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Hasiči odstraňovali 
příliš těsný prstýnek
bučoVice | Kuriózní výjezd zažili 
bučovičtí hasiči. Ženě z Bučovic 
odstraňovali příliš těsný prstýnek. „Za 
přítomnosti zdravotníků ho sundavali 
pomocí speciální brusky. Máme vyčle-
něné jednotky, které touto bruskou 
disponují,“ uvedl mluvčí hasičů Jaro-
slav Mikoška. Těsných prstýnků je na 
jihu Moravy čím dál více. Za celý loň-
ský rok vyjížděli jihomoravští hasiči 
k sedmnácti těmto událostem, letos 
už k dvaceti. (pop)

Projekt práce pro lidi 
s postižením jen do října
VyškoV | Poslední šanci, jak se při-
blížit vysněnému zaměstnání, nabízí 
ve vyškovské pobočce Liga vozíčkářů. 
Služby této organizace jsou otevřené 
všem lidem s tělesným, mentálním, 
duševním postižením či s civilizač-
ními chorobami. „Vozík určitě není 
podmínkou pro to, abychom pomohli 
najít práci, naučili komunikovat se 
zaměstnavatelem, sepsali životopis či 
různé žádosti,“ vysvětlila Dana Skle-
nářová z vyškovské pobočky. Upo-
zornila však, že projekt (Do) práce 
bez obav, který nabízené služby plně 
financuje, končí v říjnu 2013. (pop) 

Výstava o Nepálu 
nabídne 250 fotografií
šVábeNice | Výstavu s názvem 
Nepál – země plná půvabu aneb 
Nepálská dobrodružství nově nabízí 
ke zhlédnutí vlastivědné muzeum ve 
Švábenicích. K vidění je celkem 250 
velkoformátových fotografií Josefa 
Dvořáka ze Švábenic, který v zemi 
plné kontrastů strávil letos na jaře 
čtrnáct dní. „Kromě fotografií výstava 
nabídne i obrazy a suvenýry ze země, 
také na plátně vyšívaného draka 
a další reálie,“ pozval Libor Pištělka 
z muzea. Výstava potrvá do 27. října. 
 (pop) 

krátce Jarmilka je ozdobou
Jarmilka, které podle 
pověsti vzal život 
vichr, se opět potká se 
svým milým – vánkem. 
Na nejvyšším bodě 
Větrníků u Letonic.

 ■ petra srstková

letoNice | Daleko od rušné civili-
zace, v okouzlující krajině Národní 
přírodní rezervace Větrníky u Leto-
nic, vzniká Jarmilka. Dřevěné eko-
odpočívadlo, které má charakter ze 
země vyrůstající rotační terénní vlny 
s otevřeným středem a visutou stře-
chou. Vede k němu trasa, na kterou 
nepadá stín. V létě ji lemují jen slun-
cem zalité žluté pole. 

„Naším cílem je nalákat dospělé 
i děti. Aby viděli překrásnou pří-
rodu Větrníků a zároveň se o nich 
něco dozvěděli. Dosud rodiny vět-
šinou odradilo,  že zde nebylo 
místo, kde by si mohli odpočinout. 
A schovat se před sluníčkem nebo 
deštěm,“ přiblížil důvod vzniku 
Jarmilky Jiří Pospíšil, předseda 
občanského sdružení Procyon, které 
projekt uskutečňuje spolu s orga-
nizací Energis 24. Na výstavbě 
se podílelo kolem 35 brigádníků. 
Ruku k dílu přiložily i děti, které 
sázely rostliny na zelenou střechu. 
Součástí stavby je i atrium s jezír-
kem, do kterého bude padat sráž-
ková voda. 

V plánu jsou i průvodci

Z několika nadšenců, které pří-
roda Větrníků fascinuje, chce sdru-
žení vychovat průvodce. Ti budou 
mít za úkol propagovat i chránit 

lokalitu a vzdělávat turisty. A podle 
Pospíšila má právě Jarmilka slou-
žit ke zviditelnění Větrníků. „Plánu-
jeme zde pořádat i různé přednášky 
a semináře. Například kurz přírod-
ního stavitelství na venkově,“ pood-
halil předseda Procyonu.

Na výstavbě ekoodpočívadlo se 
podílel i Jan Toufar z Komořan, 
který si prostředí neumí vynachválit. 
„Každý, kdo sem přijde, pochopí sílu 
tohoto naprosto jedinečného místa. 
Je tady nezapomenutelný výhled na 
Buchlovské hory, Pálavu a Drahan-
skou vrchovinu. Smyslem místa je 

možnost setkání,“ popsal Toufar. 
Odpočívadlo přišlo asi na půl 

milionu korun. Sdružení na něj zís-
kalo dotaci z ministerstva životního 
prostředí, která pokryla 90 pro-
cent nákladů. Zbytek uhradila obec 
Letonice. 

A odkud se vzal název Jarmilka? 
„Vychází z pověsti, která kdysi dávno 
vznikla v Letonicích. Jarmilka byla 
mladá dívka, do které se zamiloval 
vánek a chtěl si ji vzít za ženu. Jeho 
vyvolená na něj čekala v místě, kde 
stojí naše stavba. Aby se mu co nej-
víc líbila, pletla si věneček. Vánek však 
dlouho nepřicházel a věneček uschnul. 
A tak začala vít nový. Jenomže dřív 
než její milý, přiletěl vichr. Když ji uvi-
děl, jak trhá kytky, rozzlobil se. Shodil 
ji dolů a zasypal kamením,“ převyprá-
věl příběh Pospíšil. 

Vánek tam podle něj stále poletuje 
a hledá ženu svého srdce. Proto tam 
prý stále fouká. Rozhodli jsme se, že 
Jarmilku z kamení vytáhneme, aby 
se konečně s vánkem potkali,“ pro-
zradil. 

odpočívadlo Jarmilka zdobí větrníky. foto | pavel geJdoš

 ❞ Každý, kdo sem přijde, pochopí sílu tohoto 
naprosto jedinečného místa. 
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