
2 Informujeme / i*

roãník VII        ãíslo 3       duben 2018 www.listyregionu.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Ocenûné dûti se sv˘mi diplomy.

Senátorka Jaromíra Vítková objevila
na konci roku 2017 zajímavou vánoãní
v˘tvarnou soutûÏ pro dûti, kterou organi-
zoval Senát. Tématem byl „betlém”
a soutûÏe se mohly úãastnit dûti do 15 let.
Senátorka rozeslala propozice soutûÏe na
základní a matefiské ‰koly. Zapojily se
dûti zejména z Boskovic a z Doubravice
nad Svitavou. Obrázky dûtí jsou velice
pûkné a je vidût, Ïe dûtem nechybí fanta-
zie a nápady pro takovéto soutûÏe.
Slavnostní pfiedání diplomu s obrázkem,

které dítû vytvofiilo a drobn˘ch cen pro-
bûhlo 19. bfiezna v kinû Panorama
v Boskovicích, protoÏe paní senátorka
dûtem za odmûnu zajistila promítání fil-
mové pohádky âertoviny od ZdeÀka
Tro‰ky. Dûti byly z ocenûní nad‰ené a sa-
motnou pohádku si také uÏily. „Dûtskou
snahu a potenciál je tfieba rozvíjet a vû-
novat jim velkou pozornost, protoÏe dûti
jsou na‰e budoucnost”, zakonãila
Vítková.

Text a foto: Bc. Barbora Palánová

V˘tvarná soutûÏ 
pro dûti 

Úderem pÛlnoci z 31. bfiezna na 1.
dubna skonãilo motoristÛm v âeské re-
publice pûtimûsíãní období, ve kterém
musí za situace, kdy se na pozemní ko-
munikaci nachází souvislá vrstva snûhu,
led nebo námraza, nebo lze vzhledem
k povûtrnostním podmínkám jejich vy-
skytnutí pfiedpokládat, dbát na povinné 
uÏívání zimních pneumatik. Na rozdíl od
uÏívání povinné zimní v˘bavy, Ïádn˘

pfiedpis motoristÛm nenafiizuje po zb˘va-
jících sedm mûsícÛ v roce pouÏívat letní
pneumatiky. Je tedy na uváÏení kaÏdého
z nich, zda se rozhodne pro pfiezutí, nebo
zda bude „dojíÏdût” zimní pneumatiky.
Odborníci v‰ak jednoznaãnû doporuãují
pfiezouvání, neboÈ letní pneumatiky mají
speciální sloÏení a vzorek. Letní pneuma-
tiky byly také pfiímo vyvinuty pro provoz
v teplej‰ích mûsících v roce, a proto jsou

v tomto období oproti zimním pneumati-
kám schopny zajistit vût‰í pfiilnavost na
vozovku a dochází i k jejich men‰ímu 
opotfiebení. Minimální povolená hloubka
dezénu letních pneumatik u v‰ech kate-
gorií vozidel s v˘jimkou mopedÛ je vy-
hlá‰kou ã. 341/2014 Sb., o schvalování
technické zpÛsobilosti a o technick˘ch
podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích stanovena na 1,6 mm.

Z dopravních v˘zkumÛ v‰ak vypl˘vá, Ïe
mnohem bezpeãnûj‰í, neÏ se spoléhat na
vyhlá‰kou stanoven˘ limit, je letní pneu-
matiky mûnit jiÏ v okamÏiku, kdy hloub-
ka jejich dezénu klesne pod 3 mm, neboÈ
vy‰‰í hloubka dezénu pfiímo ovlivÀuje
délku brzdné dráhy vozidla a na mokré
vozovce znaãnû sniÏuje riziko tzv. aqua-
planingu. 

MÚ Boskovice - odbor dopravy

Pfiichází období letních pneumatik 

Skoro jako na bájné cestû do stfiedu
Zemû s profesorem Lidenbrockem se moh-
li cítit obyvatelé SENIOR centra Blansko,
kdyÏ pomalu sestupovali do útrob rozpu-
kaného skalního masivu devonského 
vápence, kter˘ obklopuje sv˘m pevn˘m se-
vfiením ponornou fiíãku Punkvu.  Neocitli
se v‰ak ve zmiÀovaném románu od Julese
Verna, n˘brÏ vyrazili ve stfiedu 21. bfiezna
vlastními silami a v doprovodu zamûstnan-
cÛ domova vstfiíc nov˘m záÏitkÛm.

Díky zdafiilé rekonstrukci prohlídkové
trasy v Punkevních jeskyních se totiÏ bla-
nen‰tí seniofii rozhodli vydat aÏ na dno
Macochy a zpût suchou nohou, v nûkte-
r˘ch pfiípadech „such˘m kolem”. Více
neÏ polovina ze tfiinácti seniorsk˘ch 
úãastníkÛ v˘pravy úspû‰nû pokofiila jes-
kyni na invalidním vozíku. Odmûnou za

odvahu obyvatel SENIOR centra Blansko
a za ochotu a pomoc doprovázejících za-
mûstnancÛ byl v‰em jedineãn˘ v˘hled ze
dna propasti Macocha. Spoleãná fotka na
památku nám budiÏ hezkou teãkou za
tímto v˘jimeãn˘m, a pro nûkteré ãleny
v˘pravy i jejich prvním záÏitkem z tako-
vého atraktivního místa, jak˘m dno nej-
hlub‰í suché propasti v âR jistû je.

Dovolte mi podûkovat zamûstnancÛm
SENIOR centra Blansko za pfiípravu a re-
alizaci v˘letu, dále pracovníkÛm âAD
Blansko, a. s. za ochotu a spolupráci pfii
zapÛjãení nízkopodlaÏního autobusu
a koneãnû i vedení CHKO Moravsk˘ kras
za vstfiícnost a toleranci na‰ich individu-
álních poÏadavkÛ.

Text a foto: Petr Novotn˘, metodik a soc.
pracovník SENIOR centra Blansko, p. o.

Blanen‰tí seniofii se vydali 
do Macochy - na vozíãku


