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Blansko a okolí

Mor byl krutou nemocí, která mno-
ho tisíciletí hubila lidstvo na celém
svûtû. Dlouho, velmi dlouho trvalo lé-
kafiÛm starovûku a stfiedovûku neÏ zís-
kali základní poznatky a zku‰enosti
jak nemoci ãelit. NeÏ se k tomu dospû-
lo, zpÛsoboval vysoce nakaÏliv˘ mor
rozsáhlé epidemie s mnoha tisíci obûtí
na Ïivotech. ·kody zpÛsobené epide-
miemi moru po stránce sociální, kul-
turní i ekonomické byly obrovské.

Nemocnice Blansko vydala dal‰í publi-
kaci autorské dvojice Ing. Bohumil
Grunda, Csc. - Jitka ·evãíková s názvem
Dissertatio de peste / Pojednání o moru.
¤editelka Nemocnice Blansko MUDr.
Vladimíra Danihelková, MBA v pfiedmlu-
vû zdÛvodÀuje ediãní ãinnost nemocnice
snahou o zdravotnickou osvûtu, ke které
patfií i pohled do dûjin medicíny, z nichÏ
lze ãerpat pouãení i v dne‰ní dobû. 

Kniha má 64 stran, stojí 95 Kã a za-
koupit ji lze v podatelnû v nemocnici
v Blansku.

Text: RePo

Vy‰la kniha o moru 

Slavnostní otevfiení mostu u Hol‰tejna.

Dne 2. fiíjna byl u obce Hol‰tejn
v místû propadání potoka Bílá voda
v Moravském krasu slavnostnû pfiedán
do provozu nov˘ most. 

Stavební práce byly zahájeny na ja-
fie roku 2014. Dodavatelem stavebních
prací bylo SdruÏení firem Firesta,
InÏen˘rské stavby Brno a Dopravní

stavby Brno. Celkové náklady na stav-
bu mostu a rekonstrukci silnic v délce
5,7 km jsou 42,5 mil. Kã, z toho ná-
klady na v˘stavbu nového mostu 21
mil. Kã. Pfiedpokládaná dotace z fon-
dÛ EU je stanovena ve v˘‰i 85 %
uznateln˘ch nákladÛ.

Text a foto: RePo

U Hol‰tejna je nov˘ most

Oslava 50. v˘roãí 
zaloÏení ‰koly

Z· a M· na ulici Dvorská v Blansku - rok 1964.

Pfiebal knihy Pojednání o moru.

V Z· a M· na ulici Dvorská v Blansku
zahájili leto‰ní ‰kolní rok netradiãnû. 1. záfií
oslavila ‰kola 50 let své existence. Potkali
se zde b˘valí zamûstnanci i studenti, sou-
ãasní Ïáci a jejich rodiãe a pozvaní hosté.

Slavnostní shromáÏdûní bylo zahájeno
v 10 hodin v tûlocviãnû ‰koly. V úvodu
promluvil fieditel ‰koly Mgr. Bc. Du‰an
Krumnikl, kter˘ seznámil pfiítomné s v˘-
znamn˘mi událostmi z minulosti a souãas-
nosti ‰koly. Poté pfiedal slovo starostovi
mûsta Blanska a dal‰ím hostÛm. Po proslo-
vech mohl zaãít program, kter˘ nachystali
pedagogové a Ïáci ‰koly. Nemohl chybût
koncert skupiny Ka‰tánci, vystoupení dí-
vek z krouÏku aerobiku a divadelní pfied-
stavení Staré povûsti ãeské, které nastudo-
vali Ïáci ‰kolního dramatického krouÏku.

Ve sborovnû ‰koly byly umístûny his-
torické fotografie a ‰kolní kronika, o kte-
rou byl neb˘val˘ zájem. Úãastníci se pak

dozvûdûli podrobnosti o ‰kolních projek-
tech financovan˘ch z fondÛ EU. Z tûchto
projektÛ získala ‰kola moderní didaktic-
kou techniku. Napfi. poãítaãe, dataprojek-
tory, interaktivní uãebnice, tablety, mikro-
skopy i vybavení ‰kolních dílen.

V dal‰í ãásti programu pfiipravili uãite-
lé ukázky z v˘uky angliãtiny, informatiky
a ostatních pfiedmûtÛ. Náv‰tûvníci tak
mohli porovnat vybavení ‰koly a v˘uku
v souãasnosti a minulosti. 

KaÏd˘ náv‰tûvník obdrÏel drobn˘ dá-
rek a almanach, kter˘ byl vydán právû
k této v˘znamné události. 

Trend na‰í ‰koly je v názvu ‰kolního
vzdûlávacího programu: „·kola plná po-
hody”. Doufejme, Ïe pohoda bude na‰i
práci provázet i nadále. 

-eg-
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Zámek Blansko byl otevfien
zdarma vefiejnosti

Spoleãenské ‰aty ze salonu 
Ria Schnirchová.

V rámci 17. roãníku DnÛ evropského
dûdictví UNESCO probûhly v polovinû
záfií Blanenské zámecké dny, kdy od
pátku do nedûle byl moÏn˘ zdarma
vstup do expozic a v˘stav Muzea
Blansko. V pátek bylo moÏné
v Multimediální síni Muzea Blansko
nav‰tívit odborn˘ vûdeck˘ semináfi 
uspofiádan˘ u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí
vypuknutí první svûtové války. V pod-
veãer vystoupila Fren‰tátská cimlábová
muzika RADEGAST. Po oba dny byla
moÏná prohlídka interiérÛ blanenského
zámku oÏiven˘ch v˘stavou spoleãen-
sk˘ch ‰atÛ salonu Ria Schnirchová
a dobového obleãení ze 40. aÏ 70. let
20. století svûtov˘ch módních salonÛ ze
sbírky Jana Baãáka. 

Akce se konala za podpory Mûsta
Blanska a Jihomoravského kraje.

Blanensk˘ salon spoleãensk˘ch ‰atÛ
Ria Schnirchová je pro vás pfiipraven na
dal‰í sezónu, nabízí ‰irokou nabídku spo-
leãensk˘ch ‰atÛ do taneãních, na plesy,
svatební ‰aty a doplÀky. 

Více na www.salonrischa.cz.
Text: RePo
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