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Zaãátek nového roku je vÏdy obdobím pfiání v‰eho nejlep‰ího a nejrÛznûj‰ích pfiedsevzetí. V âerné
Hofie se navíc pravidelnû setkáváme v kostele sv. Vavfiince pfii Novoroãním koncertu. 

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Najdete nás na ul. Pofiíãí 14 v Blansku (pod M· Divi‰ova)
Otevírací doba: Po – Pá  8.00 – 17.00 hod       Tel.: 725 070 306

NEJLEVNùJ·Í NOVÉ HRAâKY V BLANSKU

- Komisní prodej koãárÛ
- Prodej nov˘ch karnevalov˘ch 

kost˘mÛ

Vystoupení pûveckého sboru Z· âerná Hora.

Koncert pofiádá témûfi
dvacet let na‰e základní
‰kola. Tuto tradici jsme
pfied léty zaloÏili spoleãnû
se sborem Nota gymnázia
Boskovice, kter˘ u nás vy-
stupuje nejãastûji. Po dobu
pofiádání koncertÛ se koste-
lem rozeznûly i koledy
a vánoãní písnû dvou folk-
lórních souborÛ Velen
a Kohótek. V‰ichni inter-
preti vystupují vÏdy na vy-
soce profesionální úrovni
a dodávají celému progra-
mu tu pravou slavnostní at-
mosféru. Ale ani místní pû-
vecké soubory nezÛstávají
v niãem pozadu. ·kolní
sbor ãítá kaÏdoroãnû pfies
‰edesát mal˘ch zpûvákÛ,
ktefií dávají do zpûvu 
opravdu v‰echno a chtûjí 
ukázat, jak moc rádi zpíva-
jí. Mnohokrát jsme téÏ 

oslovili ãleny ãernohorské-
ho chrámového sboru, kte-
r˘ je právem povaÏován za
jeden z nejlep‰ích amatér-
sk˘ch souborÛ v ‰irokém 
okolí. Dá se tedy fiíci, Ïe
kulturní dûní v na‰em mûs-
tysi je bohaté a kulturní 
akce se stávají stále oblíbe-
nûj‰ími. Není téÏ v˘jimkou,
Ïe s na‰ím ‰kolním sborem
spolupracují b˘valí Ïáci, 
anebo si s námi s chutí zaz-
pívají paní uãitelky, vycho-
vatelky, ãi rodiãe dûtí. 

A my v‰ichni, nejen ‰ko-
lou povinní, ktefií se snaÏí-
me pûstovat u dûtí lásku ke
zpûvu a tradicím, vûfiíme, Ïe
se na‰e práce a ãas zúroãí
a Ïe za pár let uvidíme nû-
které na‰e ‰koláky nejen
v fiadách gymnazistÛ, ktefií
u nás pfied léty zaãínali, ale
tfieba i na prknech, co zna-

menají svût. âlovûk by mûl
umût dûkovat za v‰e, co ho
obohacuje a naplÀuje jeho
Ïivot. Hudba má to zvlá‰tní
kouzlo lidi spojovat a pro-
bouzet v nich pfiíjemné 
emoce. A proto dûkujeme
v‰em, kdo bez nároku na
odmûnu dûlají pro druhé nû-
co navíc, jen tak, pro radost. 

AÈ je tedy tento rok pro
v‰echny ‰Èastn˘, spokoje-
n˘, pln˘ usmûvav˘ch tváfií
a u‰lechtil˘ch srdcí. AÈ har-
monicky plyne jako krásná
píseÀ, jejíÏ melodie nûkdy
pomalu stoupá, obãas kle-
sá, ale vÏdy dobfie skonãí. 

Základní ‰kola âerná
Hora dûkuje ãernohorské far-
nosti za moÏnost uspofiádání
této tradiãní novoroãní akce.

Za organizátory J. Kubelková
Foto: archiv ‰koly

Novoroãní koncert v âerné Hofie


