
Informujeme /i* 11

roãník IV        ãíslo 9       listopad 2015606 931 795☎

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

tel.: 777 733 585, e-mail: akelektro@seznam.cz

Mûsto Scandiano se nachází v severní
Itálii v kraji Emilia-Romagna, v provincii
Reggio Emilia. Scandiano má cca 25 000
obyvatel. 

Partnerství mezi obûma mûsty bylo pode-
psáno ve Scandianu dne 14. záfií 1964 za úãas-

ti tehdej‰ích pfiedstavitelÛ – pfiedsedy MNV
Blansko Josefa Kovafiíka a starosty Scandiana
Gaspare Dentiho. V následujícím roce poté by-
la smlouva podepsána i v Blansku. 

Pro italskou delegaci byl pfiipraven boha-
t˘ program. Kromû náv‰tûvy Moravského
krasu a novû otevfieného Domu pfiírody byli
ital‰tí pfiátelé na exkurzi u regionálních v˘-
robcÛ a nav‰tívili DÛm dûtí a mládeÏe
a Stfiední ‰kolu gastronomickou, s. r. o.
Samozfiejmû nechybûly ani oficiální akce,
mimo jiné ve ãtvrtek 22. 10. 2015 v dopo-
ledních hodinách probûhlo za úãasti ‰iroké
vefiejnosti vysazení Lípy pfiátelství u radnice
Blansko a setkání v Muzeu Blansko s kul-
turním programem soukromé ZU· Blansko.
Na tradiãních farmáfisk˘ch trzích bylo moÏ-
né v tento den dopoledne mimofiádnû nav‰tí-
vit i stánek s ochutnávkami gastronomic-
k˘ch produktÛ z partnersk˘ch mûst. 

Termín oslav v˘roãí se kryl s termínem
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem, proto byli
souãástí delegace i dva bûÏci, ktefií se spo-
leãnû se sportovci z dal‰ích partnersk˘ch
mûst PÛlmaratonu aktivnû zúãastnili.

V sobotu 24. 10. 2015 na spoleãném zá-
vûreãném veãeru, kde kromû Soukromé 
základní umûlecké ‰koly Blansko vystoupil
také italsk˘ kytarista Francesco Spina, pro-
bûhlo neformální setkání mezi dlouholet˘mi

italsk˘mi a ãesk˘mi pfiáteli. Zde mûli pfiítom-
ní moÏnost zhlédnout fotografickou v˘stavu
o historii druÏebních stykÛ mezi Blanskem
a Scandianem. „Politici pfiicházejí a odcháze-
jí, ale pfiátelství zÛstává. Pfiál bych si, aby to-
mu tak bylo navÏdy.” – tûmito slovy se pfii
své závûreãné fieãi rozlouãil starosta mûsta

Blanska Mgr. Ivo Polák. Myslím si, Ïe pan
starosta tûmito slovy pfiesnû vystihl, Ïe pfiá-
telství obou mûst je hluboké a trvalé.

Oslavy 50. v˘roãí jsou financovány z ev-
ropského programu Europe for Citizens.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Martina Hejãová

50 let pfiátelství mezi mûsty Scandiano a Blansko

Pfiivítání delegace na blanenské radnici. 
Vysazení Lípy pfiátelství u radnice Blansko. 

Ve dnech 21. – 25. 10. 2015 nav‰tívila mûsto Blansko delegace z italského Scandiana, ve-
dená starostou Scandiana Alessiem Mammim. V leto‰ním roce slaví Blansko a Scandiano 50
let spoleãného partnerství. Pozvání na tyto v˘znamné oslavy pfiijali také pfiedstavitelé dal‰ích
partnersk˘ch mûst, konkrétnû Legnice a Komárna. Hostem oslav 50. v˘roãí partnerství byl
mimo jiné i zástupce z Velvyslanectví Italské republiky v Praze.
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RD 4+2, Blansko, 
CP 282 m2, 
dobrá lokalita, 
zahrada, podsklepeno, 
po rekonstrukci, 
vhodné k podnikání; 
cena: 3.690.000 Kã

Byt 2+1 OV, Blansko,
CP 55 m2, cihla,
vlastní plyn. kotel, 
balkon, po rekonstrukci, 
cena: 1.340.000 Kã.

RD 6+1 Boskovice, 
CP 709 m2. OP 550 m2,
dÛm v Ïádané lokalitû, 
po kompletní rekonstrukci,
cena: info u makléfiky. 

Byt 3+1, Svitávka, 
CP 108 m2, 
uzavfien˘ dvÛr, 
sklep, 2x kolna, pÛda, 
cena: 750.000 Kã.


