
Správnû vidíme jen srdcem
„Správnû vidíme jen srdcem. Co je dÛleÏité, je oãím neviditelné.” V duchu slov francouzského prozaika z poãátku
20. století Antoina de Saint Exupéryho se nesla pfiedná‰ka ãi beseda v Matefiské ‰kole Na Dolech v Boskovicích. 

Dopravní omezení na obchvatu mûsta
Rájce-Jestfiebí bylo prodlouÏeno

Uzavírka prÛtahu mûstysem Jedovnice po-
trvá do konce kvûtna

Stejnû jako loni nav‰tívily i letos
v lednu M· nevidomé paní Zdenka
Stejskalová se sv˘m vodícím psem
Tejlou, paní Helena Hádlerová s pejskem
·arlotou a paní Jarmila Sedláková jako
jejich doprovod z organizace Sjednocená
organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch
âR, z.s. (SONS âR, z.s.), oblastní od-
boãka Blansko.  Pfiinesly s sebou rÛzné
pomÛcky, které nevidom˘m usnadÀují
kaÏdodenní Ïivot. 

JiÏ na konci 19. století francouzka
Quilly Herbemontová zaãala doporu-
ãovat nevidom˘m osobám bílou hÛl.

Z PafiíÏe se bílá hÛl jako neocenitelná
pomocnice roz‰ífiila do celé Evropy,
ale i v jin˘ch kontinentech slouÏí nevi-
domému nejen k orientaci, ale stala se
také symbolem zrakového postiÏení.
Zkusili jste si nûkdy zavfiít oãi a jen se
projít po louce, bytu ãi ulici? Nebo pfie-
jít kfiiÏovatku, ãi zajít si vyfiídit cokoliv
na úfiad nebo po‰tu? Nauãit se pouÏívat
bílou hÛl a jiné smysly jako kompen-
zace zraku, zdokonalit se v této doved-
nosti, toto zajímá dûti, Ïáky a studenty
jak ve ‰kolách matefisk˘ch, základních,
ale i stfiedních.

A co teprve kompenzaãní pomÛcky
s hlasov˘m v˘stupem, jako tfieba mlu-
vicí mobil, mluvicí hodinky, nebo
Colortest - rozli‰ovaã barev. I toto je
souãástí ukázky, jak nevidomí a tûÏce
zrakovû postiÏení lidé pouÏívají rÛzné
pomÛcky, které jim simulují jejich
ztrátu zraku.

Na‰e organizace pofiádá pfiedná‰ky
s cílem pfiiblíÏit Ïivot zrakovû postiÏe-
n˘ch osob a ukázat, Ïe i bez zraku lze
proÏít relativnû pûkn˘ Ïivot.

Pravda, nûkdy pomoc potfiebujeme.
A to na pfiedná‰kách také zazní. Víte,
jak je to s vodicím psem a jeho sÏitím
s nevidom˘m ãlovûkem? Jak správnû
nabídnout pomoc nevidomému? I toto
b˘vá souãástí na‰ich besed. 

Máte-li zájem seznámit se blíÏe
s ãinností na‰í organizace, se Ïivotem
nevidom˘ch a tûÏce zrakovû postiÏe-
n˘ch osob, dejte nám vûdût. Urãitû
i ve va‰em prostfiedí mÛÏe probûhnout
na‰e pfiedná‰ka. (Kontakt: Jarmila
Sedláková – 602 569 423, Marie
Reková – 775 438 123; www.sons-
blansko.cz, www.sons.cr/odbocky.cz,
e-mail: blansko-odbocka@sons.cz).

Dovolte mi, abych i v závûru pouÏi-
la slov A. Exupéryho: „Nevidomí lidé
se vidom˘m lidem více podobají, neÏ
odli‰ují. Neexistuje v˘luãn˘ a uzavfie-
n˘ svût slepcÛ. V‰ichni Ïijeme v jed-
nom spoleãném svûtû.”

Text: Bc. Marie Reková
Foto: archiv M· Na Dolech Boskovice

Tento pohled se naskytuje 
projíÏdûjícím fiidiãÛm.
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VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKÒ
MùSTSK¯ Ú¤AD LETOVICE oznamuje, Ïe od února 2018 pfiistupuje k exekuãnímu

vymáhání nedoplatkÛ na místním poplatku za komunální odpad a ze psÛ. Vyz˘vá proto ob-
ãany, ktefií dosud nezaplatili v˘‰e uvedené poplatky za rok 2017 nebo dfiívûj‰í období, aby
svoje nedoplatky neprodlenû uhradili nebo se osobnû dostavili k fie‰ení jejich úhrady. V pfií-
padû zahájení exekuãního fiízení budou kromû nedoplatkÛ vymáhány také exekuãní náklady.

1. VEDOUCÍ STAVEBNÍHO Ú¤ADU
2. REFERENT/KA STAVEBNÍHO Ú¤ADU
V˘kon státní správy na úseku územního plánování a stavebního fiádu, 
platová tfiída 10 – 11.
Kvalifikaãní poÏadavky dle zákona ã. 183/2006 Sb., § 13a, stavební zákon.

Info na tel.: 516 499 623 nebo 723 010 631, e-mail: tajemnik@adamov.cz

Mûsto Adamov, Pod Horkou 101/2, 
Adamov, PSâ 679 04

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
dle § 7 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní 

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: ihned, pfiíp. dle dohody

Informace o dopravních
omezeních 

Uzavírka mostu na silnici II/377
na obchvatu mûsta Rájce-Jestfiebí,
v úseku od konce zástavby v Rájci-
Jestfiebí po okruÏní kfiiÏovatku se
silnicí II/374 v celkové délce 0,96
km, byla prodlouÏena do 30. dubna
2018. Vzhledem k technologiím sta-
vebních prací v rámci opravy mostu
nelze stavbu provádût v nepfiízni-
v˘ch klimatick˘ch podmínkách
zimních mûsícÛ.

Zhotovitelem stavby je firma IDS
– InÏen˘rské a dopravní stavby
Olomouc, a. s.

Uzavírka prÛtahu mûstysem Je-
dovnice, v úseku od kfiiÏovatky silnic
II/379 a II/373 u ãerpací stanice pohon-
n˘ch hmot po kruhovou kfiiÏovatku se
silnicí II/379 (v Chaloupkách), byla
prodlouÏena do 31. kvûtna 2018. 

DÛvodem pokraãování uzavírky je
prodlouÏení termínu dokonãení stavby
z dÛvodu nepfiedvídateln˘ch víceprací
v prÛjezdném úseku mûstyse Jedovnice.

Zhotovitelem stavby je firma OHL
ÎS, a. s., Brno. 

Text: MÚ Blansko, odbor stavební úfiad

Text: MÚ Blansko, odbor stavební úfiad
Foto: RePo


