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V Blansku soutûÏili vodící psi rÛzn˘ch plemen

Do úklidu ve Velk˘ch Opatovicích se zapojili
i Ïáci základní ‰koly

Poslední dubnov˘
pátek mohli lidé v uli-
cích v centru Blanska
potkat nevidomé s je-
jich ãtyfinoh˘mi asisten-
ty. SoutûÏili zde totiÏ uÏ
po ‰estnácté v klání ve
v˘konu vodicích psÛ.
Start a cíl soutûÏe na-
zvané Cesta ve tmû byl
pfied budovou základní
umûlecké ‰koly.

„Sjelo se sem sedm-
náct soutûÏících z celé
republiky. âekají na nû
rÛzné úkoly. Chodí na-
pfiíklad v bûÏném mûst-
ském provozu, kdy ne-
znají trasu a na vyznaãe-
n˘ch místech plní rÛzné
úkoly, kdy pes tfieba mu-
sí najít dvefie,” uvedl je-

JiÏ po páté, letos 6. dubna se
ve Velk˘ch Opatovicích úãast-
nili celorepublikové akce
Ukliìme svût, ukliìme âesko.
Tentokrát v‰ak s rekordní 
úãastí 91 dobrovolníkÛ, z toho
42 dûtí. K rekordu pfiispûla 
úãast dûtí ze základní ‰koly
i klientÛ pfiíspûvkové organiza-
ce Paprsek. Dobrovolníci uklí-
zeli také v místních ãástech
Bezdûãí a Korbelova Lhota.
Celkovû se nasbíralo témûfi
600 kg odpadkÛ, vãetnû pneu-
matik. V‰em zúãastnûn˘m pat-
fií velké podûkování.

Text: Dalibor Badal
Foto: Kamila Korbelová

Akce Ukliìme svût, ukliìme
âesko se zúãastnili i obãané
BrÈova – Jeneã. Po sesbírání by-
ly odpadky svezeny na doãasné
sbûrné místo u obecního úfiadu.
Dûti dostaly sladkou odmûnu
je‰tû pfied zaãátkem obchÛzky
a na závûr si v‰ichni mohli opéct
‰pekáãky u v˘leti‰tû.

Text: Katefiina Bajková 
(redakãnû zkráceno)
Foto: Jifií Vymûtalík

den z pofiadatelÛ soutûÏe Milan Dvofiák.
Slepci a jejich psi také prokazovali,

jak umí hafani na povel zmûnit smûr ne-
bo se zastavit a vyhnout se pfiekáÏce.
S kaÏd˘m soutûÏícím chodili rozhodãí,
ktefií jednotlivé úkony bodovali.

A body dostávali i za soutûÏ v po-
slu‰nosti psÛ, ktefií plnili obvyklé pove-
ly jako „Sedni, lehni, vstaÀ!” ve vyme-
zeném prostoru v pfiedzámãí. 

Zá‰titu nad soutûÏí pfievzal starosta
Jifií Crha, kter˘ v‰echny soutûÏící a roz-
hodãí pfied startem pfiivítal v Blansku. 

„Je to uÏ ‰estnáct˘ roãník soutûÏe,
za jejíÏ pofiádání bych chtûl organizá-
torÛm podûkovat. Akce je totiÏ pfiíleÏi-
tostí pro setkání nevidom˘ch, ktefií se
zde mÛÏou pfiedávat svoje zku‰enosti,”
dodal Crha.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

Na zelen˘ ãtvrtek odlétají zvony do
¤íma a vrací se aÏ na Velikonoce. V tu-
to dobu, od ãtvrtka veãer aÏ do sobotní-
ho poledne pfied Velikonocemi, v na‰í
obci v Okrouhlé nahrazují zvonûní 
zvonu podle nepfietrÏité tradice kluci
a holky, ktefií obejdou v ãase zvonûní
celou obec se sv˘mi hrkaãkami a fieh-

taãkami a tím také v‰echny upozorní na
blíÏící se velikonoãní svátky.

V pondûlí Velikonoãní potom mno-
ho skupin mal˘ch i velk˘ch koledníkÛ
v celé obci chodí za dûvãaty na po-
mlázku.

Text: Alois HloÏek HloÏek 
Foto: Sabinka Meluzínová

Nevidomí s vodi-
cími psy soutûÏili
v ulicích Blanska

I v Okrouhlé zvony
odletûly do ¤íma

Rekordní Ukliìme âesko
ve Velk˘ch Opatovicích


