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Ilustraãní foto

V pátek 25. ledna 2019 probûhla v Mûstské kni-
hovnû v Blansku vernisáÏ v˘stavy prací ÏákÛ
V̆ tvarného oboru ZU· Blansko. Hudební program
stylov˘ch prvorepublikov˘ch písniãek zazpívalo
kvinteto pod vedením Dominika Pernici, na kytaru
doprovodil Milo‰ Pernica.

Do projektu Století módy - módní allegretto po-
sledních 100 let se zapojili témûfi  v‰ichni studenti
„v˘tvarky”. Prohlédli desítky ãasopisÛ a knih, ze
kter˘ch následnû ãerpali pro svou práci.
Nezapomnûli ani na na‰eho velkopodnikatele
Tomá‰e BaÈu. Na jeho poãest se pokusili vyrobit
obuv a zjistili, Ïe to není vÛbec snadné.

„Jeden si vÛbec neuvûdomí, Ïe tfieba velmi dÛleÏi-
t˘, intimní kousek dámského spodního prádla se zaãal
nosit aÏ v roce 1913, tedy krátce pfied vznikem na‰í
republiky. Kalhoty - ve Francii byl r. 1909 udûlen de-
kret, kter˘ je umoÏÀoval Ïenám nosit ve vyjímeãn˘ch
pfiípadech - jízda na koni, bicyklu a pozdûji pfii jízdû
v autech a pfii sportu. Madam Chanel zavedla módu

‰irok˘ch, tvz. námofinick˘ch kalhot. V Praze se první
kalhoty objevily  8. 3. 1911 a byl z toho velk˘ po-
prask, ba pfiímo fyzické napadnutí nositelky-modelky.
Dnes bez rozdílu Ïena – muÏ v‰ichni nosíme kalhoty.
Oblíbené rifle spatfiily svûtlo svûta pfied 145 lety (20.
5. 1873 Levi Strauss je u‰il ze stanové plachty). V âe-
chách riflománie  propukla v 60. letech 20. století.
Velk˘mi propagátory byli Hippies. A tak mÛÏeme po-
kraãovat i dále” fiekla v úvodu vernisáÏe E. Juraãková.

V̆ tvarné práce jsou instalovány tak, aby bylo
zfiejmé, jak jednotlivé dekády na sebe navazují, jak
se prolínají. Ukazují pestrost v˘tvarn˘ch prostfied-
kÛ - kresbu, akvarel, koláÏ, keramiku i kaligrafii.
Od mal˘ch kreseb po dvou metrové figury.

V̆ stava je zajímavá a potrvá v Mûstské knihov-
nû v Blansku do 6. bfiezna 2019. Více informací
o v˘stavû získáte na www.knihovnablansko.cz,
fcb nebo tel.: 516 410 101.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Antonín Juraãka

V˘stava prací ÏákÛ ZU· v blanenské knihovnû

Karta z lednice, která pomÛÏe se záchranou Ïivota star‰ím
lidem je od 1. února 2019 k dispozici jiÏ i v Letovicích

V Boskovicích tfiídí odpad
dal‰í ‰kola

V rámci projektu „Tfiídûní odpadu na ‰kolách
a osvûtová ãinnost obãanÛ mûsta Boskovice v ob-
lasti tfiídûní odpadÛ”, kter˘ ve mûstû Boskovice
probíhá ve spolupráci se spol. EKO-KOM a.s. jiÏ
od roku 2003, provádí sbûr a separaci papíru, pla-
stu, skla a kovu dále i Matefiská a Základní ‰kola
Boskovice, pfiíspûvková organizace, Gymnázium
Boskovice a Stfiední ‰kola André Citroena
Boskovice. 

Rada mûsta Boskovice novû schválila i zapoje-
ní Stfiední pedagogické ‰koly Boskovice, p.o. do
tohoto projektu. Vytfiídûné komodity odevzdávají
zástupci ‰kol do sbûren (SUEZ VyuÏití zdrojÛ, a.s.,
Remat Letovice, Kovo‰rot Hensl). Za odevzdané
komodity je odevzdávajícímu ve sbûrnû vyplacena
ãástka odpovídající hmotnosti a stanovené cenû za
komoditu.

Finance lze vyuÏít na ekologickou v˘chovu Ïá-

kÛ, odpadové hospodáfiství, pfiípadnû jiné akce souvi-
sející se Ïivotním prostfiedím.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

Karta z lednice, která pomÛÏe se záchranou Ïi-
vota star‰ím lidem je od 1. února 2019 k dispozi-
ci jiÏ i v Letovicích.

Po Blansku a Boskovicích je I.C.E. KARTA
(„In Case of Emergency”, tzn. „v mimofiádném
pfiípadû nebo v pfiípadû nouze”) tzv. Seniorská 
obálka, k dispozici i v Letovicích, a to díky inici-
ativû Komise Projektu Zdravého mûsta a MA21,
kterou po komunálních volbách na podzim loÀ-
ského roku novû vede paní Daniela Ottová.

A jak ona sama fiíká: „Urãitû pokraãujeme dál
ve smûru, kter˘ zde jiÏ v r. 2001 nastavil pan
Bohuslav Kuda, kterému bych chtûla touto cestou
velice podûkovat za to, Ïe my‰lenku zvy‰ování
kvality Ïivota obyvatel, zvy‰ování jejich zájmu
o Ïivotní prostfiedí ve mûstû a jeho okolí, spolu-

práce s vefiejností, propagace zdravého Ïivotního
stylu a zavádûní zásad udrÏitelného rozvoje na
místní úrovni pfiivedl do na‰eho mûsta”.  

A jak to bude fungovat?
Lékafi záchranky pfiijede pomoci star‰í osobû

v tísni a v bytû se podívá na ledniãku ãi na
vnitfiní stranu vstupních dvefií. Zde totiÏ najde
kartu s lékafisk˘mi údaji o zachraÀované osobû.
To je ve zkratce projekt seniorské obálky, která
vznikla v rámci projektu „Stárneme ve zdraví”,
na kterém spolupracovali odborníci z minister-
stva práce a sociálních vûcí, Krajského úfiadu
Jihomoravského kraje, krajské záchranky a tís-
Àové sluÏby Girasole z Hustopeãí.

Informace shromáÏdûné na jednom místû mohou

znamenat úsporu ãasu v minutách, coÏ pak pomÛÏe
záchrann˘m sloÏkám velice rychle získat informa-
ce a mÛÏe vést k záchranû Ïivota. Integrované sloÏ-
ky záchranného systému Jihomoravského kraje
(zdravotnická záchranná sluÏba, hasiãi a policie)
jsou o umístûní karty informováni a budou ji hledat
vÏdy na tûchto místech. 

Seniorskou obálku (I.C.E.KARTU), vãetnû instruk-
cí, najdete ke staÏení a tisku na webov˘ch stránkách
mûsta www.letovice.net v sekci „DÛleÏité odkazy”.

Vyti‰tûnou kartu vã. instrukcí získají zá-
jemci zdarma na distribuãních místech ve
mûstû (odbor sociálních vûcí MûÚ, podatelna
MûÚ, mûstská knihovna, informaãní cent-
rum, Mûstsk˘ klub dÛchodcÛ, Nové sdruÏení
zdravotnû postiÏen˘ch, Místní organizace
Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v âR, Centrum so-
ciálních sluÏeb mûsta Letovice a praktiãtí lé-
kafii).

Text: Renata Kuncová Polická


