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Lidé od nás
Až do konce
ledna sbíráme
autolékárničky

JEDOVNICE (vha) Autokempink Ol-
šovec bude mít na výstavě cestovní-
ho ruchu Regiontour poprvé vlastní
stánek. Bude u něj stát indiánské
týpí. „Veletrhu jsme se vždy účastni-
li s Blanskem, to se však letos nebu-
de prezentovat samostatně, ale ve
společné expozici kraje. Tak jsme se
rozhodli, že do toho půjdeme sami.
Oslovili jsme ještě některé obce
z okolí, jestli se k nám přidají. Ozva-
ly se Jedovnice, Adamov a Rudice,“
uvedla ředitelka Autokempu Olšo-
vec Miroslava Hartmannová. Regi-
ontour bude pro veřejnost otevřený

14.–16. ledna a Autokemp Olšovec
se na něm chce představit jako mís-
to s celoročním provozem. To mu
umožnila stavba třinácti bungalo-

vů. V zimním období je mohou vyu-
žívat například běžkaři, kteří za
vhodného počasí mohou využít i za-
mrzlou hladinu dvaačtyřicetihekta-
rového rybníka Olšovec.

Jako novinku chystá indiánskou
vesnici. „Hodně spolupracujeme se
školami a chtěli bychom tu dětem
pobyt ještě víc zatraktivnit. Na Regi-
ontour si jedno indiánské týpí půjčí-
me, ale na sezonu bychom jich tady
chtěli mít dvě až tři,“ uvedla Mirosla-
va Hartmannová. Týpí budou vyso-
ká sedm a půl metru a na jejich výro-
bu je potřeba asi 40 metrů textilie.

BLANSKO, BOSKOVICE V Boskovi-
cích už peníze z městské pokladny
víceméně rozdělili, v Blansku ještě
definitivní rozpočet nemají, a tak
teď ještě řeší, na co je letos použijí.

„Moc příjemné starosti to ne-
jsou, protože finančních prostřed-
ků mnoho nebude a teď přemýšlí-
me, na co to málo použijeme. Pře-
devším z nich musíme ještě dopla-
tit kompostárnu a rádi bychom za-
teplili tři školy. Sídlí v energeticky
náročných budovách a chceme,
aby v budoucnu jejich provoz už

nebyl tak drahý,“ říká blanenský
starosta Lubomír Toufar.

Zateplení škol bude stát na še-
desát milionů korun, město má na
to již přiklepnutou dotaci, i přesto
ho to však bude dost stát, musí za-
platit asi polovinu nákladů.

Kompostárna je již hotová, ale
Blansko ještě musí zaplatit někte-
ré výdaje na její vybudování. Je
sice už ve zkušebním provozu, ale
zatím není co kompostovat, její
provoz se rozběhne až na jaře.

Zdejší obyvatelé by se už také

rádi dočkali pěknějšího a bezpeč-
nějšího autobusového nádraží.
O jeho rekonstrukci se v Blansku
mluví již několik let, ale jednání
ztroskotala na sporech, kolik by do
ní mělo dát město a kolik doprav-
ce.

„S  ČAD jsme se nyní dohodli,
že budeme shánět dotaci a požádá
o ni ten, kdo pro to bude mít vý-
hodnější podmínky,“ říká blanen-
ský starosta.

Město také podle něj jedná se
soukromým vlastníkem nejvyšší
budovy ve městě, aby konečně do-
končil její rekonstrukci, a chce při-
pravit projekt na úpravu podzám-
čí. I tu již řešilo asi před pěti lety,
ale realizace ztroskotala na vyso-
kých nákladech, měla by stát ko-
lem osmdesáti milionů korun.

„Rádi bychom přitom otevřeli
výhled na zámek a do parku, někte-
ré objekty zbourali, například sta-
rou hasičskou zbrojnici, a jiné re-
konstruovali. Hlavně objekt, který
využívá základní umělecká škola,
která se potýká s nedostatkem pro-
storu, chybí jí například taneční
sál,“ dodal Lubomír Toufar.

Nemocnice Boskovice dostane
nová okna
V Boskovicích bude letos určitě sta-
vební ruch u mateřské školy, která
sídlí ve třech budovách.

„Chceme je zateplit a vyměnit
v nich okna. Dotaci již máme
a tyto práce budou pokračovat
i příští rok,“ říká boskovický staros-
ta Jaroslav Dohnálek.

Začne i zateplování a výměna

oken zdejší nemocnice, která potr-
vá tři roky. „Nemocnici také musí-
me vybavit zařízením na předčiště-
ní odpadní vody, aby se mohla
pouštět do městské kanalizace.
Musíme to stihnout do poloviny
roku, kdy jí končí výjimka,“ uvedl
boskovický starosta.

Město opraví i sběrový dvůr a vy-
buduje k ní novou příjezdovou ko-
munikaci, která povede jinudy než
ta dosavadní.

Boskovice by rády také vybudo-
valy cyklostezku na Mladkov, její
budování však závisí na tom, jestli
se městu podaří získat dotace.

Helena Vaculová

BLANSKO (vha) Do unikátní galerie
znaků měst a obcí vyrobených
z odpadových materiálů přispěli
i žáci Základní školy Dvorská
v Blansku.

„Naše škola se zapojila do poku-
su o vytvoření tohoto světového re-
kordu, který odstartoval v září na
pelhřimovském náměstí. Žáci de-
váté třídy sestavili několik týmů,
které vytvořily znak Blanska. Nejlé-
pe si s tímto úkolem poradili Aleš
Ochotný a Jan Pukl,“ uvedl ředitel

školy Dušan Krumnikl. Znaky z ige-
litových pytlů, polystyrenu, víček
od PET lahví a dalšího odpadové-
ho materiálu Aleš a Jan vytvořili do-
konce dva. Jeden z nich zůstal ve
škole a druhý je vystavený v Galerii
města Blanska.

Do pokusu o světový rekord se
v Česku zapojilo přes 950 škol.
Smyslem této akce je informovat
veřejnost o nutnosti třídění odpa-
du a o možnostech jeho dalšího
zpracování.

Krátce
BLANSKO

Výstava obrazů
v knihovně
Soubor akvarelů krajin, portrétů,
Šošůvky a okolí malíře Tomáše Ba-
ránka vystaví Městská knihovna
Blansko. Vernisáž bude v pátek
v 18 hodin. Výstavu, která potrvá
do 31. ledna, uvede Pavel Svobo-
da, zazpívají sestry Božanovy a na
kytaru zahraje Petr Baránek. (vha)

BOSKOVICE

V Zámeckém skleníku
bude Novoroční koncert
V neděli 9. ledna se v Zámeckém
skleníku v Boskovicích koná Novo-
roční koncert s přípitkem starosty
města. Vystoupí na něm Moravské
klavírní trio, které si přizvalo oper-
ní sólisty – Martinu Králíkovou
a Zoltána Kordu z Národního diva-
dla Brno. (vha)

V neděli jsem viděl v televizi,
že Adra organizuje sběr sta-
rých autolékárniček, a hned

druhý den ráno jsem se s ní domlu-
vil, že jedno sběrné místo zřídíme
i na Obchodní akademii a Střední
zdravotnické škole Blansko, kde
učím. Zdá se mi to jako dobrý ná-
pad, protože spousta lidí je nyní
bude vyhazovat, i když jsou v ní
věci, které by humanitární organi-
zace ještě mohly využít. Adra už
má představu, že by jimi vybavila
zdravotnické zařízení Itibo v Keni.

Domluvil jsem se již také s naší
vrátnou, že autolékárničky bude
přijímat od 7 do 11 hodin a po tele-
fonické dohodě i já sám (telefono-
vat můžete na čísla 516 418 980
nebo 723 283 454). Sběr bude trvat
do konce ledna, nevím, jaká na to
bude odezva, ale tak trochu spolé-
hám i na naše studenty a zaměst-
nance. Už jsem jim o tom poslal
zprávu e-mailem. Ne všechno se
dá z lékárniček použít, s roztřídě-
ním jejich obsahu ale pomohou
studentky zdravotnické školy.

Novoroční ohňostroj V Brně se konal
slavnostní novoroční ohňostroj až první
lednový večer. Špilberk rozzářil v 18 hodin.

Foto: Ševčíková Tatiana (tanyth.rajce.net)

Plánů, co by se letos mělo spravit a vylepšit, mají na
blanenské i boskovické radnici hodně. Už na počátku
roku je však téměř jisté, že na mnohé z nich nebudou
peníze. I přesto však města něco opravit chtějí.

Perníkové jeskyně

Už peče na veletrh
i Valentýna
Z perníku nemusí být jen tradič-
ní chaloupka, ale třeba jeskyně.
Perníkářka Zdeňka Zachovalová
teď například v Jedovnicích
peče perníky s motivy propasti
Macocha, jeskyně Balcarka a ješ-
tě je zdobí malými sladkými ne-
topýry. „Chystám perníky na br-
něnský Regiontour, kterého se
letos zúčastní i řemeslníci. A mu-
sím je upéct i na veletrh Styl
a Kabo,“ říká Zdeňka Zachovalo-
vá.
Motivy jeskyní používá i proto,
že má na perníky certifikát vý-
robce z Moravského krasu.
Na Vánoce poprvé vyzkoušela
novinku – červené perníky. „Ne-
dělám barevné těsto, jen do va-
jíčka na potírání perníků přidá-
vám potravinářské barvivo,“
prozradila a dodala, že červe-
nou perníkovou kolekci už chys-
tá i na Valentýna. (vha)

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Brně či na jihu
Moravy, mohou se objevit
i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.

Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Brňané nemají z orloje
srandu
»ad Brněnský orloj dostal na Silvestra
nafukovací ochranu před rachejtlemi
Dost z nás Brňanů si srandu z or-
loje nedělá, jen je naštvaných už
proto, že v bezprostřední blízkos-
ti jsou skutečně cenné historické
domy (až na jeden úlet – taky
pěst na oko). Točit zde historické
filmy by se už asi filmařům řádně
prodražilo, ale hlavně: ani turista
ani běžný Brňan už zde nemůže
cítit kouzlo historie. Ať žije Maja-
kovský a Onderka.
Pavel Brno
čtenář brno.idnes.cz

Možná se báli, že někdo
vyjádří svůj názor
Chrání nehodnotnou novodo-

bou pitominu, ale například sta-
ré historicky mnohem cennější
sochy na fasádách okolo ne???
Ostuda!
Asi vědí, co dělají. V případě to-
hoto černého falu by totiž mohl
někdo vyjádřit svůj názor (třeba
hozenou lahví).
u.boat
čtenář brno.idnes.cz

A co chránit i morový
sloup?
Proč se na Silvestra nezakryl
i hodnotný historický morový
sloup na druhé straně náměstí?
Proč se ochrana týkala pouze to-
hoto bezcenného, nicméně vel-
mi nákladného zpodobnění
pana primátora?
1000101110110110
čtenář brno.idnes.cz

Roman Gregor
učitel a organizátor
sběru starých
lékárniček

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Otužilci Novoroční koupání
otužilců ve Svratce.
Foto: S. Kopecký (ottopicture.rajce.net)

Z brno.idnes.cz

Perníkářka Zdeňka Zachovalová
Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Zprávy z měst

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

U Olšovce postaví indiánská týpí

Chystají indiánskou vesnici

výběr z diskuse, kráceno

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Blanensku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Heleně Vaculové:
helena.vaculova@mfdnes.cz

Na co je především potřeba přispět
z rozpočtu měst podle vás?
Pište na helena.vaculova@mfdnes.cz

V Blansku i Boskovicích zateplí
školy, aby města ušetřila

Žáci blanenské školy přispěli
do galerie znaků z odpadu


