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Hledáme do svého týmu pracovníky na pozici:

SEŘIZOVAČ STROJŮ 
TEXTILNÍ CHEMIK

Požadujeme:	
–	 praxe	v	textilním,	chemickém,
	 strojírenském	nebo	elektro	oboru
–	 schopnost	samostatné	práce,	
	 angažovanost,	odpovědnost,	
	 preciznost
–	 190	Kč/hod.

SKLADNÍK

Požadujeme:	

–	 všeobecné/odborné	vzdělání

–	 schopnost	samostatné	práce

–	 zručnost,	odpovědnost

–	 vhodné	pro	muže

–	 115	Kč/hod.

Blansko bude mít další kruhový objezd

Děti z MŠ Boskovice dostaly vrtačku 
	 Paní	 Žalmanová	 předala	 dětem		
z	 MŠ	 Boskovice,	 Komenského	 ze	
třídy	 Sluníček	 vrtačku	 a	 upomín-
kové	předměty	s	logem	firmy.	Spo-
lečnost	 DEWALT	 si	 vybrala	 tuto	
třídu	 pro	 její	 technické	 zaměření		
a	mnohaletou	práci	učitelek	a	dětí	
ze	 třídy	 Sluníček	 v	 technickém	
vzdělávání	dětí.

Text: Dagmar Burianová, 
ředitelka MŠ Boskovice 

Foto: archiv MŠ Boskovice

Děti měly radost i z drobných dárečků

	 Na	 hlavním	 silničním	 průtahu	
Blanskem	 přibude	 další	 okružní	
křižovatka.	 Zatím	 jsou	 na	 této		
komunikaci	 kruhovými	 objezdy		
řešena	 spojení	 ulic	 Svitavská,	
Smetanova,	Rožmitálova	a	Vodní	
u	 bývalé	 pošty	 a	 také	 napojení	
ulic	Svitavská,	Nádražní	a	Edvar-
da	 Beneše	 u	 autobusového	 nád-	
raží.	Tento	rok	se	v	okružní	začne	
měnit	 také	křižovatka	ulic	Mlýn-
ská	a	Poříčí	u	mostu	na	Sportovní	
ostrov.	
	 Vybudování	okružní	křižovatky	
na	Poříčí	město	plánuje	již	několik	
let.	Zahájení	stavby	dosud	oddalo-
val	nesouhlas	části	obyvatel	domů	
v	 okolí	 křižovatky,	 kteří	 během	
stavebního	 řízení	 podali	 několik	
odvolání.	To	poslední	zamítl	kraj-
ský	úřad	a	stavební	povolení	naby-
lo	právní	moci.	
	 „Současná	 křižovatka	 u	 mostu	
vedoucího	na	Sportovní	ostrov	není	
úplně	přehledná	a	bezpečná.	Je	zde	
velký	 pohyb	 chodců,	 hlavně	 dětí,	
kteří	přecházejí	hlavní	tah	městem,	
a	 často	 zde	 dochází	 ke	 kolizním		
situacím.	Kruhový	objezd	dopravu	
zklidní	 a	 zpřehlední,	 přibudou	 ta-	
ké	 zálivové	 ostrůvky	 pro	 chodce.	
Věřím	tomu,	že	je	to	správné	řešení	
a	jsem	rád,	že	krajský	úřad	nám	dal	
za	 pravdu	 a	 stavbě	 okružní	 křižo-
vatky	po	letech	příprav	konečně	nic	
nebrání,“	uvedl	starosta	Blanska	Jiří	
Crha.	
	 Okružní	 křižovatka	 má	 zajistit	
větší	plynulost	a	bezpečnost	silnič-
ního	 provozu.	 Po	 úpravě	 křižo-	
vatky	 se	 zlepší	 napojení	 dopravy		
z	 ulice	 Mlýnská	 a	 ze	 Sportovní-	
ho	 ostrova	 na	 ulici	 Poříčí.	 Zvýší		
se	díky	ní	také	bezpečnost	chodců,	

kteří	 frekventovanou	 komunikaci	
přecházejí.	 Okružní	 křižovatka,	
která	 bude	 elipsovitého	 tvaru,	

nemá	 negativně	 ovlivnit	 ani	 do-
pravu	na	hlavním	tahu.	
	 „Okružní	 křižovatky	 dopravu	

nezpomalují,	 pouze	 přerozdělují	
propustnost	 větví	 křižovatek	 do	
optimálnějších	 poměrů.	 Obecně	
jsou	okružní	křižovatky	vhodné	do	
intenzity	 dopravy	 20	 tisíc	 vozidel	
za	den,	nad	toto	číslo	už	jsou	vhod-
nější	 semafory.	 Aktuální	 počet	
vozidel	 projíždějící	 hlavním	 prů-
tahem	 v	 Blansku	 je	 asi	 12	 tisíc	
denně,“	podotkl	vedoucí	oddělení	
investic	Marek	Štefan.	
	 Stavbu	kruhové	křižovatky	zaplatí	
napůl	 Jihomoravský	 kraj	 a	 město.	
Náklady	 města	 se	 odhadují	 kolem	
čtyř	 milionů	 korun.	 Stavba	 potrvá		
tři	 až	 čtyři	 měsíce.	 „Ve	 vazbě	 na	
ostatní	stavby	ve	městě	Blansku,	se	
kterými	 je	 potřeba	 stavbu	 koordi-	
novat,	 jako	 je	 například	oprava	ná-
městí	 Svobody,	 se	 zahájení	 před-	
pokládá	 nejdříve	 od	 druhé	 polovi-	
ny	 2021,“	 uvedla	 vedoucí	 odboru	
správy	 a	 rozvoje	 města	 Petra	 Sko-	
táková.	

Text: Pavla Komárková
Foto: Renata Kuncová Polická

Křižovatka ulic Mlýnská a Poříčí v Blansku bude brzy už jen na fotografiích

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

pronájem komerčních prostor
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

jedna volná kancelář
k pronájmu (od 2/2021)


