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D    Novodvorská alej míří do Bruselu

Jiří Židů

Sloup - Začátkem června vy-
razí skupina žáků a učitelů ze 
Základní školy Sloup na půdu 
Evropského parlamentu v Bruse-
lu. Tam se jako jedni z navrhova-
telů Lípy z Novodvorské aleje do 
soutěže Strom roku zúčastní slav-
nostního vyhlášení evropského 
kola této soutěže. Přestože Lípa 
z Novodvorské aleje tentokrát 
nedosáhla na medailové pozice, 
je její umístění nejlepším umís-
těním stromu z České republiky 
v historii této soutěže. Zvláště 
cenná je ale skutečnost, že hla-
sování v soutěži podnítilo další 
ekologické aktivity. 

Ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví v Průho-
nicích se podařilo zajistit fi nanč-
ní prostředky z projektu Lokální 
identita zeleně venkovských sídel, 
které jsou postupně realizovány 
při zřízení školního arboreta na 
pozemcích ZŠ Sloup. Za pomoci 
fi nančnímu příspěvku od Lesů ČR 
– Lesní správy Černá Hora, bude 
v centrální částí arboreta umístěn 
dřevěný altán, který bude sloužit 
pro výuku v přírodě. Postupně 
vznikající zelenou učebnu doplní 
ještě v tomto školním roce výsad-
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ba trvalek. Bylinková zahrádka, 
která se také stane součástí zelené 
učebny, přiblíží dětem konkrétní 
možnosti využití léčivých rost-
lin rostoucích na každé zahradě. 
Děti se také dozví o možnostech 
využití léčivých rostlin v domácí 
kuchyni. Spoluprací s předními 
odborníky a výsledky žáků se tak 
dostává škola ve Sloupu na špičku 
ekologické výchovy, především 
v oblasti její praktické realizace. 
Obnova Novodvorské aleje a ná-

sledné vítězství Novodvorské ale-
je v soutěži Alej roku 2011 a první 
místo v národním fi nále soutěže 
Strom roku jen těžko někdo někdy 
zopakuje.

Na obnovu Novodvorské aleje 
navazuje také vynikající spolu-
práce se Správou a údržbou sil-
nic - cestmistrovství Blansko. Už 
v prosinci začali pracovníci s vel-
mi rozsáhlou obnovou starých 
ovocných alejí mezi jednotlivými 
částmi Vavřince. Nejzarostlejší 

úsek mezi Novými Dvory a Ve-
selicí již byl vyčištěn a připraven 
pro novou výsadbu. V průběhu 
roku bude vyhodnocena vitalita 
a životaschopnost všech ovoc-
ných stromů. Následně budou do-
sázeny mezery v alejích novými 
stromy původních odrůd švestek, 
třešní a ořechů, doplněných jed-
lými jeřabinami a kaštany. Ze 
zarostlých alejí se stanou opět 
místa zdobící krajinu a přinášející 
užitek.

Adamov - K měsíci březnu pa-
tří v Adamově již řádku roků vý-
stava, která nese název Salonek 
dětských adamovských umělců. 
Vznikla z akce, kterou iniciovala 
společnost Adavak u příležitosti 
Světového dne vody. Zájem byl 
velký, zapojily se děti ze všech 
adamovských škol. A protože 
dospělí výtvarníci mají v závěru 
každého roku svůj Salon, vznikl 
Salonek.

„Děti mají možnost přinést 
k vystavení svoje práce zhotove-
né doma, ale tradičně se do akce 
zapojují obě mateřské i základ-
ní školy. Svoje práce předsta-
vuje i místní umělecká škola,“ 
upřesnila ředitelka Městského 
kulturního střediska, které je 

dnes pořadatelem akce, nadá-
le se spolupodílí firma Adavak, 
město Adamov a farnost. Jejich 
zástupce i v letošním roce čekal 
nelehký úkol. Vybrat z velkého 
množství prací ty, jejichž autoři 
budou při vernisáži odměněni.

„Děti soutěžily v šesti kate-
goriích. Nejvíce přihlášených 
prací spadá do II. kategorie. Je-
jich autory jsou děti mladšího 
školního věku. Opět jsme na vý-
stavě našly práce, před kterými 
jsme opravdu museli smeknout. 
V několika případech se jednalo 
o kresby Adamova, keramické 
znaky našeho města, pohádkové 
postavy, vitráže, společné práce 
dětí zachycující jejich vyžití ve 
volném čase a podobně,“ přiblí-

žila témata oceněných děl Jitka 
Králíčková. 

Pořadatelé akce si opět při-
pravili osobní ceny pro autory 
soutěžních prací, které je nejvíce 
zaujaly. Cenu starosty města Ro-
mana Piláta získala žákyně třetí 
třídy Olga Dvořáková za práci 
nazvanou Portrét starosty a mís-
tostarosty. Místostarosta Jiří Ně-
mec vybral společnou práci dětí z 
třídy Veverek MŠ Jilemnického, 
nazvanou Lyžaři na svahu. Jiří 
Charvát, jednatel fi rmy Adavak, 
svoji odměnu věnoval Ivě Kolá-
řové ze 4.A třídy za zátiší s ovo-
cem. Ředitelka MKS Adamov 
Jitka Králíčková ocenila práci 
desetileté Veroniky Volgemuto-
vé v podobě stínidla na lampu a 

pan farář Jiří Kaňa si pro odměnu 
zvolil práci nazvanou Příchod Cy-
rila a Metoděje. Překvapením pro 
Terezu Knofl íčkovou byla cena, 
kterou si pro ni připravili členové 
Historicko-vlastivědného krouž-
ku při MKS, kterým kresba ada-
movského Skaláku připomenula 
krásnou historii jejich kroužku.

„V příštím roce oslavíme 50. vý-
ročí povýšení Adamova na město. 
Už dnes přemýšlíme o tom, jaké 
téma pro salonek zvolit, určitě ale 
bude souviset s Adamovem – tím 
dřívějším, ale i tím současným,“ 
uzavřela Jitka Králíčková. Práce 
malých adamovských výtvarníků 
si můžete prohlédnout v adamov-
ském Společenském centru až do 
22. března.  (ama)

Koná se Salonek dětských adamovských umělců

Blanenš   rybáři mají za sebou výroční schůzi, sezónu hodno   kladně
Blansko - Místní organizace ry-

bářského svazu v Blansku má za 
sebou výroční schůzi. „Celkovou 
činnost výboru lze hodnotit jako 
velmi dobrou. Jedná se o kolektiv 
velmi schopných lidí, kteří plní 
úkoly na úkor svého volného času 
ve prospěch všech členů. Dovolte 
mi, abych za tuto velmi náročnou 
práci všem členům výboru podě-
koval,“ uvedl předseda Jan Ples-
kač. Za odstupujícího Pavla Che-
mčuka byl novým předsedou MS 
Blansko-sever na ustavující schůzi 
výboru MS zvolen Pavel Zouhar, 
správcem areálu Sloupečník byl 
ustanoven Ludvík Ševčík.

K poslednímu únoru má MO 
celkem 957 členů, z tohoto počtu 
je 67 dětí ve věku 8-15 roků, 16 
mladých mezi 16-18 roky a 874 
dospělých nad 18 roků. „Členská 
základna zůstává již několik let 
zhruba na stejné početní úrovni. 
V naší organizaci máme 33 žen, 
109 důchodců nad 65 roků, 14 in-
validních důchodců a 51 držitelů 
průkazů ZTP a ZTP/P,“ vypočetl 
Pleskač. Jak řekl, začátkem února 
organizace uspořádala již osmnác-
tý rybářský bál a tak jako tradičně 
se podařilo díky sponzorům a zá-
sluhou členů naší MO uspořádat 
velmi pěknou a bohatou tombolu, 

a to se projevilo i v samotné účasti 
na plesu. 

Koncem roku 2012 vznikly 
nové webové stránky, které již 
splňují podobu dnešních potřeb. 
Stránky navštívilo v roce 2012 při-
bližně 3 000 lidí, což je v průměru 
250 měsíčně. „Znovu bych chtěl 
požádat členskou základnu o do-
dání zajímavých fotografi í z na-
šich revírů nebo vlastních úlovků, 
aby je mohl jednatel vystavit na 
webových stránkách. Na nich se 
objevily nové záložky, které jsou 
pravidelně aktualizovány,“ upo-
zorňuje předseda.

Blanenská MO se člení celkem 

na 8 místních sdružení s následu-
jícími počty členů. MS Blansko-
jih má 161 členů, Blansko-sever 
238 členů, Černá Hora 81 členů, 
Dolní Lhota 97 členů, Doubravi-
ce 53 členů, Jedovnice 173 členů, 
Lysice 67 členů a Sloup 93 členů. 
„Do současné doby bylo vydáno 
celkem 592 ks MP a 82 ks pstru-
hových povolenek. Ve srovnání 
s loňským rokem bylo vydáno o 30 
ks MP a o 3 ks pstruhových po-
volenek více,“ prozradil Pleskač. 
Jak dodal, po úspěšném jednání 
s nejvyššími představiteli města 
Blanska se organizaci podařilo od-
koupit od města Blanska areál ve 

Sloupečníku, včetně rybníka a po-
zemků o celkové výměře 3 800 m2. 
Celkové náklady na koupi areálu 
Sloupečník činily 536 900 korun. 
„Na tuto akci se nám podařilo za-
jistit dotaci ve výši 200 tisíc korun 
a bezúročnou půjčku ve výši 300 
tisíc korun se splatností pět let, 
s roční splátkou 60 tisíc korun,“ 
říká předseda.

A jak to bylo s úlovky? „Naši 
členové při 5989 docházkách ulo-
vili na revíru Podomský potok 1,1A 
a 1B celkem 3282 ryb o hmotnost 
3223 kg. Ve srovnání s rokem 2011 
je to o 729 ks více a v hmotnosti 
o 1210 kg více. Členové navštívili 

46 MP revírů a při 16433 docház-
kách ulovili 8035 ks ryb o celko-
vé hmotnosti 12095 kg. Největší 
ulovenou rybou na MP revíru MO 
byla štika o délce 80 cm, váze 6 kg 
a ulovil ji Leoš Hudec a kapr o dél-
ce 75 cm, váze 9,6 kg Rudolfa Me-
luzína. Největší ulovenou rybou na 
MP revíru byl sumec o délce 235 
cm, váze 80 kg a ulovil ho Jaroslav 
Dvořák na revíru Dyje 7. Nejvíce 
ryb má na svém kontě Jiří Gunda-
ker, a to 151 ks o hmotnosti 238 
kg, nejvíce kaprů Vladimír Šenkýř, 
celkem 86 ks o hmotnosti 178 kg,“ 
vyčetl Pleskač ze statistik.

 Bohumil Hlaváček

Marta Antonínová

Blansko - Slovník říká, že: Uni-
forma (z francouzského uniforme) 
je oděv jednotného charakteru pro 
lidi, kteří patří například k orga-
nizované skupině. Díky stejnému 
vzhledu umožňuje jednoduché 
rozpoznávání příslušníků této sku-
piny. Česky říkáme uniformě také 
stejnokroj. Uniforem je mnoho. 
Jsou například vojenské, policejní, 
školní, pracovní. I náš vztah k nim 
je různý. Když se přijdete podívat 
do blanenského muzea na výstavu 
Historie uniforem, přepadne vás 
především nostalgie.

Výstava uniforem a pracovních 
oděvů z let 1930 – 2000 čerpá ze 
sbírky Jana Bačáka. V první míst-
nosti najdete například starou so-
kolskou uniformu, připomenete si, 
jaký stejnokroj měli pionýři nebo 
například milicionáři. Smutnou 
historii připomínají části ošacení 
vězňů z koncentračních táborů 
z let 1930 až 1945. Když babičky 

Přijďte si zavzpomínat na výstavu uniforem

Uniformy. Expozice ukazuje, jak se 
v průběhu let proměňovaly stejno-
kroje různých profesí. 
 Foto Marta Antonínová

nebo dědečci vezmou na výstavu 
svá vnoučata, budou mít co vy-
světlovat.

Polovina druhé místnosti je vě-
nována především oděvům zdra-
votních sester a lékařů, nechybějí 
ani šaty uklízečky. Druhá část patří 
nejen prodavačkám. Zajímavý je 
například pánský klotový plášť, 
zřejmě učitelský, z třicátých let. 
Poslední část expozice se věnuje 
převážně dopravě. Najdete tam uni-
formy železničářů, pilotů a letušek 
i řidičů autobusů. Vaši pozornost 
upoutají i ukázky uniforem pracov-
níků amerických provozoven rych-
lého občerstvení z osmdesátých let 
minulého století. A to není zdaleka 
všechno. Figuríny a oděvy jsou do-
plněny i některými dobovými před-
měty. Uniformy v zámku si můžete 
prohlédnout do 22. března. 

Vojtěch Cikrle 
o novém papeži

Brno - V katedrále svatých Pe-
tra Pavla se slavnostně rozezněly 
zvony hned dvakrát. Nejen po ofi -
ciálním představení nového pape-
že, ale hned poté, když z komína 
na Sixtinské kapli ve Vatikánu 
v 19.07 hodin začal stoupat bílý 
dým. Průčelí brněnského biskup-
ství na Petrově ještě v pozdních 
večerních hodinách ozdobily vlaj-
ky – České republiky a Vatikánu. 

„Mám radost, že máme pa-
peže. S kardinálem Bergogliem 
jsme se osobně nikdy nesetkali, 
ale věřím, že bude dobrým ná-
stupcem papeže Benedikta XVI. 
Jsem zvědavý, po jaké cestě po-
vede církev. Je sympatické, že 
si zvolil jméno František, což je 
v dějinách církve poprvé. Mod-
lím se za něj a věřím, že nejsem 
sám,“ řekl bezprostředně po zvo-
lení brněnský biskup Vojtěch Ci-
krle. Od zvolení nového papeže 
bude v přímluvných modlitbách 
při všech bohoslužbách uváděno 
jeho jméno.  (zpr)

V Blansku by měli mít umělou...
Pokračování ze str. 1
„Beru to jako velkou možnou pomoc blanenskému sportu, věřím, že i za 

přispění dalších politiků se dobrá věc podaří,“ myslí si. Podle něho by bylo 
velkou chybou nastálou situaci s dotačním programem nevyužít. Podobný 
běžel nedávno v Polsku a pomocí něho se podařilo vybudovat až dva tisíce 
podobných fotbalových ploch. Momentálně probíhají intenzivní jednání 
s výborem FK o podmínkách využívání. „Vzhledem k tomu, že se v klubu 
v poslední době pracuje příkladně s mládeží, myslím, že naši pomoc bude 
pozitivně vnímat i nesportovní veřejnost. Do oblasti kultury, ať již se jed-
nalo třeba o zámek či třeba Dělnický dům nebo kino se v poslední době 
investovaly nemalé prostředky, sport je podle mne teď také na řadě. 

V plánu máme i další projekty,“ nastínil místostarosta Crha. Jak upřesnil, 
jednat se bude v prvé řadě o výměnu podlahy na hale v Údolní ulici, o její 
zateplení a v dalších letech o vybudování hlediště a sociálního zázemí. Na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka by měla vyrůst i malá tenisová hala. 
Oba projekty by se mohly realizovat z velké části už v letošním roce.

Minulý týden byl ve znamení 
trénování paměti

Adamov - Víte, že minulé pondělí patřilo Evropskému dni mozku 
a zahájilo Národní týden trénování paměti? Městské kulturní středisko 
v Adamově připravilo na pondělí ukázkovou hodinu pro zájemce o kurz 
věnovaný právě této aktivitě. Přednášet a učit přišla Michaela Nešporo-
vá, která pracuje v brněnském Centru pro rodinu. 

„K tréninku paměti jsem se dostala před několika lety. Absolvovala 
jsem základní kurz se zaměřením na seniory. Pak jsem si na internetu 
našla možnosti dalšího zdokonalování a dnes už jsem vyškolený trenér 
paměti. O tyto aktivity nemají zájem jen senioři, ale i manažeři a mohu 
říci, že prospívají například i malým dětem,“ řekla lektorka.

V rámci národního týdne trénování paměti se konaly osvětové před-
nášky po celé republice. Ta adamovská měla za cíl ukázat náplň násled-
ného kurzu a přiblížit některé základní metodiky. „Setkání při trénin-
ku paměti vnímám i jako společenskou aktivitu. Ale kdo chce trénovat 
doma, nic mu v tom nebrání,“ uvedla Michaela Nešporová, a tak na své 
přednášce seznámila přítomné nejen s odbornou literaturou, ale i s prak-
tickými pomůckami, které formou her pomáhají aktivovat naši paměť. 
Přítomní si pak sami odzkoušeli například techniku symbolu, dozvěděli 
se, že zlepšování paměti například napomáhá i žonglování a další zají-
mavosti.  (ama)

Ukázka. Michaela Nešporová (uprostřed) hovořila o zajímavých techni-
kách trénování pamě  .   Foto Marta Antonínová


