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Odbor investiãního a územního roz-
voje MûÚ Blansko, oddûlení POZEM-
KY, sdûluje, Ïe dne 20. 03. 2012 pfiijala
Rada mûsta Blansko usnesení ã. 29, kte-
r˘m odsouhlasila od 01. 01. 2013 zv˘-
‰ení nájemného za obecní pozemky pod
garáÏemi, neslouÏícími k podnikání, na
ãástku 30 Kã/m2/rok, která bude zv˘‰e-
na o platnou sazbu DPH. V souãasné

dobû je tato sazba 20%. Zv˘‰ení nájem-
ného bude provedeno formou uzavfiení
dodatkÛ ke stávajícím nájemním smlou-
vám. Jedná se o cca 75 pfiípadÛ.
Jednotliví nájemníci budou postupnû,
jak budou dodatky zpracovávány, vyz˘-
váni k podpisu. 

Text: MûÚ Blansko - Odbor 
investiãního a územního rozvoje.

to kategoriích: Eco Mini Standard -  Ïá-
ci – Michal ·tegner, Eco Mini Standard
– juniofii a seniofii – Tomá‰ Musil, Eco
Mini Expert – Ïáci – Roman Musil, Eco
Mini Expert – juniofii a seniofii – Pavel
Chlup

Mistrem republiky se v seriálu EX
stal v kategorii EX-J – Joná‰ Podrazil
z Blanska.

Kompletní v˘sledky naleznete na
www.listyregionu.cz

Za KLoM Blansko vypracoval: 
Miroslav Viãar

Foto: archiv KLoM Blansko

Na pfiehradû v Blansku se konalo ve
dnech 29. 9. a 30. 9. 2012 poslední 4. ko-
lo soutûÏe závodÛ lodních modelÛ
o Moravsk˘ Pohár a o body do seriálu zá-
vodÛ EX. Z nich potom vzejde mistr re-
publiky v této kategorii voln˘ch modelÛ.

Poãasí se vydafiilo, z rána bylo sice
chladno, ale odpoledne bylo hezky, a tak
do Blanska pfiijelo 52 soutûÏících a to
z klubÛ z Tfiince, Tfie‰tû, Podivína, Velké
nad Veliãkou, Mariánského údolí,
Buãovic, Brna, Tfiebíãe a Hradce Králové.

Putovní pohár si za cel˘ rok 2012
vybojovali závodníci z Blanska v tûch-

Blanen‰tí studenti v NiÏním Seli‰ti na místû, kde kdysi stál dfievûn˘ kostelík.

Foto: Petr Neãas

Dvacet ãtyfii studentÛ Gymnázia
Blansko se v doprovodu sv˘ch uãitelÛ vy-
dalo na Zakarpatskou Ukrajinu. Pátrali po
stopách dfievûného kostelíku, kter˘ byl do
Blanska pfiivezen z podkarpatské vesnice
NiÏní Seli‰tû v roce 1936 a nachází se
v centru mûsta nedaleko jejich ‰koly.

Celá akce se uskuteãnila za finanãní
podpory Jihomoravského kraje, kter˘ na
ni pfiispûl ze svého dotaãního programu
Do svûta! 2012. V̆ pravû pfiedcházela
peãlivá pfiíprava: pátrání po historii stav-
by, její zevrubná prohlídka vãetnû v˘stu-
pu na vûÏ, náv‰tûva dal‰ích dvou podob-
n˘ch kostelÛ – v Dobfiíkovû u Chocnû
a v Hradci Králové, ale také seznámení
s bohatou historií, geografií a pfiírodními
podmínkami dané oblasti, a v neposlední
fiadû ãetba poetické knihy Ivana
Olbrachta Nikola ·uhaj loupeÏník.

V dne‰ní dobû, kdy dûti témûfi neãtou,
historie je nezajímá, a pfied útrapami ce-
stování dávají pfiednost pohodlí doma
u poãítaãe, jsme hrdí na to, s jak˘m nad‰e-
ním a zájmem na‰i studenti k celé akci pfii-
stoupili a jak stateãnû zvládli v‰echny ná-
strahy tak trochu „divokého” V̆ chodu.

Co v‰echno odváÏní cestovatelé v ze-
mi, která nepatfií právû k nejãastûji nav-
‰tûvovan˘m turistick˘m destinacím, za-
Ïili, se nedá vypovûdût v pár fiádcích –
proto zveme v‰echny zájemce k náv‰tû-
vû prezentace projektu Expedice
KOSTELÍK v Mûstské knihovnû
Blansko ve stfiedu 31. fiíjna 2012 od 
18. 00 hodin. Tû‰íme se na Vás!

Za cel˘ expediãní t˘m
PhDr. Dana Fránková

Foto: D. Fránková

Blanen‰tí gymnazisté 
v Zakarpatí

Blanen‰tí modeláfii 
byli úspû‰ní

TRADIâNÍ VÁCLAVSKÉ HODY V ·O·ÒVCE  27. 9. – 30. 9. 2012

Zv˘‰ení nájemného za pozemky 

Poslední záfiijovou nedûli proÏila
rájecká a doubravická farnost veli-
kou slavnost, neboÈ se spoleãnû v rá-
jeckém kostelíku se‰lo po více jak
roãní pfiípravû tfiináct mlad˘ch lidí,
aby pfiijali z rukou brnûnského bisku-
pa Mons. Vojtûcha Cikrleho svátost
bifimování. Svátosti bifimování se nû-
kdy fiíká i „svátost dospûlosti”. Toto
oznaãení vychází ze smyslu samotné
svátosti, která se latinsky naz˘vá
confirmatio, coÏ v pfiekladu znamená
potvrzení, upevnûní. Ten, kdo tuto
svátost pfiijímá, vlastnû znovu potvr-
zuje své rozhodnutí, které zaznûlo jiÏ
pfii jeho kfitu - pfiijmout JeÏí‰e Krista
za svého Pána. Ve svátosti bifimování
pak pfiijímající dostává BoÏího
Ducha, kter˘ v nûm upevÀuje toto je-

ho rozhodnutí a dává sílu k dospûlé-
mu Ïivotu z víry. 

Biskup pfii slavnostní bohosluÏbû pfii-
pomnûl tuto pravdu i nutnost aktivní
spolupráce s pfiijatou BoÏí milostí, ne-
boÈ BÛh nikdy nejde proti svobodû ãlo-
vûka. Jen skrze osobní souhlas mÛÏe
Bohem nabízená milost pfiinést mnohé
dobré plody, kter˘ch by jinak ãlovûk
sám ze sebe nebyl nikdy dosáhl.

Po m‰i svaté zÛstal biskup je‰tû chví-
li v pfiátelském setkání s vûfiícími, a pak
se s ãerstvû bifimovan˘mi odebral na
slavnostní obûd, kter˘m se toto spoleã-
né setkání zakonãilo.

Text: ThLic. David AmbroÏ, 
faráfi Rájec-Jestfiebí, 

Doubravice nad Svitavou

Bifimování v Rájci

Z leva Michal ·tegner, Petr Musil, Roman Musil, Pavel Chlup, Joná‰ Podrazil.


