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Libuše Obrdlíková vystavovala svá díla v Adamově
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Skladové vozy Dacia
Mimořádná nabídka pro vás

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Zvýhodnění 40 000 Kč se skládá ze slevy 10 000 Kč a dodatečné slevy 30 000 Kč při využití financování PREMIUM 30 000 Kč DUSTER od 
Dacia Finance a vztahuje se pouze na vybrané skladové vozy. Platí do 30. 9. 2020, nebo do vyprodání skladových zásob. Záruka Dacia platí pro všechny modely Dacia po dobu 3 let, nebo 100 000 km dle toho, co nastane 
dříve. Reprezentativní příklad: Dodatečná sleva 30 000 Kč pro modely Dacia Duster s naftovou nebo LPG motorizací platí na vybrané skladové vozy při využití značkového financování PREMIUM 30 000 Kč DUSTER od Dacia 
Finance. Dacia Finance znamená financování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Dacia Duster: spotřeba 4,1–6,9 (l/100 km), emise CO2 108–140 (g/km). Dacia Sandero: spotřeba 3,6–6,6 (l/100 km), emise 
CO2 96–128 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou určené metodikou stanovenou podle platných právních předpisů požadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za 
stejných podmínek. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Zvýhodnění až 40 000 Kč
LPG z výroby 3 roky záruka Dacia

	 Město	Boskovice	hodlá	zrealizovat	
v	 Hrádkově	 novostavbu	 komunitního	
centra,	které	bude	sloužit	pro	setkává-
ní	a	realizaci	aktivit	obyvatel	Hrádko-
va.	 Objekt	 nahradí	 stávající	 budovu,	

která	je	ve	špatném	stavebně	technic-
kém	stavu,	je	staticky	narušená	a	navíc	
kapacitně	 nevyhovuje	 potřebám	 osa-
dy.	Náklady	na	realizaci	budou	hraze-
ny	z	rozpočtu	města	Oddíl	36	Bydlení	

a	 komunální	 služby,	 akce	 Budova		
OV	Hrádkov	ve	výši	11,0	mil.	Kč.	Na	
realizaci	 bude	 část	 nákladů	 hrazena		
z	 dotačního	 programu	 MAS	 Bosko-
vicko	PLUS,	z.s.	Předpokládaná	výše	

dotace	 je	5,7	mil.	Kč.	RM	Boskovice	
schválila	zadávací	podmínky	v	rámci	
zadávacího	řízení	na	akci	„Komunitní	
centrum	Boskovice	–	Hrádkov“.	
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	 MKS	 Adamov	 Historicko-vlastivěd-
ný	 kroužek	 připravil	 po	 delší	 vynu-	
cené	 přestávce	 ve	 výstavní	 síni	 Spo-	
lečenského	 centra	 MKS	 v	 Adamově	
výstavu	 prací	 Libuše	 Obrdlíkové.	 Už	
název	výstavy	Malá	retrospektiva	na-
povídá,	 že	 Libuše	 Obrdlíková	 nám		
připravila	 ukázky	 děl	 z	 jednotlivých	
tvůrčích	etap	svého	života.		Slavnostní	
vernisáž	se	uskutečnila	13.	září.	Výsta-
vu	uvedla	autorka	a	Jaroslav	Budiš.		

	 Libuše	 Obrdlíková	 se	 narodila	 v	 roce	 1946	 v	 Brně.	 Je	 členkou	 sdružení		
Mixtum	compositum	při	Unii	výtvarných	umělců	ČR.	Vystudovala	na	Střední	
umělecko-průmyslové	 škole	 v	 Brně	 propagační	 grafiku,	 která	 byla	 její	 hlavní	
profesní	náplní.	Vedle	zaměstnání	si	 i	 jako	matka	 tří	dětí	našla	čas	na	volnou	
tvorbu.	V	80.	letech	se	L.	Obrdlíková	věnovala	převážně	netkané	tapiserii	–	art	
protisu.	Ve	spolupráci	s	architektem	vyzdobila	řadu	veřejných	prostor.	Později		
v	její	tvorbě	převládá	malba	olejem	a	akrylem.	Intenzivně	se	také	věnuje	technic-
ky	náročné	kombinované	grafice.	Její	umělecký	výraz	ovlivnil	pobyt	v	Zambii,	
emigrace	a	účast	na	manželových	projektech	na	ochranu	přírody	v	rozvojových	
zemích.	Nezůstala	chladná	k	tvrdým	životním	podmínkám	domorodců.	Nejsou	jí	
lhostejné	ani	situace	a	nálady	v	dnešní	společnosti.	Do	obrazů	a	grafik	vkládá	své	
pocity,	představy,	sny	i	vzpomínky	na	vzdálená	magická	místa.	Uspořádala	více	
než	40	autorských	výstav	v	České	republice,	Německu,	Zambii	a	Kolumbii.	Spo-

lečně	vystavovala	s	českými	a	německými	umělci.	Zúčastnila	se	přehlídek	netka-
né	české	tapiserie	v	Rakousku,	Spojených	Arabských	Emirátech	a	v	Austrálii.
	 Další	informace	lze	získat	na	webové	stránce:	www.libuseobrdlikova.cz
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