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HOLA  HOLA, 
podzim přichází a s ním doba pustit se spolkové činnosti.
Protože šance sejít se všici, volím tuto e-mail formu vzájemné informovanosti.
Takže, v důsledku setkání někdy v květnu u ohně na Domě přírody se spustila aktivita ověřit zájem
o činnost Horizontu a netrvalo ani tři měsíce :-) kdy jsem obdržel seznam lidiček, co mají zájem
něco podnikat ať již aktivní samostatnou formou nebo vyjádřili sympatie s tím, že se příležitostně
rádi zapojí. Na seznamu je 25 členů a těm zasílám tento zpravodaj s informacemi, co se chystá. 

Vedení spolku: 
Prvně musíme zvolit novou Radu spolku, termín slíbil svolat Zdenál na příští týden. Zúčastnit by
se měli stávající  členové rady (Daněk, Špíšek, Hubert  Lumír,  Pekárek,  Žákovská)  i  noví,  kteří
projevili a  potvrdili zájem celoročně pracovat (Špíšková H., Šamonilová) a samozřejmě moc a moc
uvítáme, každého, kdo by měl zájem pomoci. Zdenále, prosím, co nejdříve upřesni den, místo a čas.

Informace o projektech: 
Pro rok 2022 byly podány a podpořeny Městem Blansko následující projekty:

• Okem  dobrodruha,  neprofesionální  filmová  soutěž   -  výše  dotace  14.700  korun  (za
předpokladu  vykázání  zúčtovatelných  nákladů  více  než  29.400,-   Kč)  za  realizaci  a
vyúčtování odpovídá Alena Žákovská. 

• Večery  s  Kotlíkem,  klubová činnost   -  výše  dotace  14.000,-  (za  předpokladu vykázání
zúčtovatelných nákladů více než 20.000,-  Kč) za realizaci a vyúčtování odpovídá Milan
Daněk

• WAU!,  soutěž  dětských  prezentací  –  výše  podpory  18.300,-  (za  předpokladu  vykázání
zúčtovatelných  nákladů  více  než  26.142,-  Kč)  za  realizaci  a  vyučtování  odpovídá  Eva
Šamonilová 

• Zájmová  činnost  Horizontu  -    výše  dotace  21.000  korun  (za  předpokladu  vykázání
zúčtovatelných nákladů více než 30.000,-  Kč) za realizaci a vyúčtování Rada spolku.

            (tady se musíme dohodnout na co bude čerpáno)
Na tyhle projekty jsme podepsal smlouvy a peníze máme na účtu (zbývá tedy zabezpečit těch cca
více než 37.542,- Kč, abychom je mohli vyčerpat a využít. 

• Festival  RAJBAS  –  podali  jsme  žádost  o  individuální  dotaci  a  v  úterý  13.09.2022  na
posledním jednání  zastupitelstva byla schválena dotace 60.000,-Kč,   smlouva podepsána
ještě není.

 
Na  Rajbase teď velmi intenzivně pracuji  a některé z vás průběžně informuji.  Uvítám, když se
zformuje pevná skupina skalních pořadatelů – ozvěte se, kdo má zájem být v tomto kruhu. Zatím
to stojí na potvrzení účasti hlavních tváří festivalu – v jednání jsou stále Alena Zárybnická a Petr
Horký. Potvrzeno by mělo být do konce týdne a pak naplno rozjedeme propagaci...    

Co běží a co připravujeme v brzké době:
• Už na tuto neděli (18. září v 11:00 hod)  hodin připravuje Olda Šperka a Andrejka Krušínová

další KOB: CHUDOBÍNSKÁ (4. etapa KOB 2022)



      
- místo konání: http://2022.festival-rajbas.cz/kolem-okresu-blansko/4-etapa-kob-2022-
chudobinska/
- město nebo obec: Vír, GPS: 49.5579328N, 16.3139764E
-  popis  akce:  S  podzimem přichází  i  šance  vyrazit  do  „outdórového“  počasí,  které  rosničky
ohlašují  právě  na  nadcházející  víkend.  Víte  kudy teče  Švarcava  a  kde  leží  vesnice  Chudobín?
Nevíte? Však je Chudobín už dávno skryt pod hladinou přehrady a střeží ho jen osamělá borovice.
Ta byla pro svůj příběh v anketě vyhlášena Stromem roku 2019 a dokonce Evropským stromem
roku 2020.  A právě  do  těchto  míst  zavede  čtvrtá  etapa  KOBu 2022.  více:  http://2022.festival-
rajbas.cz/kolem-okresu-blansko/

• V neděli 2.října startuje 26. ročník Přeběhu okresu Blansko s poselstvím RUN FREE!
Start  v  Adamově  v  11:00  hodin,  beru  si  na  starost  a  hledám  2-3  pořadatele.  Více  zde:
http://2022.festival-rajbas.cz/beh-poselstvi-napric-okresem-blansko/

• Ve středu 12.října  bude na Ulitě  hostem  Večera s  Kotlíkem č.  217 Vasha Kolář (12ti
násobný mistr světa v cyklotrialu) – připravuje Michal Pekárek 

O novinkách ze schůze Rady spolku napíši příště.
Těším se na setkávání „naživo“. Hodně elánu a hrrrr do toho :-)
Dany      

fotopozvánka na KOB 18.9.2022 (autor BUF)  
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