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První ‰kolní dny jsou tradiãnû zejména
pro men‰í ‰koláky poznamenané spoustou
starostí s nov˘mi ‰kolními povinnostmi.
To si uvûdomují policisté a proto kaÏdo-
dennû v prvních dnech ‰koly hlídkují
v blízkosti ‰kol a snaÏí se dûtem zajistit
bezpeãnou cestu do vyuãování. Kromû to-
ho ale zároveÀ dûtem pfii pfiecházení silnic
pfiipomínají základní pravidla silniãního
provozu. A to v rámci celostátní preven-
tivní akce nazvané Zebra se za Tebe ne-
rozhlédne. ·koláci tak obãas musí polici-
stovi zodpovûdût nûjakou záludnou otáz-
ku, napfiíklad - na kterou stranu je nutné
prvnû se podívat pfii pfiecházení silnice ne-
bo co udûlat, kdyÏ stojí u pfiechodu pro
chodce a pfiijíÏdí k nim auto. Odmûnou za
správnou odpovûì je jim potom deníãek na
úkoly s logem akce a také spoustou 

uÏiteãn˘ch rad od policie. V Blansku se
tato akce uskuteãnila v úter˘ 3. záfií
u základní ‰koly v Dvorské ulici. Kromû
policie byl na místû krajsk˘ koordinátor
organizace Besip, jenÏ dûtem dával také
reflexní prvky.

por. Mgr. Iva ·ebková
tisková mluvãí 

Policie âR - Krajské fieditelství Jihomoravského kraje
Preventivnû informaãní skupina Blansko-Vy‰kov

Ve dnech 23. 8. – 1. 9. 2013 se Ivo Koblasa (nejmlad‰í
ãesk˘ paralympijsk˘ reprezentant v cyklistice) zúãastnil
dvou v˘znamn˘ch závodÛ a to:
- Svûtového poháru v Kanadském Matane  23. 8. – 25. 8. 2013 
- Mistrovství svûta v Kanadské Baiu Comeau 30. 8. – 1. 9. 2013
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Ve ãtvrtek 29. srpna pfiipravili zamûst-
nanci a klienti Pûkné modré v Doubravici
nad Svitavou pro v‰echny dûti bez rozdílu
vûku odpoledne plné her a soutûÏí. Jak ji-
nak se také rozlouãit s prázdninami.
Pfiesto, Ïe v areálu farské zahrady, která je
v souãasné dobû nádhernû upravená, se
se‰ly jen asi tfii desítky dûtí a nûkolik do-
spûl˘ch doprovodu, atmosféra byla srdeã-
ná a pfiíjemná. Dûti plnily zadané úkoly, za
kaÏd˘ splnûn˘ pak na nû ãekala sladká od-

mûna a v závûru odpoledne nezbytn˘ tá-
borák s opékáním ‰pekáãkÛ. Pozdravit
v‰echny pfii‰el také starosta mûstyse Pavel
Král a místní faráfi ThLic. David AmbroÏ.
Celé odpoledne provázelo nejen krásné
poãasí, ale pod vedením Jitky Borkové ta-
ké dûtská hudební a pûvecká skupina RA-
DOST z Obory, která dostála svému názvu
a opravdu hrála a zpívala v‰em pro radost.

Text a foto: Eva SáÀková, 
kronikáfika Doubravice nad Svitavou

SoutûÏ ve skládání puzzle.

Rozlouãení 
na Pûkné modré

IVO KOBLASA
opût bodoval

Preventivní policejní
AKCE


