 nový	
systém,	protože	některá	separační	mís-
ta	byla	často	přeplněná.	Nově	se	vyvá-
žejí	dvakrát	týdně.	Jedná	se	o	třiadvacet	
míst,“	 uvedl	 Pavel	 Viktorin	 z	 odboru	
správy	a	rozvoje	města.
	 V	ulicích	Blanska	a	v	místních	čás-
tech	je	nyní	111	separačních	míst.	Na	
nich	mají	obyvatelé	k	dispozici	dohro-
mady	481	kontejnerů,	do	kterých	mo-
hou	ukládat	papír,	sklo,	plasty.

	 „Kapacita	separačních	míst	i	z	hle-
diska	 množství	 kontejnerů	 odpovídá	
velikosti	města	a	měnit	se	příliš	nebu-
de.	Spíš	se	budeme	zamýšlet	nad	typy	
kontejnerů.	Nyní	jsou	standardní	kon-
tejnery	s	horním	výsypem,	do	budouc-
na	 přicházejí	 v	 úvahu	 kontejnery	 se	
spodním	výsypem,	protože	mají	vyšší	
kapacitu,	nebo	podzemní	kontejnery,“	
dodal	Viktorin.

Ve městě se třídí i bioodpad
	 Třídit	mohou	lidé	v	Blansku	také	bio-
logicky	rozložitelný	odpad.	V	centrální	
části	města	 funguje	pravidelný	pytlový	
svoz.	 Na	 sídlištích	 Písečná,	 Zborovce		
a	 Sever	 a	 také	 v	 zahrádkářských	 loka-	
litách	jsou	navíc	rozmístěny	hnědé	vel-
kokapacitní	kontejnery,	kam	mohou	lidé	
bioodpad	ukládat.
	 Obyvatelé	 místních	 částí	 si	 letos	 na	
jaře	mohli	vyzvednout	hnědé	240	litrové	
sběrné	 nádoby.	 Díky	 dotaci,	 kterou	 se	
městu	podařilo	získat,	domácnosti	kon-
tejnery	na	bioodpad	získaly	zdarma.
	 „Město	z	dotace	pořídilo	tisíc	kon-
tejnerů	a	většinu	z	nich	už	si	 lidé	vy-
zvedli.	Pár	nádob	ale	ještě	zbývá,	tak-
že	pokud	mají	obyvatelé	místních	částí	
zájem,	 mohou	 se	 ozvat	 na	 telefonní	
číslo	725	116	563	a	kontejnery	jim	po-
skytneme,“	uvedl	Pavel	Viktorin	z	od-
boru	správy	a	rozvoje	města.

Hnědé	sběrné	nádoby	o	objemu	240	lit-	
rů	by	mohli	příští	 rok	dostat	bezplatně	
také	obyvatelé	v	centrální	části	Blanska.	
„V	současnosti	máme	požádáno	o	dota-	
ci	na	další	sběrné	nádoby	na	bioodpad.	
V	 případě,	 že	 město	 se	 žádostí	 uspěje,	
hnědé	kontejnery	by	zdarma	získali	také	
obyvatelé	rodinných	domů	i	v	centrální	
části	města,“	dodal	Viktorin.
	 Obyvatelé	Blanska	ale	mají	ještě	další	
možnosti,	kam	ukládat	biologicky	rozlo-
žitelný	odpad.	Materiál	ze	zahrádek	i	do-

mácností	přijímají	oba	sběrné	dvory	Na	
Brankách	 a	 u	 Horní	 Lhoty.	 Bioodpad		
lze	odvézt	také	na	městskou	kompostár-
nu.	Občané	Blanska,	kteří	mají	uhraze-	
ný	 poplatek	 za	 komunální	 odpad,	 si	 za	
takto	 dovezený	 vytříděný	 materiál	 mo-
hou	z	kompostárny	zdarma	odvézt	stejný	
objem	již	zpracovaného	kompostu.	Zají-
mavostí	 je,	 že	 Blanenský	 kompost	 nese	
chráněné	 označení	 Moravský	 kras	 re-	
gionální	produkt.	 Text: Michal Záboj

Foto: archiv města Blanska

Kontejnery na bioodpad pro městskou část Obůrka


