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UÏ aby byla a vedla odnûkud nû-
kam. Silnice Blansko - Rájeãko je
jiÏ asi 5 let v provozu a podél ní
pod úrovní silnice dosti ‰iroké ces-
ty, které jiÏ dávno mohly b˘t vyuÏi-
ty jako cyklostezka pro cyklisty, pû-
‰í, in-line bruslafie. Na tuto skuteã-
nost jsem jiÏ upozorÀoval b˘valého
místostarostu ing. J. Krále. Obû po-
délné cesty se silnicí mají pevn˘
podklad a staãí na nû poloÏit asfal-
tov˘ koberec.

Cyklostezky tady velmi chybí,
a ty co jsou hotové, jsou krátké a ve-
dou v postatû nikam.

Od Billy pfiejedete silnici u mostu
pfies Svitavu na Staré Blansko
a skonãíte na parkovi‰ti pfied koupa-
li‰tûm, délka 600 m. 

Od lávky pfies náhon u tenisu je-
dete kolem sauny, dále kolem haly
ASK jedete proti proudu Svitavy ke
splavu, objedete ostrov L. DaÀka
a skonãíte za basebalov˘m hfii‰tûm-
délka 1 500 m. Pro bruslafie je je‰tû
tûÏko pouÏivatelná ãást od sauny
k autodráze.

KdyÏ k tûmto nedostatkÛm pfii-
poãtu, Ïe po stezce jdou vedle sebe
dva pejskafii a kaÏd˘ má na vodítku
psa na jiné stranû, nebo dvû ma-

minky s koãárky, které si vykláda-
jí, tak pro cyklisty a bruslafie je té-
mûfi nepouÏitelná. Pejskafii mají na
severní stranû ostrova své cviãi‰tû,
takÏe se jich zde pohybuje celkem
dosti. Tento úsek tak mohou vyuÏí-
vat rodiãe, ktefií uãí prvÀáãka jezdit
na kole.

I tato navrhovaná cyklostezka po-
vede aÏ z konce Blanska, na kter˘
musíte dojet po frekventované silni-
ci, pak ujedete 900 m pfied Rájeãko
a zase se musíte na silnici vrátit.

Dal‰í cyklostezky, napfi. Sloup –
Vlãí skála - délka 4 km, je to jediné
místo kde se dá jezdit na bruslích.

Zbonûk – Svitáka - délka cca 2
km a zase musíte po státní silnici
a na ni se vrátit.

Asi pfied 2 roky se opravovala sil-
nice v úseku Rájec - â. Hora, proã
se neudûlala o 2 m ‰ir‰í a neudûlal
se pás pro pû‰í, cyklisty? Dennû jich
tam chodí a projede pár desítek.

KdyÏ si vzpomenu a stezky po-
dél Dunaje, Innu, Sávy, Drávy,
které jsem projel, tak je mi dosti
líto a uÏ se zde na podobn˘ch stez-
kách vzhledem k mému vûku asi
nesvezu.

cykloturista ZH

Pfiíspûvek na‰eho ãtenáfie k ãlánku 
z kvûtnového ãísla 2012: 

Bude v Blansku nová cyklostezka? ➨ Prodám zadní blatníky na · 100/110,
tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám novostavbu rodinného domu
5kk v Boskovicích, 3 krytá stání pro auta, 70
m2 terasa, celková plocha s okrasnou zahra-
dou a koupacím jezerem 1780 m2, nádher-
ná a klidná lokalita (ne satelit). Nejsem RK!
Tel.: 608 88 90 06, 777 948 940. 
➨ Prodám byt v centru Blanska, 
ul. Svitavská, 40 m2, balkon, standart.
Cena 1 mil. vhodné i jako investice, tel.:
607 619 689. 
➨ Prodám byt 3+kk, v OV,
v novostavbû (2007) na ul. Kamnáfiská,
Blansko-Zborovce. Cena: 1.690.000,- Kã
(k jednání), bez RK, tel.: 728 147 327. 
➨ Prodám ihned obyvateln˘ 
podsklepen˘ RD 3+1 v obci âernovice
u Boskovic. V objektu je pfiípojka plynu,
vodovodu i kanalizace, garáÏ. Topení - tu-
há paliva, akumulaãní kamna, krb. Cena
440.000 Kã, bez RK, tel.: 731 448 082,
jurny@post.cz

Truhláfiství a ãalounictví
Matrace, ro‰ty, postele – v˘roba, 

opravy, prodej. 
Nyní akce na matrace 1+1 zdarma!
Rozvoz okres BK zdarma, prospekty

za‰leme na vyÏádání.
Tel.: 603 293 707 

➨ Koupím ve‰keré staroÏitnosti, 
tel.: 602 528 912. 
➨ Koupím star‰í RD v Blansku 
nebo v pfiímûstsk˘ch ãástech (Tûchov,
Horní Lhota, Dolní Lhota, Klepaãov), tel.:
603 905 438. 
➨ Koupím v Blansku byt 2+1 nebo 1+1,
tel.: 731 083 618. 
➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum 
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné
ze spodní strany i s filcem. Za rozumnou
cenu, tel.: 603 293 707, email: fa.svobo-
da@email.cz. 
➨ Koupím za rozumnou cenu 
krycí plachtu z náklaìáku ãi kamionu, v ob-
stojném stavu, tel.: 603 293 707, email:
fa.svoboda@email.cz

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
Voln˘ ihned, tel.: 606 767 938.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM KOUPÍM

NABÍZÍM

➨ Hledám k pronájmu garáÏ 
v Blansku, tel.: 777 626 284. 
➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku, 
tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

Venku padají teplotní rekordy, léto je jak má b˘t. Listy
regionÛ by rády „nezavafiily” mozkové závity sv˘m ãtená-
fiÛm, a proto jsme pro tento mûsíc zvolili lehãí formu
soutûÏe sudoku.

Správné fie‰ení zasílejte na 
e-mail: listyregionu@seznam.cz nebo po‰tou na adresu

Listy regionÛ, Jasanová 20, Blansko 678 01.
Dva vylosovaní lu‰titelé obdrÏí CD skupiny Pozdní sbûr.

V˘hercÛm  sudoku z ãervnového ãísla gratulujeme k v˘hfie.
Bohuslav Novák, Boskovice, Vladimíra Mandová, Blansko

SoutûÏní sudoku s

Pfiipomínáme na‰im ãtenáfiÛm vyhlá‰enou soutûÏ
„Zapomenut˘ch receptÛ z místních bylinek a surovin”. 

Svoje recepty (nejlépe i s fotografií) zasílejte na adresu listyregionu@seznam.cz
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko.

Recepty mÛÏete posílat do 31. srpna 2012. 
V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ vylosujeme tfii recepty, které

obdrÏí od o.s. Chrudichromsk˘ ·ípek cenu za svou snahu.

V minulém ãísle ListÛ regionÛ
j sme  psa l i  o t a l en tované
zpûvaãce,  s leãnû Dohnálko-
vé z Boskovic .

Redakce by ráda upfiesnila,
Ïe na zpûv dochází sleãna
Dohnálková v L·U Jedovnice
k paní uãitelce Hanû Korãákové,
dipl. um a klavír ji vyuãuje paní
uãitelka Magdalena Javorská.

Upozornûní ãtenáfiÛm


