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Celé odpoledne si dûti náramnû uÏily.

Pfii hasiãské m‰i drÏeli ãlenové SDH
Dobravice nsd Svitavou ãestnou

stráÏ s praporem.

V sobotu odpoledne 31. srpna 
uspofiádalo Jihomoravské regionální
centrum na podporu integrace cizin-
cÛ, Diecézní charita Brno a Centrum
„PRO” Blansko, jiÏ 15. roãník za-
hradní slavnosti. Místo konání bylo
v Centru „PRO” Blansko.

Celé odpoledne bylo vedené v pfiá-
telské atmosféfie, kdy dûti i rodiãe
mohli soutûÏit, vyrábût, dovádût na
prÛlezkách a houpaãkách. Na rÛz-
n˘ch stanovi‰tích sbíraly dûti za spl-
nûné úkoly nebo vyrobené vûci razít-
ka. Orazítkovaná kartiãka zaruãovala
mal˘m soutûÏícím sladkou odmûnu.
Ochutnávka mongolsk˘ch jídel a ãa-
je byla lákavá, opeãené ‰pekáãky vo-
nûly a v‰ichni si celé odpoledne ná-
leÏitû uÏili. 

Kulturní program byl zaji‰tûn na
jedniãku, vystoupili Ïáci a studenti
z VASS Boskovice, kapely Livada
a Black Snow, své vystoupení pfied-

vedli dûti a dospûlí z mongolsk˘ch ro-
din. Divadelní pfiedstavení „Lotrando
a Zubejda” sklidilo také velk˘ úspûch. 

V podveãer byla vyhlá‰ená tombo-
la, rozdány v‰echny dáreãky a v‰ichni
náv‰tûvníci se pomalu ubírali do
sv˘ch domovÛ. Podûkování patfií jak
organizaãnímu t˘mu, tak partnerÛm
a sponzorÛm této hezké akce.

Text a foto: RePo

15. ZAHRADNÍ SLAVNOST 
ANEB BLANSKO MNOHA TVÁ¤Í

ME v truck trialu v Drnovicích.

Více neÏ tfiicet posádek z âeska,
Rakouska, Nûmecka a Francie se
pfiedstavilo na pátém závodû
Mistrovství Evropy v truck trialu,
kter˘ se konal 24. – 25. srpna
v Drnovicích u Lysic. Po dva dny
akci nav‰tívily tisíce divákÛ. 

„Evropsk˘ ‰ampionát v truck tria-
lu se na Blanensku a Boskovicku
konal vÛbec poprvé. V sobotu bylo
naprosto ideální poãasí, v nedûli nás
trochu potrápil dé‰È a museli jsme
závody na chvíli pfieru‰it. Bylo to
v tu chvíli nutné. Jak kvÛli soutûÏí-
cím posádkám, tak kvÛli divákÛm,”
prozradila jedna z organizátorek
Irena Dvofiáãková.

Kromû podívané na nûkolikatu-
nová speciálnû upravená nákladní
auta pfiipravili pofiadatelé evrop-
ského ‰ampionátu pro diváky i do-
provodn˘ program. Dûti si mohly
zasoutûÏit nebo se vydovádût na
skákacím hradu, zájemci se mohli

svézt na koních nebo se proletût
vrtulníkem. 

Truck trial se do Drnovic vrátil po
ãtyfiech letech. O tom, jestli se ev-
ropsk˘ ‰ampionát v tamní pískovnû
uskuteãní i pfií‰tí rok, se rozhodne
v závûru roku.

Text a foto: RePo

NÁKLAëÁKY SOUTùÎILY 
V DRNOVICKÉ PÍSKOVNù

MuÏstvo „Blanenské kaãeny”.

Blanenská spoleãnost Auto Activity
s.r.o. autorizovan˘ dealer znaãky Ford
a Hyundai pofiádal o posledním prázd-
ninovém víkendu pro své zamûstnance
fotbalov˘ turnaj. V‰e se odehrálo na
FC Vysoãina v Jihlavû, kde úãast byla
mimofiádná i z ostatních provozoven
spoleãnosti. Blanensk˘ t˘m získal ce-
nu útûchy a velkou pochvalu za nasa-
zení a pfiipravenost. 

PP, foto: archiv spoleãnosti

FOTBALOV¯ TURNAJ PRO 
ZAMùSTNANCE

AÈ se podíváme na sbory dobrovol-
n˘ch hasiãÛ z kterékoliv strany, pro
kaÏdou vesniãku, mûsteãko, ba i vel-
ké mûsto jsou nejdÛleÏitûj‰í a nejpo-
tfiebnûj‰í dobrovolnou sloÏkou. VÏdyÈ
na nû se obracíme s prosbou o pomoc
v pfiípadû poÏárÛ, záplav a jin˘ch po-
dobn˘ch katastrof. A nejen v tûchto
pfiípadech. Ruku k dílu jsou vÏdy 
ochotni pfiiloÏit také pfii zaji‰Èování
slavnostnûj‰ích a veselej‰ích akcí.

KdyÏ v roce 1888 nûktefií obyvate-
lé Doubravice nad Svitavou pocítili
potfiebu také zaloÏit hasiãsk˘ sbor, ne-
tu‰ili, Ïe je‰tû po 125 letech na nû bu-
de vzpomenuto a vzdán jim hold.
A nejen tûm zakládajícím ãlenÛm, ale
také v‰em ostatním dobrovoln˘m ha-
siãÛm, ktefií za ta léta ode‰li do „ha-
siãského nebe”. 

Stalo se tak v nedûli 25. srpna 2013
pfii slavnostní hasiãské m‰i, kterou pfii
pfiíleÏitosti 125. v˘roãí zaloÏení Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Doubravice
slouÏil v kostele sv. Jana Kfititele
místní knûz ThLic. David AmbroÏ.
První slavnostní m‰e za v‰echny hasi-
ãe byla odslouÏena v roce 2008, pfii o-
slavách 120. v˘roãí zaloÏení sboru
a od té doby se tato akce stala krásnou
tradicí. Na m‰i se dostavil také staros-
ta mûstyse Pavel Král, kter˘ podûko-
val v‰em ãlenÛm sboru za jejich obû-
tavou práci pfii ochranû majetku, zdra-
ví a ÏivotÛ nejen obyvatel místních,

ale také obyvatel z okolních obcí. Na
úpln˘ závûr slavnostní m‰e zaznûla
v podání chrámového sboru píseÀ
„Hasiãská”, kterou pro doubravické
hasiãe v roce 2008 sloÏil místní muzi-
kus Josef Pfiibyl. Nedûlní m‰e byla jen
zaãátkem oslav zaloÏení sboru, které
se datuje k 8. fiíjnu. Následovat bude
slavnostní hasiãská schÛze, která se 
uskuteãní 14. záfií v sále kulturního
domu v Dou-bravici nad Svitavou.

Co popfiát na‰im hasiãÛm do dal-
‰ích let? Zásahy u poÏárÛ, povodní
a jin˘ch Ïiveln˘ch pohrom je urãitû
neminou, tak jim tedy pfiejme, aby se
jim dafiilo a vÏdy se v‰ichni vrátili ke
sv˘m rodinám zdraví a v pofiádku. 

Text a foto:  Eva SáÀková 
kronikáfika Doubravice nad Svitavou

SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ V
DOUBRAVICI NAD SVITAVOU SLAVÍ

PÒLMARATON VYHRÁL DOMÁCÍ BùÎEC

Start hlavního závodu - PÛlmaraton
Moravsk˘m Krasem 2013.

31. 8. 2013 se konal jiÏ 18. roã-
ník PÛlmaratonu Moravsk˘m
Krasem.

Cílovou pásku PÛlmaratonu pro-
Èalo pfiesnû 906 bûÏcÛ, a bûh mûs-
tem dokonãilo 133 bûÏcÛ.

PÛlmaraton vyhrál blanensk˘
Jan Kohut s ãasem 1:08:17. 

V kulturním programu vystoupi-
la legendární skupina TURBO
a poté skupina DIO FIVE GUI-
TARS.

FotoreportáÏ z akce na 
www.listyregionu.cz

Text a foto: David Podrabsk˘

Blansko a okolí

Více informací na http://www.ksmb.cz

TANEâNÍ
âas konání: 19. 9. 2013 17:00 hod. 
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm
Cena: Kurzovné 1000,- Kã

âas konání: 29. 9. 2013 19:00 hod. 
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm
Cena: Pro pár 1 000,- Kã

Jako kaÏd˘ rok jsou tu pro studenty taneãní. Taneãní jsou rozdûleny do dvou kurzÛ
- A, B. Pro kurz A je zaãátek 19. 9. 2013 v 17:00 hodin a kurz B zaãíná v 19:30 ho-
din. Kurzy povedou manÏelé Mí‰en‰tí s Karolínou Michalíkovou a Janem Jefiábkem.
Pro bliÏ‰í informace pi‰te na ksmb@blansko.cz nebo volejte na telefon 516 414 642. 

V pûti taneãních lekcích si mÛÏete oprá‰it a také se zdokonalit v taneãním umûní.
Zaãátek je 29. 9. 2013 v 19.00 hodin. Kurzy povedou manÏelé Mí‰en‰tí a pfiihlá‰ky mÛ-
Ïete posílat na ksmb@blansko.cz. Pro bliÏ‰í informace volejte na telefon 516 414 642
paní Stejskalová. Do pfiihlá‰ky uveìte jméno, pfiíjmení, adresu bydli‰tû a telefon.

TANEâNÍ PRO DOSPùLÉ


