
Informujeme /i*

roãník IV       ãíslo 9       listopad 2015 www.listyregionu.cz

8

A právû v duchu této tradice se
u nás v âerné Hofie konala jiÏ devá-
t˘m rokem lampiónová slavnost.
OheÀ je symbolem svûtla, tepla a
ãistoty, a proto má symbolicky své
místo i v na‰em prÛvodu. Îáci zá-
kladní ‰koly povaÏují za ãest, kdyÏ
mohou nést zapálenou louã v jeho 
ãele. PrÛvod se jako pestrobarevn˘
svûtélkující had proplétal ulicemi, aÏ
koneãnû dospûl ke svému cíli. Louãe
i svûtla pohasly a fotbalové hfii‰tû se
rázem promûnilo na svícemi oblemo-
vané jevi‰tû, po kterém se prohánûl
ohniv˘ kÛÀ s jezdcem a k potû‰ení
v‰ech dûtí i dospûl˘ch zde probíhala
ohÀová show, tentokrát ve westerno-
vém duchu nápaditû propojeném s ro-
mantick˘m tancem ohniv˘ch vûjífiÛ.
Po programu, o kter˘ se postarala

skupina ·tvanci, následovala volná zá-
bava a obãerstvení. Pofiadatelé akce,
kter˘mi byly Základní ‰kola âerná
Hora, Mûstys âerná Hora, SDH
a Fotbalov˘ klub âerná Hora, dûkují
v‰em, ktefií pfiispûli jak˘mkoliv zpÛso-
bem k bezproblémovému prÛbûhu akce
a pfiedev‰ím hlavnímu sponzoru slav-
nosti, kter˘m byl Pivovar âerná Hora. 

A co lze fiíci závûrem? Dûkujeme
v‰em ãernohorsk˘m obãanÛm za to,
Ïe si tuto tradiãní akci nenechali 
ujít a pfii‰li spoleãnû se sv˘mi dûtmi
podpofiit tradiãní podzimní akci, jeÏ
byla oslavou ohnû a svûtla, které
bychom mûli rozsvítit nejen ve
sv˘ch pfiíbytcích, ale pfiedev‰ím
v na‰ich srdcích.                             

Za organizátory Jana Kubelková
Foto: Jifií Bernard

V pátek 2. fiíjna si absolventi oboru
Stavebnictví Masarykovy stfiední ‰koly
Letovice mohli zavzpomínat na stfiedo-
‰kolská léta a vrátit se zpátky do ‰kolních
lavic. Po slavnostním zahájení celého
dne se b˘valí Ïáci roze‰li do tfiíd, kde si
opût vyzkou‰eli kreslení na r˘sovacích
prknech, zopakovali si znalosti z dûjin
architektury, spoãítali pfiíklad ze stavební
mechaniky, zamûfiili terén teodolitem 
anebo provedli zkou‰ku materiálu ve sta-
vební laboratofii.

Po ‰kolním obûdû následovala 
prohlídka ‰koly a to pfiedev‰ím od-
born˘ch dílen, hodina tûlocviku
a promítání fotek ze ‰kolních akcí do-
provázené povídáním si o souãasn˘ch
zamûstnáních absolventÛ, vystudova-
n˘ch a studovan˘ch ‰kolách a Ïivotû
celkovû. Tato velmi pfiíjemná debata
se souãasn˘mi, ale i b˘val˘mi uãiteli
následnû pokraãovala v restauraci Na
koupali‰ti, kde cel˘ den konãil.

AbsolventÛ se se‰lo celkem ‰edesát

‰est a tento poãet svûdãí o tom, Ïe na 
na‰i ‰kolu a zde proÏitá léta hezky vzpo-
mínají a rádi se za námi vrací. 

Ing. Hana Dostálová 
uãitelka stavebních oborÛ 

Masarykovy stfiední ‰koly Letovice

Podzimní slavnost v âerné Hofie

Sraz letovsk˘ch stavafiÛ 2015 aneb „Zpátky do ‰kolních lavic”

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 872/23,
Blansko (budova b˘valého sídla âSAD

naproti restauraci U Golema)
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Pronájem bytov˘ch a nebytov˘ch prostor 
v novû zrekonstruované budovû v Blansku, 
ul. Komenského (pokoje, byty, komerãní 

prostory). Parkovací stání ve dvofie. Více info 
u makléfie nebo na www.realitymajerova.cz.

K nastûhování od ledna 2016. 

Prodej fiadového patrového RD 6+2, 178 m2,
s vjezdem a men‰í zahrádkou, po ãást. rekon-
strukci, v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info

v RK. Cena 2.900.000 Kã + provize RK. 

JiÏ podeváté se letos ãernohorské námûstí rozzáfiilo mnoha barvami a kupodivu to nebylo zásluhou pouliãních lamp. V podveãer 27. fiíj-
na se uskuteãnila dal‰í z mnoha svût˘lkov˘ch slavností, které jsou kaÏd˘m rokem oslavou svûtla a vzpomínkou dávn˘ch keltsk˘ch tradic.
Obvykle si totiÏ lidé myslí, Ïe svátek halloween pochází z USA. Ale opak je pravdou. Halloween jako takov˘ je pouze pokraãováním dávn˘ch
„ohÀov˘ch oslav”, které kdysi nesly název Samhain a mají svÛj pÛvod v Evropû. 

BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: janakonecna@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:
T¤ÍDIâKA TEXTILU
• jednosmûnn˘ provoz 

MANIPULAâNÍ DùLNÍK
(VZV V¯HODOU)

• jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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