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Obfiadní síÀ na Mûstském úfiadû
v Rájci-Jestfiebí v leto‰ním roce doznala
zmûn jako celek podle návrhu Ing. Arch.
Moniky Sirné. Jednalo se tedy o staveb-
ní práce, nové elektroinstalace i vybave-
ní. Rekonstrukce byla velmi nároãná,
neboÈ po demontáÏi obloÏení stûn byla
zji‰tûna velká vlhkost zdiva a nezb˘va-
lo, neÏ provést sanace, které znaãnû pro-
táhly termín dokonãení realizace.
V̆ sledek dle reakcí náv‰tûvníkÛ je v˘-
born˘. Vznikl nov˘, svûtl˘ a dÛstojn˘
prostor, kter˘ zdobí nádherné dílo Valéra
Kováãe, mistra skláfiského. Tématem je-
ho díla byl zvolen VESMÍR, nûkde za-
ãíná, nûkde konãí. Dílo doplnil také
sv˘m textem básník Miroslav Holman. 

Text a foto: Mgr. Romana Synakieviczová

Nová obfiadní síÀ 
v Rájci - Jestfiebí

Zaãátkem prosince leto‰ního roku byla slavnostnû uvedena
do provozu v Nemocnici Blansko magnetická rezonance. Toto
moderní zafiízení v˘raznû zv˘‰í komfort pacientÛ a posune ne-
mocnici na vy‰‰í úroveÀ poskytované péãe.

21. prosince v 18:00, evangelick˘ kostel Boskovice
Kantiléna, sbor dûtí a mládeÏe pfii Filharmonii Brno. V pro-
gramu, pfii nûmÏ vedle zpûvu zazní i varhany, dominuje hud-
ba XX. století se jmény Bohuslava MartinÛ, Sergeje
Rachmaninova a Felixe Mendelssohna. Nejvíce prostoru se
v‰ak dostane ãeskému mistru Petru Ebenovi, jehoÏ Missa
Adventus leto‰ní hudební cyklus symbolicky uzavfie.
VSTUPNÉ: Dobrovolné

Srdeãnû zve Jifií Bure‰, evangelick˘ faráfi v Boskovicích

Pozvánka na koncert 

VernisáÏ v Galerii Joná‰ v Blansku

Blanenská nemocnice
spustila provoz mag-

netické rezonance

Jak uvedla fieditelka Nemocnice
Blansko MUDr. Vladimíra Danihelko-
vá, MBA: „Jednou z hlavních v˘hod
magnetické rezonance pfiímo v nemoc-
nici je, Ïe pacienti uÏ nebudou muset ce-
stovat na jiná pracovi‰tû. Lidé z regionu,
coÏ znamená fiádovû aÏ 150 tisíc obyva-
tel, budou moci ãerpat péãi u nás a ne-
budou za ní muset jezdit do Brna,
Prostûjova ãi Olomouce. Samozfiejmû
se zkrátí ãekací lhÛty na vy‰etfiení, nyní
se bavíme fiádovû o mûsících, u nás to
bude po spu‰tûní v fiádech t˘dnÛ. Pro pa-

cienty znamená magnetická rezonance
zkvalitnûní a zrychlení péãe, pro lékafie
pak samozfiejmû kvalitní diagnostiku, ke
které se dostanou velmi rychle”. 

Co se t˘ká finanãních prostfiedkÛ,
technologii vãetnû stavby za více jak
padesát milionÛ korun nemocnice 
hradila z vût‰iny sama ze sv˘ch pro-
stfiedkÛ, ãást penûz poskytl zfiizovatel,
kter˘m je mûsto Blansko, a na ãást si
nemocnice vzala úvûr. 

Text a foto: Bc. Katefiina Ostrá 
(redakãnû upraveno)

Probíhající v˘stava 
v Galerii Joná‰ 

23. listopadu 2018 probûhla
v Galerii Joná‰ v Blansku vernisáÏ
obrazÛ a ‰perkÛ. Obrazy vystavuje
SoÀa ·tossová s podnázvem Perem
a ‰tûtcem a cínované ‰perky pfiedsta-
vila Jana Vodiãková. 

V̆ stava potrvá do 21. prosince 2018
v bûÏné otevírací dobû Galerie Joná‰
v Blansku, na ulici Smetanova 6. Pfiijìte
v pfiedvánoãním ãase, v˘stava je prodejní. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Ladislav Král


