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SERIÁL - BLANSKO 
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ

KaÏd˘ ãlovûk má na Zemi místo, kte-
rému fiíká DOMOV.  Pro témûfi dvacet
jedna tisíc obyvatel voní oním dÛvûrn˘m
slÛvkem DOMOV Blansko. Îilo zde
a Ïije fiada vynikajících lidí. V̆ stavba
Blanska dala pfiíleÏitost i mnoha umûl-
cÛm, aby i oni vtiskli svou peãeÈ na mû-
nící se obraz mûsta. ¤ada soch, plastik
a reliéfÛ dotváfií krásu Blanska.
Pfiipomíná nám i náv‰tûvníkÛm minulost
i dne‰ek mûsta, jehoÏ v˘tvarnou tváfi
vám pfiedstavíme v pfiipraveném seriálu.

Souãasná kruhová ka‰na v parku na
námûstí Svobody. Plastika pfiedstavující
párek dvofiících se labutí. Autor akade-
mick˘ sochafi Josef ·paãek, materiál mra-
mor. Ka‰na byla instalována v roce 1960.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Florbalov˘ turnaj 
v Adamovû

V sobotu 14. fiíjna uspofiádal Sokol
Adamov ve spolupráci se Z· a M·
Adamov florbalov˘ turnaj pro Ïáky
narozené r. 2005 a mlad‰í. Turnaje se
úãastnilo skvûl˘ch 8 t˘mÛ. Ty byly
sloÏené z hráãÛ, ktefií hrají jiÏ nûkolik
let a z hráãÛ zcela nov˘ch. Sehrálo se
28 vzájemn˘ch zápasÛ a po urputn˘ch
bojích se poãítaly body. První tfii pfiíã-
ky byly velice vyrovnané. O druhém
a tfietím místû rozhodl aÏ vzájemn˘
zápas. Jako první skonãil t˘m v obsa-

zení: Polzer M., Bárta, Madzia. Druhé
místo obsadil t˘m Bukovinky, kter˘
spolupracuje s florbalov˘m t˘mem
Sokol Adamov, a tfietí místo vybojova-
li hráãi: Lepka, Polzer T. a Vinklárek.
Skvûlou práci odvedli gólmani, ti byli
tfii: Bavlnka, Kfienek a Tesafi a spoleãnû
se stfiídali v brankách. V‰em úãastní-
kÛm turnaje dûkujeme za úãast a tû‰í-
me se na dal‰í spoleãnou akci. 

Text: Mgr. Lenka Dohová
Foto: archiv klubu

Zmûna Ceníku poplatkÛ
za parkování v Blansku

Rada mûsta na své 68. schÛzi, ko-
nané dne 31. 10. 2017, schválila zmû-
nu Ceníku poplatkÛ za parkování, a to
tak, Ïe na vyhrazen˘ch místech pro
vozidlo pfiepravující osobu tûÏce po-
stiÏenou nebo osobu tûÏce pohybovû
postiÏenou na placen˘ch parkovi‰tích
v Blansku je cena 0 Kã, a to s úãin-
ností od 1. 11. 2017. Informace o bez-
platném parkování pro drÏitele ZTP

prÛkazu bude zfietelnû vyznaãena na
v‰ech parkovacích automatech. Po 
zavedení moÏnosti platby kartou
a mobilní aplikací v parkovacích auto-
matech se tak jedná o dal‰í krok, 
kter˘m mûsto Blansko vychází vstfiíc
potfiebám obyvatel a upravuje a mo-
dernizuje svÛj parkovací systém.

Text: MÚ Blansko, odbor komunální údrÏby
Foto: RePo

Kdy? 1. - 15. 12. 2017

Kde? Nemocnice Blansko - vrátnice u vjezdu do areálu (non-
stop) nebo informaãní      centrum v budovû polikliniky
(v rozsahu provozní doby) a recepce NEMOCVIâNY,
Smetanova 8, Blansko (v rozsahu provozní doby)

Co? Granule, konzervy, pamlsky, pi‰koty, deky, vodítka, 
obojky, misky - prostû v‰e, z ãeho tfieba Vá‰ pejsek vy-
rostl nebo to, ãím byste chtûli pejskÛm udûlat radost 

V‰echny vûci, krmivo a dáreãky budou pfiedány  v blanenském útul-
ku v sobotu 23. 12. 2017 v 10 hodin, kam vás v‰echny rádi zveme.

Sbírku pofiádá Nemocnice Blansko ve spolupráci s mûstem
Blansko a neziskovou organizací Psí ‰ance z.s.

Listy regionÛ jsou mediálním partnerem akce.

Vánoãní sbírka pro 
blanensk˘ psí útulek


