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Blansko a okolí

Diakonie Broumov odváÏí nashromáÏdûné vûci.

Na‰e ‰kola, Obchodní akademie
a Stfiední zdravotnická ‰kola Blansko,
dostala v prÛbûhu záfií v˘zvu Diakonie
Broumov ke sbírce pro potfiebné spolu-
obãany. Ve v˘zvû nám napsali, Ïe je 
stále obtíÏnûj‰í uspofiádat a naplnit nûja-
kou dobroãinnou sbírku, protoÏe se jich
koná mnoho pro rÛzné úãely. Rozhodli
jsme se sbírku na na‰í ‰kole uspofiádat
a v‰ichni zamûstnanci i studenti ‰koly
dostali zprávu o moÏnosti pfiinést podle
informací vhodné o‰acení a dal‰í pfied-
mûty denní potfieby bûhem fiíjna do ‰ko-
ly. V na‰em pfiípadû se nepotvrdila
pfiedstava o obtíÏném pfiesvûdãování

o pomoci potfiebn˘m, protoÏe sklad
‰koly se rychle zaplnil zavazadly pln˘-
mi obleãení, obuvi, pfiípadnû nádobí
atd. Diakonie Broumov si vyzvedla
shromáÏdûné pytle, ta‰ky a krabice
a dalo nám dosti práce v‰e pfiemístit do
jejich nákladního automobilu.

Vûfiíme, Ïe na‰i studenti a zamûst-
nanci touto sbírkou pomohou potfieb-
n˘m obãanÛm a Ïe se potvrdilo, Ïe lidé
rádi pomohou, kdyÏ vûdí kde a jak.

Ing. Jarmila Dufková 
a Ing. Anna Stloukalová

Obchodní akademie 
a Stfiední zdravotnická ‰kola Blansko

Foto: archiv ‰koly

Sbírka na OA a SZd· Blansko

Policie uspofiádala preventivní
akci na dopravním inspektorátu

Dûti zkou‰ely policejní vybavení.

V pátek 21. listopadu v odpoledních ho-
dinách bylo v budovû PâR v Blansku ru‰-
no. Probûhla zde preventivní akce Kdo je
vidût, vyhrává aneb Den otevfien˘ch dvefií
na Dopravním inspektorátu. 

Odpoledne si uÏily nejen dûti, i rodiãe
mûli moÏnost si vyzkou‰et, jaké je to fiídit
pod vlivem alkoholu, byÈ se jednalo „jen
o fiízení kolobûÏky na policejním parko-
vi‰ti”. Pro dûti byl program pfiipraven˘ ve
spolupráci s Mûstem Blanskem, Besipem
a Jihomoravsk˘m krajem opravdu pestr˘,
pln˘ soutûÏí s odmûnami.

Ve veãerních hodinách se pomalu zaãaly
dûti a rodiãe trousit domÛ, kaÏdé dítû do-
stalo reflexní náramek na památku, takÏe
v‰echny dûti po cestû domÛ pûknû svítily. 

Podûkování patfií urãitû v‰em, ktefií se
na této povedené akci podíleli. 

Text a foto: RePo

Na Kolárce prezentovali 
studenti svÛj v˘let do Ruska

Eva Zatloukalová 
a Mgr. Vladimír ·enk˘fi. 

Ten, kdo pfii‰el ve stfiedu 26. 11.
v Blansku do divadla Kolárka, ocitl se rá-
zem v Rusku. Hned za dvefimi kaÏdého
s úsmûvem uvítaly „ruskie dûvu‰ky” s ty-
pick˘m ãepcem - koko‰níkem na hlavû
a nabízely pfiítomn˘m ruské piroÏky
s mlet˘m masem na uvítanou. V‰ude by-
la ruská v˘zdoba a uÏ se jen ãekalo na za-
ãátek akce. Probûhla zde prezentace
gymnazistÛ z Blanska, ktefií se v záfií le-
to‰ního roku podívali s projektem Rusko
se musí zaÏít do Sankt-Pûtûrburgu s nû-
kolika zajímav˘mi zastávkami po cestû. 

Úvodní slovo pronesl Mgr. Vladimír
·enk˘fi se studentkou Evou Zatloukalo-
vou. Pûveck˘ sbor Perliãky zapûl nûkolik
rusk˘ch písní, prezentaci uvádûli v‰ichni
„úãastníci zájezdu”. V‰e bylo doplnûno
vkusnû a profesionálnû zhotoven˘m vi-
deem studenta Vítû Musila, kter˘ se také
zájezdu úãastnil.

Jako host vystoupil pfiedseda âeské 

asociace rusistÛ Mgr. Jifií Klapka, kter˘
také zazpíval ruskou píseÀ. 

Cel˘ veãer probûhl v pfiátelské atmo-
sféfie, a jak na závûr fiekl pan fieditel 
‰koly, byl to opravdu krásn˘ záÏitek
a v‰ichni, kdo vystupovali a pfiipravovali
prezentaci, odvedli dobrou práci. 

Text a foto: RePo

O víkendu 14. - 16. 11. 2014 se usku-
teãnila akce Vítání sv. Martina. Program
zaãal jiÏ v pátek, ale to hlavní probûhlo
v nedûli. Náv‰tûvníci mohli vidût a vítat
sv. Martina s druÏinou, koãáry, na kte-
r˘ch jeli hosté z partnerského mûsta
Scandiano (Itálie) v doprovodu pfiedsta-
vitelÛ mûsta Blanska, a dal‰í úãastníky
prÛvodu v historick˘ch kost˘mech.

V zámeckém parku probíhal cel˘ den
bohat˘ program, pln˘ kulturních a gas-
tronomick˘ch záÏitkÛ. V 17:00 hodin pak
Blansko ozáfiil krásn˘ Svatomartinsk˘
ohÀostroj.

Vûfiím, Ïe Vás pfiiloÏené fotografie
inspirují k náv‰tûvû 9. roãníku. 

Text a foto: Pavel Krupka

Vítání sv. Martina jiÏ poosmé

Sv. Martin pfiijíÏdí na bílém koni. Slavnostní prÛvod mûstem.

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2015 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko: Foto: L. Kunc


