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• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ tel.: 516 499 842, pí. Pešová 733 536 750

STŘEDISKO SADŮ
p. Sehnal 733 536 751

Držitel ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje  
a ZLATÁ Chu jižní Moravy 2019 pro jablečný mošt Rubín.

 ČERSTVÁ JABLKA Z LETOŠNÍ SKLIZNĚ
 PRODEJ ODRŮDOVÝCH MOŠTŮ

 veškerý sortiment montérek, blůz, vest, bund...
 vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
 šijeme v nadměrných i dětských velikostech
 vyrábíme funkční oděvy z thermoúpletů a shoftshellu
 šijeme též oděvy z fleecu a maskáčoviny

Děvčata se basketbalem baví

Masarykova střední škola v Letovicích

	 Uplynulá	mistrovská	sezona	byla	pro	
Basketbalový	klub	Blansko,	z.s.	úspěš-
ná.	Do	pravidelné	soutěže	jsme	zapojili	
tým	žen,	který	odsadil	v	OP	I.	historic-
ky	 nejlepší	 umístění	 v	 podobě	 páté	
příčky,	v	nadregionální	lize	U15	patří-
me	pravidelně	ke	špičce	a	nejinak	tomu	
bylo	letos.	Děvčata	vybojovala	2.	místo	
za	 Žabinami	 Brno.	 Nebývalý	 rozvoj	
jsme	zaznamenali	 v	kategoriích	mini-
žákyň	nečekaně	velkým	nárůstem	no-
vých	zájemkyň	o	basketbal.	Škoda,	že	
jsme	 z	 kapacitních	 důvodů	 nemohli	
uskutečnit	nábory	a	počty	děvčat	ještě	
navýšit.	Přesto	je	pravidelně	na	trénin-
ku	 ve	 třech	 výkonnostních	 skupinách	
kolem	30	děvčat.	Díky	perfektní	práci	
hlavního	trenéra	Slávka	Streita	a	trené-
rek	Ivany,	Petry	a	Terezy	se	daří	přípra-
vu	nejmladších	členek	basketbalového	
klubu	zvládat.	Do	pravidelných	soutěží	
se	zapojily	týmy	U11+U12	a	U10.	Jejich	
zápasy	byly	ukázkou	sportovního	nad-
šení	 většiny	 začínajících	hráček.	Klub	
se	snažil	na	oplátku	 jejich	basketbalo-
vou	 aktivitu	 zpříjemnit	 doplňkovými	
činnostmi,	které	byly	na	pořadu	v	rámci	
týdenního	soustředění	v	jarních	prázd-
ninách	 a	 také	 při	 různých	 zábavných	
akcích	v	průběhu	tréninků	po	celý	rok.

	 V	 srpnu	 zahájila	 všechna	 družstva	
předsezonní	přípravu	zaměřenou	na	zís-
kání	 fyzické	 kondice.	 Součástí	 tohoto	
období	přípravy	bylo	tradiční	pětidenní	
soustředění	 žákyň	 v	 Hustopečích.	 Po	
návratu	pokračovaly	hráčky	 se	 zdoko-
nalováním	 basketbalových	 dovedností.	
V	sezoně	2018-2019	 jsme	odehrály	 té-
měř	 100	 utkání	 a	 letošní	 ročník	 bude	
ještě	nabitější.	Kvalitnější	je	soutěž	do-
spělých	 (10	 týmů),	 zajímavou	 úroveň	
mívá	 NRL,	 ve	 které	 startují	 U15	 a	 na	
atraktivnosti	získají	 i	soutěže	mladších	
(U11)	a	starších	(U12)	minižákyň,	které	
se	odehrávají	v	novém	formátu	turnajů,	
někdy	 i	 s	 družstvy	 kluků.	 Do	 soutěží	
ČBF	 se	 od	 listopadu	 zapojí	 také	 nej-
mladší	 děvčata	 při	 turnajích	 kategorie	
U10.	 Zde	 se	 mohou	 uplatnit	 hráčky,		
které	začaly	s	basketbalovou	přípravou	
v	září	2019.	Pozvánka	směřuje	k	novým	
zájemkyním	o	basketbal	ročníků	2010,	
2011	 a	 2012.	 Tréninky	 probíhají	 ve	
sportovní	hale	Údolní	2-3x	týdně	v	době	
od	15:00	–	16:30	hodin.		Naše	výsledky	
můžete	sledovat	mj.	na	www.bkblansko,	
kde	 jsou	 bližší	 informace	 o	 činnosti	
Basketbalového	klubu	Blansko,	z.s.

Text: Milan Ševčík
Foto: archiv BK Blansko, z.s.

M. Sedláková při zakončení v utkání s Kyjovem

otevřela rekonstruované dílenské prostory
	 V	hlavní	budově	na	Tyršově	ulici	při-
pravila	Masarykova	střední	škola	v	Le-
tovicích	nově	zrekonstruované	prostory	
pro	 odborný	 výcvik	 učebních	 oborů.	
Nově	 jsou	 opraveny	 nejen	 dílny,	 ale	
také	zázemí	včetně	šaten	a	 sociálního	
zařízení.		
	 Ve	 čtvrtek	 29.	 srpna	 se	 konalo	 za	
účasti	 pozvaných	 hostů	 slavnostní	 ote-
vření	 nových	 prostor.	 Ředitelka	 školy	
Ing.	Helena	Marešová	poděkovala	všem,	
kteří	 se	 zasadili	 o	 získání	 finančních	
prostředků	na	 tuto	akci	 a	 také	zaměst-

nancům	školy,	kteří	přispěli	k	realizaci.	
Zhotovitelem	stavby	byla	firma	PamRe-
ko	s.r.o.,	jejíž	práci	vysoce	ocenila,	stej-
ně,	 jako	 pečlivě	 vykonávaný	 stavební	
dozor,	který	prováděl	Ing.	Miloš	Novot-
ný.	Před	 slavnostním	přestřižení	pásky	
paní	ředitelka	zdůraznila,	že	budou	ná-
sledovat	 další	 etapy	 stavební	 činnosti,	
které	zlepší	funkčnost	budovy	a	přispějí	
tak	 ke	 zkvalitnění	 výuky	 v	 učebních	
oborech,	které	jsou	dnes	velmi	žádané.

Text a foto: ph

Ředitelka školy Ing. Helena Marešová a starosta Letovic Mgr. Petr Novotný před 
slavnostním přestřižení pásky


