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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. prosince 2013, uzávûrka je 2. prosince 2013.

Právû nyní nadchází období, kdy se
souãasní Ïáci devát˘ch roãníkÛ základních
‰kol zaãínají poohlíÏet po té ãi oné stfiední
‰kole. Za pomoci rodiãÛ, zku‰en˘ch peda-
gogÛ, v˘chovn˘ch poradcÛ ãi zástupcÛ
Úfiadu práce zvaÏují, jaké studium je pro
nû nejvhodnûj‰í. Nûktefií moÏná nevûdí, Ïe
dal‰ím poradním hlasem mÛÏe b˘t i peda-
gogicko-psychologická poradna.

Na tomto pracovi‰ti je jiÏ tradicí, Ïe
v období podzimu aÏ zimy kontaktují bu-
doucí studenti poradnu a zajímají se
o moÏnost absolvování testÛ profesní ori-
entace. Samotné vy‰etfiení probíhá vût‰i-
nou pfiímo v prostfiedí poradny v Blansku,
pokud je více zájemcÛ z jedné ‰koly, je
moÏné nabídnout vy‰etfiení pfiímo ve ‰kole.

Pokraãování textu na stranû 14

Vût‰ina z nás stála v Ïivotû pfied rozhodnutím, kterou
stfiední ‰kolu, po ukonãení základního vzdûlávání, zvo-
lit. Jedná se zcela jistû o krok v˘znamn˘, pro dal‰í v˘-
voj osobnosti a Ïivotního smûfiování nezbytn˘. 

Podzim se ujal naplno své vlády a poãasí nám v posledním fiíjnovém t˘dnu dopfiálo pfiíjemné teploty. I proto by-
la leto‰ní Lampiónová slavnost, co se náv‰tûvnosti t˘ãe, velice úspû‰ná. Scénáfi slavnosti se od tûch pfiedcho-
zích pfiíli‰ neli‰il, ale i pfiesto se kaÏdoroãnû snaÏíme o zmûnu, ãi její zpestfiení. 

ORIGINÁLNÍ 
VÁNOâNÍ DÁREK...
- více na str. 14

POZVÁNÍ NA DNY
ADVENTNÍ VAZBY 27 - 28. 11.

- více na str. 13

SOUTùÎ - SPRÁVNÁ ODPOVùë
= POUKAZ NA 500 Kã
- více na str. 12
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

data zdravotnictví v Letovicích. 
Plakát je oti‰tûn se svolením Nemocnice

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.

Lampionové prÛvody si dûti oblíbily.

PrÛvod s lampióny zaãal tradiãnû 
u radnice. âelo prÛvodu tvofiili mladí ha-
siãi s louãemi, ktefií odvedli v‰echny pfií-
tomné na hfii‰tû u rybníka, kde pokraão-
vala druhá, neménû zajímavá ãást akce.
V minulosti létaly nad âernou Horou
velmi oblíbené lampióny ‰tûstí, oblohu
osvûtlovaly men‰í, ãi vût‰í ohÀostroje,
dûti se procházely stra‰ideln˘m lesem
a letos v‰echny pfiekvapila OhÀová
show, kterou pro nás pfiipravili ãlenové
‰ermífiské a kaskadérské spoleãnosti ·t-
vanci. Jejich show byla dÛstojnou a ne-
tradiãní teãkou leto‰ního prÛvodu. Byla
plná divadelních a taneãních prvkÛ, pod-
barvena rytmickou hudbou. Poutav˘ byl
i boj s louãemi, tanec s pójemi, ohnivé
vûjífie a fiada pyroefektÛ. Poté jiÏ násle-
dovala volná zábava a obãerstvení, na
které se tû‰ily pfiedev‰ím dûti. Spokojené
obliãeje mal˘ch i velk˘ch nás utvrdily
v tom, Ïe je podzimní slavnost v âerné

Hofie stále oblíbená. Je pfiíjemné setkávat
se s pfiáteli, znám˘mi, dûtmi a jejich ro-
diãi, popovídat si o Ïivotû a vzájemnû si
udûlat radost. 

Chtûla bych touto cestou podûkovat
v‰em pofiadatelÛm, ktefií jiÏ po‰esté
Lampiónovou slavnost ochotnû pfiipra-
vují. Jedná se o pracovníky základní
‰koly, která celou akci zastfie‰uje, dále
dûkuji ãlenÛm SDH âerná Hora, ktefií se
starají o bezpeãn˘ prÛbûh akce, ãlenÛm
Fotbalového oddílu âerná Hora a Sboru
pro obãanské záleÏitosti, kter˘ poskyt-
nul finanãní prostfiedky na leto‰ní pro-
gram. Slu‰í se téÏ podûkovat Pivovaru
âerná Hora, kter˘ vûnoval dûtem limo-
nády, a ostatním sponzorÛm, ktefií pfii-
spûli jak finanãnû, tak i materiálnû. Dík
patfií v‰em, ktefií na slavnost pfii‰li a uká-
zali tak, Ïe jim není lhostejn˘ kulturní
Ïivot v na‰em mûstysi.    

Text a foto: J. Kubelková

Konãím „devítku” a co dál?

Je nedûle ráno a pfied jeskyní
V̆ pustek nedaleko obce Kfitiny mÛÏe-
me spatfiit men‰í skupinu lidí v zablá-
ceném obleãení. Jedná se o jeskyÀáfie
pracující v Kfitinském údolí, ktefií se
vydávají na pravidelnou pracovní akci
do podzemí. V této jedineãné lokalitû
chránûné krajinné oblasti Moravsk˘
kras provádí speleologickou ãinnost
ãlenové âeské speleologické spoleã-
nosti, respektive její základní organiza-
ce âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí.
Speleologie zahrnuje ‰irokou oblast ak-
tivit jako objevování, studium, doku-

mentaci, prÛzkum a v˘zkum v‰ech kra-
sov˘ch jevÛ. V této oblasti se vyskytu-
je na nûkolik desítek men‰ích ãi vût‰ích
jeskyní. Ty nejv˘znamnûj‰í z nich jsou
opatfieny vstupní uzávûrou, která chrá-
ní jeskynû nejen pfied neÏádoucími ná-
v‰tûvami vandalÛ, ktefií nevratnû niãí
jedineãnou krápníkovou v˘zdobu, ale
také ukvapené náv‰tûvníky pfied moÏ-
n˘m zranûním.

Skupina Kfitinské údolí vznikla jiÏ
v r. 1956 a jejím prvním pracovi‰tûm se
stala jeskynû Jestfiábí skála. 

Pokraãování textu na stranû 2

Vstupní portál jeskynû Jestfiábí skála.

Za tajemn˘mi jeskynûmi
Kfitinského údolí

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko

15. roãník festivalu filmÛ, 
setkání a dobrodruÏství

22. - 24. listopadu - Blansko     www.festivalrajbas.cz

Již nyní přijímáme
objednávky 

na PLESOVOU SEZONU 2014

se SLEVOU 10%
Vyhněte se lednové „tlačenici”

a zamluvte si šaty s pfiedstihem 
a slevou

Půjčovna šatů Blansko, 
tel.: 608 965 363 w
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Podzimní slavnost v âerné Hofie
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