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Dûti si uÏily odpoledne plné her a zábavy.

DùTSK¯ KARNEVAL

Rok zase ubûhl. JiÏ tradiãní Dûtsk˘
karneval v reÏii Kolpingovy rodiny
Blansko se uskuteãnil v nedûli 19. 2.
2017 v odpoledních hodinách v sále
Katolického domu v Blansku. Pro dûti
v maskách byly pfiipraveny hry, soutû-
Ïe se sladkou odmûnou, obãerstvení
i bohatá tombola. Nejmen‰í dûti do 4
let pfiednesly básniãku nebo zazpívaly
písniãku, samozfiejmû za odmûnu. Byl
to parádní záÏitek. Nechybûlo ani 
vyhodnocení masek. Odmûnu za nej-
star‰ího zamaskovaného úãastníka si
odnesla jedna z maminek Lucie

Zamazalová v masce beru‰ky. Nej-
mlad‰ím odmûnûn˘m byl 4 mûsíãní
Egon Spotzov˘ pfievleãen˘ za andílka.
Jako nejhezãí masky (v˘bûr byl jako
vÏdy velmi tûÏk˘) byly vyhodnoceny
a odmûnûny tfii dûti: Klára MojÏí‰ková
(9 rokÛ) – potápûã, Tomá‰ Hlásek (7 ro-
kÛ) – lesní skfiítek a Îofie Komínková (5
rokÛ) – mráãek. K moderování karneva-
lu se vrátil Ondra Dyãka. Byl skvûl˘.
Leto‰ní úãast byla opût vysoká, i kdyÏ
niÏ‰í neÏ loÀská rekordní. Vûfiíme, Ïe se
pfies 300 lidí a lidiãek dobfie bavilo.

Text a foto: JK

POZVÁNKA
JARNÍ KVùTINOVÉ ARANÎMÁ

KDY? V úter˘ 28. 3. 2017
KDE? V klubovnû SDH (budova Obecního
úfiadu Obora)
V KOLIK? V 16.30 hodin
CO S SEBOU? Staré noviny nebo PVC
podloÏku na stÛl, zahradnické i normální
nÛÏky, kdo má tavnou pistoli, el. prodluÏo-
vák, vûnec na dvefie; finanãní poplatek za
materiál na vazbu/vazby 50-100 Kã paní
Marice, floristce a lektorce na dílnû. A také
dobrou náladu.
Více: http://obora.knihovna.cz/aktuality/

LAÎÁNKY – ZPEVNùNÉ
PLOCHY A CHODNÍK

V mûsíci bfieznu, v závislosti na
poãasí, budou zahájeny stavební
práce na stavbû s názvem „Blansko
LaÏánky – zpevnûné plochy a chod-
ník”. 

Stavba sestává ze tfií staveb-
ních ãástí. Zpevnûn˘ch ploch na
návsi, kde bude dokonãeno
zpevnûní ploch za místní autobu-
sovou zastávkou, vybudování
zpevnûné plochy z betonové
dlaÏby mezi kamennou zídkou
a silnicí pod místním obchodem

a rekonstrukce chodníku u domu
ã. p. 70. 

Celkové náklady budou cca 1,2
mil. Kã. Zhotovitelem bude firma
Porr a. s., od‰tûpen˘ závod –
Morava, se sídlem Skály 870, 763
62 Tlumaãov. 

Realizace potrvá cca mûsíc.
Vlastníci pfiilehl˘ch nemovitostí bu-
dou s pfiedstihem informováni o za-
ãátku a prÛbûhu stavebních prací.

MÚ Blansko – odbor investiãního 
a územního rozvoje

BILLA POMÁHÁ ÚTULKU MùSTA
BLANSKO T¤ETÍM ROKEM

Dne 24. února 2017 v prodejnû Billa
v Blansku byla vedoucím Liborem
Va‰ínem a úãetní prodejny Anetou
Kocmanovou pfiedána sbírka konzerv,
granulí a pamlskÛ pro mûstsk˘ psí útu-
lek. Za mûsto se pfiedání zúãastnil sta-
rosta Ivo Polák a vedoucí mûstského 
útulku paní Jarmila Jurová. 

Celkem se podafiilo nashromáÏdit kr-
mení za 6 719 Kã, coÏ bylo víc, neÏ
v pfiede‰lé sbírce a nutno podotknout,
Ïe doba sbírky byla pouh˘ch 3,5 mûsí-
ce. To, Ïe „dobfií lidé” nosili i krmení
zakoupené v jiném obchodním fietûzci,
jen podtrhuje fakt, Ïe na sbírku pro
mûstsk˘ útulek si uÏ blanen‰tí zvykli
a sbûrné místo v Billa funguje a celá
akce má smysl. 

Na krátkém setkání starosta podotkl,
Ïe letos mûsto vymûní v útulku staveb-
ní buÀku, která je vyuÏívána jako záze-
mí pro zamûstnance a zároveÀ sklad
pro krmivo. Stávající buÀka jiÏ doslou-
Ïila a není v provozuschopném stavu.
Z rozpoãtu mûsta je vyãlenûno 130 tisíc
korun, které mimo nového zázemí po-
kryjí i nátûr a opravu stávajících kotcÛ,
instalování nové kanalizace u nûkte-
r˘ch kotcÛ, tak, aby se psí obydlí lépe
ãistilo. Mimo jiné se diskutovalo o ãi-
pování pejskÛ, kdy vedoucí útulku 

podotkla, Ïe v‰ichni zatoulaní ãtyfinozí
mazlíãci, ktefií se dostanou do mûstské-
ho útulku, jsou nyní smluvním veteri-
nárním lékafiem MVDr. Jifiím Bártou 
oãipovaní a zaevidovaní do registru 
ãipÛ. âipy byly pro psí útulek zakoupe-
ny dárci ve veterinární ordinaci
Zámeãek a i jim v‰em patfií velké podû-
kování.

V loÀském roce se podafiilo umístit
do nov˘ch rodin 38 pejskÛ, nûkdy i vût-
‰ích plemen, coÏ si myslím, Ïe je vyso-
ké ãíslo a vypovídá to o tom, Ïe lidé, co
chtûjí domácího mazlíãka, si nepofiizu-
jí jen ‰tûÀata nebo vyloÏenû ‰lechtûné
rasy psÛ. K pÛvodním majitelÛm se
v loÀském roce vrátilo 35 psÛ. Za le-
to‰ní druh˘ únorov˘ víkend se ocitlo
v útulku 5 nov˘ch nocleÏníkÛ. Jeden
pfiípad z únorového odchytu mûl i oka-
mÏitû ‰Èastn˘ konec. âipovan˘ naleze-
nec mûl do dvou hodin od odchytu
„vypátranou” paniãku a ta nelenila,
v jedenáct hodin v noci si pro svého
mazlíãka do útulku pfiijela. Dal‰í tfii
nocleÏníky si majitelé vyzvedli do dru-
hého dne a to hlavnû díky zaregistro-
van˘m ãipÛm. Momentálnû je v útulku
pro psy 8 psÛ, ktefií ãekají na toho nej-
lep‰ího páníãka.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Pfiedání krmiva a pamlskÛ pro blanensk˘ mûstsk˘ útulek.


