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Informaci o dotacích pro oblast 
okresu Blanko, které schválilo
dubnového zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, poskytl Ing.
Jifií Crha, krajsk˘ zastupitel a mís-
tostarosta Blanska:

V oblasti dopravy budou z penûz
Regionálních operaãních programÛ
(tedy evropsk˘ch financí) provádûny
opravy a rekonstrukce na mnoha
místech okresu Blansko. Uveìme ty
vût‰í: prÛtah Blanskem v délce nece-
l˘ch 2,5 km bude stát zhruba 50 mil.
Kã a mûl by se realizovat v letech
2014 – 2015. Silnice Jedovnice –
Kotvrdovice – Blansko bude oprave-
na  ve stejném období s rozpoãtem
107 mil. Kã. V návaznosti na rekon-
strukci silnice Letovice – hranice 
okresu smûr Poliãka, budou z tûchto
fondÛ financovány také prÛtahy ob-
cemi Horní Pofiíãí, Prostfiední Pofiíãí
a Kfietín. Realizace je pfiedpokládána
v termínu 2013 - 2014, stejnû jako 
oprava ulice Chrudichromské v Bo-
skovicích. 

Na provoz turistick˘ch informaãních
center dostanou pfiíspûvky Ostrov
u Macochy, Blansko, Such˘, Velké
Opatovice a MKS Letovice. 

V rámci programu Rozvoj venkova
na rok 2013 bylo pro men‰í obce roz-
dûleno celkem 18 mil. Kã. Pfiíspûvek
z programu Zdravé obce, mûsta
a mikroregiony Jm kraje dostaly
Letovice, Boskovice a Adamov.
Dal‰ím dotaãním okruhem je podpo-
ra protidrogov˘ch aktivit, kde bylo
rozdûleno celkem 8,6 mil. Kã.
Pfiíjemcem tûchto financí jsou nezis-
kové organizace jako „Podané ruce”
a dal‰í, které se vûnuji prevenci v té-
to citlivé oblasti. 

Z dotaãního programu Podpora
udrÏování ãistoty cyklistick˘ch ko-
munikací dostaly pfiíspûvek obce
LipÛvka (pro úsek LipÛvka –
LaÏany), Kotvrdovice (pro úsek
Kotvrdovice – Jedovnice), mûstys
Lomnice (pro úsek Lomnice – ·er-
kovice), mûsto Letovice (pro úsek
Letovice – Zbonûk – po hranici
Svitávky), a obec Vísky. 

Dal‰í oblastí je vodní hospodáfi-
ství, pfiedev‰ím pak dvû velké akce
Svazku vodovodu a kanalizací.

V Boskovicích se jedná o stavbu
vodovodu v Doubravech v hodnotû
cca 8 mil. Kã a dále Kofienec – in-
tenzifikace ãistiãky odpadních vod,
je to stavba za zhruba 10 mil. Kã.
Kraj se v obou pfiípadech podílí na
financování tûchto staveb ãástkami
okolo 500 tis. Kã.

Podporu prorodinné politiky na úrov-
ni obcí dostanou Velké Opatovice,
Letovice a Boskovice. Okresní organi-
zaci Svazu tûlesnû postiÏen˘ch byla pfii-
dûlena dotace 100 tis. Kã na rekondiãní
pobyty a pobyty pro tûlesnû postiÏené.
Nemocnice Blansko obdrÏí dotaci na
rekonstrukce a vybudování informaãní-
ho centra.

Dotováno bude také zateplení ‰kol
– V Boskovicích SO· a SOU André
Citroena a v Blansku to bude tûloc-
viãna a pfiístavba gymnázia. V âerné
Hofie bude díky dotaci opravena ply-
nová kotelna matefiské ‰kolky a dal‰í
finance mífií do Z· Sloup.

Byly pfiidûleny dotace sportovním
organizacím ASK Blansko a TJ Sokol
Letovice - 100 tis. Kã na pofiádání zá-
vodu Draãích lodí.

Muzeum Boskovicka obdrÏí pfiís-
pûvek na pofiádání putovní v˘stavy
„Nedokonãená dálnice Vratislav -
Brno - VídeÀ”. 

Text a foto: ph

Krajsk˘ zastupitel Ing. Jifií Crha.

DOTACE Z KRAJE 
PRO NÁ· REGION

Úãastníci soutûÏe.

Ve dnech 25. a 26. 4. 2013 se
v Blansku konalo zemské kolo celostát-
ní soutûÏe dûtsk˘ch a studentsk˘ch ne-
profesionálních filmÛ Zlaté slunce 2013.

Do jubilejního 5. roãníku bylo pfii-
hlá‰eno 41 filmÛ v kategoriích doku-
ment a reportáÏ, hran˘ film, animova-
né filmy, experiment a videoklip.
Ocenûno bylo celkem 23 filmÛ, které
postupují do ãervnového celostátního
kola v Ústí nad Orlicí. Vítûzka hlavní
ceny  soutûÏe Pavlína Taubingerová
z Brna si za kolekci sv˘ch filmÛ od-
vezla jako vûcnou cenu poukaz na zá-
jezd do Chorvatska. Filmy ÏákÛ a stu-
dentÛ z na‰eho regionu se v soutûÏi
neztratily. Do celostátního kola soutû-
Ïe, které se bude konat 13. - 14. 6.
2013 v Ústí nad Orlicí, postupují fil-
my „Pojìme tanãit” Jifiího Hebelky
a „Barney” Viktora Bulíka z filmové-
ho krouÏku Z· Blansko Erbenova 13,
získaly ãestné uznání. 1. místo v kate-
gorii reportáÏ získal snímek studentÛ
Gymnázia Blansko „Víte? Nevíte?”
a v kategorii experimentálních sním-
kÛ film „T- Rex” Romana Jiroty ze
Sloupu v Moravském krasu.

Souãástí soutûÏe byl doprovodn˘
program. V jeho rámci se uskuteã-
nil filmov˘ workshop, na nûmÏ se
Ïáci a studenti základních a stfied-
ních ‰kol uãili práci s kamerou, zá-

klady vytváfiení scénáfie a filmové-
ho stfiihu.

Hostem celé akce byl herec Pavel
Trávníãek, kter˘ besedoval s diváky na
festivalovém filmovém veãeru. Bûhem
veãera byly promítány ukázky dût-
sk˘ch a studentsk˘ch filmÛ a konala se
autogramiáda. Pavel Trávníãek se zú-
ãastnil také slavnostního zahájení sou-
tûÏe, na kterém divákÛm zazpíval i se
svojí pfiítelkyní Monikou Fialkovou.

Organizace soutûÏe mûla vynikající
úroveÀ a organizátofii mezi kter˘mi
bylo Kulturní stfiedisko mûsta Blanska
a filmov˘ krouÏek Z· Blansko,
Erbenova 13 se jiÏ tû‰í na dal‰í roãník.

Mgr. Jaroslav Cinkl, fieditel soutûÏe Zlaté
slunce Blansko 2013, vedoucí filmového

krouÏku Z· Blansko, Erbenova 13.
Foto: archiv Z· Blansko, Erbenova 13.

ZLATÉ SLUNCE BLANSKO 2013

Mladé hasiãky v akci.

V leto‰ním roce se první kolo poÏár-
ního sportu uskuteãnilo 4. kvûtna
v Petrovicích na leti‰ti. Z jedenácti sbo-
rÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ okrsku Sloup
se sjelo 29 druÏstev muÏÛ do 35-ti let,
nad 35 let, Ïen a dûtí. Zejména pro star-
‰í muÏe je to pfiíleÏitost si alespoÀ jed-
nou roãnû pomûfiit síly s ostatními a po-
bavit se. MuÏi do 35-ti let soutûÏí v dis-
ciplínách poÏární útok a ‰tafetû 4 x 100
metrÛ. Postup do okresního kola si sv˘-
mi nejlep‰ími v˘kony zajistilo druÏstvo
muÏÛ SDH Îìár „A”. Na druhém mís-
tû skonãil SDH Nûmãice a na místû tfie-
tím SDH Vavfiinec. Ostatní kategorie
soutûÏily pouze v poÏárním útoku.
Z druÏstev Ïen postoupily hasiãky
SDH Nûmãice, za nimi se umístily Ïe-
ny SDH Îìár a tfietí místo obsadilo do-
mácí druÏstvo SDH Petrovice. První
místo z kategorie muÏÛ nad 35 let zís-
kal SDH Vavfiinec, druhé SDH Îìár
a tfietí SDH Petrovice. PoÏární útok pat-
fií k nejoblíbenûj‰ím dûtsk˘m disciplí-
nám. V ní nakonec zvítûzilo v kategorii
star‰ích ÏákÛ druÏstvo SDH ·o‰Ûvka.

Druhé místo vybojovali Ïáci SDH
Sloup a místo tfietí SDH Vysoãany.
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ byly v˘kony
dûtí velice vyrovnané. Nejrychlej‰í by-
li Ïáci z SDH ·o‰Ûvka, ktefií si odvezli
pohár za první místo. Druhé místo zís-
kalo druÏstvo SDH Îìár a tfietí SDH
Sloup. V̆ bor okrsku pfiipravil pro dûti
sladkou odmûnu. Pro soutûÏící a divá-
ky zajistil SDH Petrovice obãerstvení
a malé posezení.

Text: Eva Filou‰ová
Foto: archiv SDH Petrovice

24. 5. - 25. 5. 2013 
Bambiriáda

Místo konání: Zámeck˘ park Blan-
sko. Cena: vstup zdarma.

V Blansku se bude letos poprvé
konat celostátní akce Bambiriáda.

Jedná se o aktivní prezentaci obãan-
sk˘ch sdruÏení dûtí a mládeÏe a stfie-
disek volného ãasu. Díky Bambiriádû
mají kaÏdoroãnû tisíce dûtí a mlad˘ch
lidí moÏnost vybrat pro sebe nejlep‰í
volnoãasovou aktivitu.

PRVNÍ KOLO POÎÁRNÍHO 
SPORTU OKRSKU SLOUP

KSMB BLANSKO ZVE:

Ve 21.30 hodin prÛvod mûstem 

Více na www.ksmb.cz Tel.: 516 414 760

XVI. HISTORICK¯ JARMARK 
A DEN DùTÍ

1. 6. 2013 Zámeck˘ park v Blansku
Zámeck˘ rybník
Od 7. 00 hodin lovení ryb a hry
Hlavní podium 
Od 9. 00 hodin program
Podium zámek
Od 10. 00 hodin program

Pro dûti cel˘ den kolotoã, houpaãky,
trampolína, nafukovací skluzavka

Blanensko a okolí


