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¤editel Gymnázia Mgr. Radek Petfiík pfii zahájení prezentace.

Foto: Rdek Opatfiil.

31. fiíjna 2012 od 18.00 h probûhla
v prostorách Mûstské knihovny Blansko
vefiejná prezentace studentského projektu
Gymnázia Blansko Expedice KOSTELÍK,
mapující osudy unikátní historické stavby
– dfievûného kostelíka sv. Paraskivy
v Blansku. 

24 studentÛ pod vedením  PhDr. Dany
Fránkové pfiedvedlo blanenské vefiej-
nosti v˘sledky svého nûkolikamûsíãního
v˘zkumu formou dvou krátk˘ch filmÛ
a sérií tematick˘ch prezentací. Dotace
z programu Jihomoravského kraje „ Do
svûta! 2012‘‘ tak na‰la zúroãení nejen
pfii náv‰tûvách UÏhorodu, Mukaãeva,
NiÏního Seli‰tû ãi penzionu âetnická
stanice v Koloãavû, kde byli úãastníci
expedice ubytováni, ale v neposlední fia-
dû také v získan˘ch a dále technicky
zpracovan˘ch materiálech, které studen-
ti pfiivezli z Ukrajiny do Blanska a pfie-
dali je symbolicky obãanÛm mûsta. 

Mezi v˘znamné hosty ke studentÛm 

usedli starosta mûsta Blanska Ing. Lubomír
Toufar, 1. místostarosta Ing. Bc. Jifií Crha
a fieditel Mûstské knihovny v Blansku Mgr.
Pavel Pfiikryl. NáboÏenskou obec âesko-
slovenské církve husitské zastoupili p. ka-
zatelka Helena Ladiãová, která se podílela
na projektu pfiípravou t˘mu historikÛ, a p.
faráfi Martin Kopeck˘, za Farnost sv.
Martina v Blansku pfii‰el p. jáhen Oldfiich
Nûmec. Svoje studenty podpofiil svojí pfií-
tomností fieditel Gymnázia v Blansku Mgr.
Radek Petfiík, kter˘ na projektu osobnû spo-
lupracoval.

Diskuse a dotazy v závûru zdafiilé 
akce ukázaly, Ïe osudy památek mûsta
Blanska nejsou jeho obãanÛm lhostejné
a Ïe mladí lidé nemusí b˘t vnímáni jako
ti, ktefií památky a budovy mûsta po‰ko-
zují, n˘brÏ jako ti, ktefií budou jednou
bohatství svého mûsta odpovûdnû spra-
vovat a uchovávat pro dal‰í generace.

Text: Mgr. Jana Îilková
Foto: Mgr. Ivo Grim

Expedice KOSTELÍK pokraãuje
- vefiejná prezentace projektu 
studentÛ Gymnázia Blansko

V˘lov rybníka Ol‰ovce v Jedovnicích 27. – 28. 10. 2012

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 30. 11.
na námûstí Republiky v 17:05.

Na tiskové konfe-
renci mûsta Blanska
dne 2. listopadu zaznûl
dotaz, zda bude mûsto
uvaÏovat o nav˘‰ení
poplatkÛ za svoz ko-
munálního odpadu
v roce 2013. Starosta
mûsta Blanska, pan
Ing. Lubomír Toufar,
informoval o novele
zákona, která umoÏÀu-
je obcím zv˘‰it tento
poplatek aÏ do v˘‰e
1.000 Kã za osobu na
rok. 

Souãasné skuteãné
náklady mûsta na svoz
odpadu se pohybují ve
mûstû Blansku ve v˘‰i
705 Kã na obãana.

Starosta v‰ak novináfie ujistil, Ïe pokud by ke zdraÏování

do‰lo, bude se jednat o nav˘‰ení nejvíce o 10-15% opro-

ti souãasn˘m 492 Kã, které kaÏd˘ obãan Blanska musí za

rok zaplatit. Text a foto: mp

Bude Blansko zdraÏovat 
odvoz odpadu?

Ilustraãní foto.

Srdeãnû vás osobnû vûfiící
(kteréhokoliv vyznání), hledají-
cí i nevûfiící zveme na  sváteãní
setkání do dfievûného kostela
v Blansku.

Dne 19. 5. 2012 proÏila ce-
lá PlzeÀská diecéze slavnostní
okamÏik. Novû zvolen˘ bis-
kup Filip ·tojdl, byl slavnost-
nû ordinován a instalován do
funkce plzeÀského biskupa. Je mu 37 let, je nejmlad‰ím
biskupem Církve ãeskoslovenské husitské.

Biskupa Filipa ·tojdla uvítáme poprvé v brnûnské die-
cézi právû v dfievûném kostele v Blansku. Slavnost se ko-
ná v nedûli 25.11. v 9:00 hodin. Na setkání s vámi 

se tû‰í Martin Kopeck˘, faráfi.

VZÁCNÁ NÁV·TùVA V BLANSKU


