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Jedno z dûl Marie Plotûné.

BILLA POMÁHÁ ÚTULKU MùSTA
BLANSKO CELÉ DVA ROKY 

Dne 12. fiíjna 2016 probûhlo jiÏ tfietí
pfiedávání konzerv, granulí a pamlskÛ pro
pejsky v tomto roce. 

Za prodejnu Billa Blansko pfiedal dar
nov˘ vedoucí pan Libor Va‰ín. Dar pfie-
vzal jednatel SluÏeb Blansko, s.r.o. (pro-
vozovatel útulku) pan Jifií Charvát, spolu
s vedoucí provozu psího útulku paní

Jarmilou Jurovou. Celková ãástka pfieda-
ného daru byla 5.194 Kã.

Moc dûkujeme v‰em zákazníkÛm a za-
mûstnancÛm prodejny Billa v Blansku, za
to, Ïe jim není lhostejn˘ osud opu‰tûn˘ch
pejskÛ, o které se v útulku staráme. 

Text: Jarmila Jurová 
Foto: Stanislav Mrázek

Bezbariérov˘ mikrobus Domova OLGA a Centra VELAN.

CHARITATIVNÍ AKCE ROKU

Kontu Bariéry, ve spolupráci s ob-
chodním fietûzcem Globus, se podafiilo
pomoci a podpofiit 22 neziskov˘ch 
organizací, které se starají o lidi se
zdravotním postiÏením. Dvacet dva
bezbariérov˘ch mikrobusÛ pak mohli
darovat neziskov˘m organizacím, které

je ke své práci velmi nutnû potfiebují.
Jeden z tûchto mikrobusÛ nyní jezdí

i v na‰em blanenském regionu a slouÏí
pro potfieby Domova OLGA a Centra VE-
LAN. Upfiímnû dûkujeme. 

Text: Jana Kratochvílová 
Foto: Mudr. Jaromír Kratochvíl

Na trati.

V RÁJCI – JEST¤EBÍ 
SE ZÁVODILO

Dne 3. 11. 2016 se konal Pfiebor mûsta
Rájec-Jestfiebí v cross-country horsk˘ch
kol. Mrazivé dopoledne vítalo nad‰ené
mladé závodníky v areálu Gymnázia
Rájec-Jestfiebí o.p.s. Mnozí je‰tû tûsnû
pfied startem dychtivû studovali terén trasy
a peãlivû provádûli poslední kontrolu
sv˘ch kol. Chladné poãasí Ïáci nevnímali a
naplno si uÏívali napûtí chvíle. Do závodu
pak dali v‰e a bojovalo se o kaÏdé místo.

Po dojezdu do cíle bylo poznat vyãer-
pání mlad˘ch sportovcÛ, ale jejich úsmû-
vy dávaly tu‰it, Ïe si celou akci skvûle 
uÏívají. Ve chvíli slavnostního vyhlá‰ení

v˘sledkÛ se náhle vyjasnilo a podzimní
slunce symbolicky ozáfiilo stupnû vítûzÛ,
jako by chtûlo odmûnit v‰echny úãastníky
i spokojené pofiadatele. Zá‰titu nad touto
akcí pfievzala starostka mûsta Mgr.
Romana Synakieviczová, závod byl sou-
ãástí projektu Sportujme, spolupracujme
a vzdûlávejme se, kter˘ realizujeme spolu
s partnery ze Slovenska a Litvy. 

Text: Mgr. Du‰an Dvofiáãek, fieditel závodu
Foto: archiv ‰koly

MARIE PLOTùNÁ 
VYSTAVUJE V BLANSKU

V úter˘ 15. listopadu probûhla v Galerii
Joná‰ vernisáÏ v˘stavy obrazÛ Marie Plotûné.
Brnûnská v˘tvarnice, karikaturistka, malífika,
ilustrátorka a drÏitelka mnoha ocenûní se ver-
nisáÏe zúãastnila osobnû. Vtip kresleného 
humoru, kter˘m je tak známá, je zaloÏen na
mnohov˘znamnosti slov, jejich doslovné in-
terpretaci ãi absurdních situacích. Neménû
v˘znamnou a známou tvorbou jsou rovnûÏ je-
jí drásavé pastely, jeÏ vznikají autorãinou
vlastní technikou, pfii které je papír drsnûn
ostr˘m hrotem a v˘sledkem je obraz pÛsobící
jako reliéf. Díla Marie Plotûné jsou publiko-
vána v na‰em i zahraniãním tisku a jsou 
zastoupena v mnoha galeriích u nás i v za-
hraniãí. V˘stava potrvá do 15. prosince 2016.

Text a foto: Pavel Svoboda

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 25. 11.
na námûstí Republiky v 17:00.

byly mediálním 
partnerem akce.


