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Slavnostní pfiestfiihnutí pásky.

V˘stava se tû‰í velkému zájmu.

V pátek, 27. záfií byla za pfiítomnos-
ti pfiedstavitelÛ mûsta, zhotovitele, no-
vináfiÛ a dal‰ích obãanÛ slavnostnû 
otevfiena nová tfiída v M· Dolní Lhota. 

Vzhledem k tomu, Ïe je stále nedosta-
tek voln˘ch míst v matefisk˘ch ‰kolách,
rada mûsta i zastupitelstvo rozhodlo
v ãervnu na svém jednání o rekonstruk-
ci M· v Dolní Lhotû, protoÏe to bylo
nejjednodu‰‰í fie‰ení jak z ãasového, tak
finanãního hlediska. Následovalo zpra-
cování projektu, v˘bûr zhotovitele a 9.
srpna 2013 byla Z· a M· v Dolní Lhotû
pfiedána k rekonstrukci. 

Úpravy probíhaly v obou objektech.
V budovû matefiské ‰koly byla zru‰ena
v˘dejna jídel a druÏina pro základní
‰kolu a vybudována tfiída matefiské
‰koly s kompletním zázemím vãetnû
nového vybavení. V budovû základní
‰koly byla zru‰ena jedna tfiída. Zfiídila
se v˘dejna jídel a druÏina pro Ïáky zá-
kladní ‰koly vãetnû nového vybavení. 

V neuvûfiitelnû krátké dobû se poda-
fiilo v nákladu 2 350 000 Kã vã. DPH
dokonãit pfiestavbu ke dni 20. záfií
2013.

V pondûlí 30. záfií se pro 25 nov˘ch
‰koláãkÛ poprvé otevfiely dvefie
v „nové ‰kolce”.  

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Milo‰ PERNICA a hosté
·tûpán a Matûj Rak

âas konání: 22. 10. 2013 19:30 hod.
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm

Pfiedprodej vstupenek a pernamentek
Informaãní kanceláfi Blanka v Blan-
sku, ZU· Blansko Zámek 3 a KSMB. 

VÍTÁNÍ SV. MARTINA

âas konání: 17. 11. 2013 9:00 hod.
Místo konání: Zámeck˘ park Blansko

MINIPÁRTY s Karlem ·ípem 
a J. A. Náhlovsk˘m

âas konání: 26. 11. 2013 19:00 hod.
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm

M· DOLNÍ LHOTA MÁ 
NOVOU T¤ÍDU

KSMB BLANSKO ZVE:

LETO·NÍ TANEâNÍ NAV·TùVUJE V KSMB NA 200 STUDENTÒ 

Rybáfii v akci, ryby v síti.

Krásná sluneãní sobota 5. fiíjna
2013 i pfiesto, Ïe byla ponûkud vûtrná,
pfiilákala do Klemova v Doubravici
nad Svitavou k novû vybudovanému
rybníku KLEMOVÁK velké mnoÏ-
ství pfiíznivcÛ ryb a rybích specialit. 

Konal se zde totiÏ 1. roãník v˘lovu
rybníku se v‰ím, co k takové akci pat-
fií. Mrskající se kapfiíci neodolali a
uvízli ve stahující se síti, aby byli ná-
slednû pfieneseni do pfiipraven˘ch ká-
dí. PfiihlíÏející diváci, kter˘ch vÛbec
nebylo málo, jistû ocenili snahu a prá-
ci rybáfiÛ, stejnû tak urãitû na v˘bor-
nou ohodnotili pfiipravené obãerstvení
– zvûfiinové a rybí speciality, burãák
a víno z jiÏní Moravy. 

Podûkování za v˘stavbu rybníku, krás-
nou úpravu jeho okolí a za pfiípravu celé
akce patfií panu JANU VLADÍKOVI,
majiteli firmy D¤EVOV¯ROBA
VLADÍK DOUBRAVICE, a také jeho
spolupracovníkÛm. 

Vûfime, Ïe sobotní akce se zafiadí

mezi ty, které se v Doubravici pravi-
delnû opakují (napfi. stavûní máje,
soutûÏ o nejlep‰í gulá‰ nebo rozsvíce-
ní vánoãního stromu) a získaly si jiÏ
mnoho pfiíznivcÛ a pravideln˘ch ná-
v‰tûvníkÛ. Tak tedy „PetrÛv zdar” a za
rok u rybníku KLEMOVÁK na jeho
v˘lovu na vidûnou!

Eva SáÀková 
kronikáfika Doubravice nad Svitavou

V kurzech se právû pilnû nacviãuje na první prodlouÏenou, kterou má kurz A 23. fiíjna a kurz B 24. fiíjna 2013.

V¯LOV RYBNÍKU – AKCE, 
KTERÁ DOUBRAVICI CHYBùLA

Jeden z obrazÛ Franti‰ka KrÀávka.

V pátek 18. fiíjna 2013 se uskuteã-
nila v 18 hodin v Galerii Joná‰
Blansko vernisáÏ v˘tvarníka, umûlec-
kého tiskafie a galeristy Galerie Kafe
Rovensko Franti‰ka KrÀávka.

âeho je pfiíroda schopna a jakou
funkci zastává v lidském Ïivotû? Tato
otázka je i stál˘m tématem v tvorbû
vystavujícího autora. Galerie je otev-
fiena vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek od 9 do
12.30 a od 13.30 do 17 hodin. V̆ stava
potrvá do 24. listopadu 2013.

Text a foto: Pavel Svoboda

BAREVNÉ PROMùNY 
V BLANSKU

V pátek 4. 10. 2013 probûhla verni-
sáÏ v Mûstské knihovnû Blansko k v˘-
stavû Salon blanensk˘ch fotografÛ.
VernisáÏ zahájila paní Mgr. Jana
Trubáková, která pfiedstavila 21 foto-
grafÛ rÛzného vûku a zamûfiení, ktefií se
úãastní leto‰ního 4. roãníku. O hudební
vystoupení se postarala SZU· Blansko.

V̆ stava je pestrá a zajímavá, kaÏd˘
si zde najde své téma, které ho zau-
jme. AÈ uÏ to jsou letecké snímky
Blanska, krajina, zvífiata, zábûry
z místních akcí ãi rozliãné ãernobílé
fotografie. V̆ stavu je moÏné nav‰tívit
kaÏd˘ v‰ední den kromû stfiedy od 10
do 18 hodin aÏ do 1. 11. 2013 ve v˘-

stavní síni knihovny. Vstup je zdarma.
Text: Pavel Krupka, foto: Martin Polick˘

SALON BLANENSK¯CH 
FOTOGRAFÒ – UÎ POâTVRTÉ

Blansko a okolí
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