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âernohorská ‰kola dÛstojnû oslavila 80. v˘roãí
Základní ‰kola âerná Hora slaví

v tomto ‰kolním roce 80. v˘roãí otevfie-
ní pÛvodní ‰kolní budovy. Oslavy probí-
haly jiÏ od pondûlí 14. bfiezna, kdy se
konala v místní knihovnû beseda s ná-
zvem Historie ãernohorské ‰koly.
Besedu vedl pan Karel Odehnal, kroni-
káfi âerné Hory.  ·kolu projektoval zná-
m˘ brnûnsk˘ architekt Bohuslav Fuchs
jako jednu z nûkolika nejmodernûj‰ích
‰kolních budov té doby. V podobném
duchu pak probíhala i beseda pro ãerno-
horské Ïáky. V pátek a v sobotu byla
‰kola otevfiena ‰iroké vefiejnosti. K vidû-
ní zde byly uãebny, v˘stava dobov˘ch
fotografií, knih, loutek a v neposlední
fiadû i v˘tvarné práce dûtí, které ‰kolu
nav‰tûvují dnes. Oslavy vyvrcholily
v sobotu 19. bfiezna velkolep˘m progra-
mem. V odpoledních hodinách ‰kolu
nav‰tívili pozvaní hosté, pro které bylo
pfiipraveno neformální setkání ve ‰kolní
jídelnû a komentovaná prohlídka ‰koly.
Poté následoval kulturní program ve
‰kolní tûlocviãnû. Na úvod v‰echny po-
zdravili fieditel ‰koly pan Vlastimil ·íbl,
starosta mûstyse Ondfiej Mû‰Èan a sená-
tor Jozef Regec. V‰ichni tfii pánové po-
pfiáli ãernohorské ‰kole mnoho úspûchÛ
do dal‰ích let. Poté se jiÏ tancovalo

v rytmu  rockenrollu i klasiky, zpívalo
se, kouzlilo pomocí magické chemie,
hrálo se anglické divadlo, zaznûly sklad-
by pro kytaru i klávesové nástroje.
Program byl pestr˘ a bohat˘, pfiesnû 
takov˘, jak˘ si tato v˘znamná událost
zaslouÏí. Na závûr si dûti pfiipravily ne-

tradiãní dárek, zazpívaly píseÀ z vlastní
tvorby, která byla ‰kole vûnována. Sotva
doznûly poslední tóny, rozlétl se tûloc-
viãnou dé‰È pestrobarevn˘ch konfet. Pfii
závûreãném finále podûkoval pan fieditel
a zástupkynû ‰koly ZdeÀka Hrachovinová
v‰em dûtem, rodiãÛm a zamûstnancÛm

‰koly za pfiízeÀ, kterou ‰kole dlouhodo-
bû prokazují. Rozesmáté dûti si domÛ
odnesly témûfi na dvû stû barevn˘ch ba-
lónkÛ, které tvofiily pomyslnou oponu
bûhem pfiedstavení.

Podûkování si zaslouÏí jak pedagogiã-
tí, tak i provozní zamûstnanci ‰koly, 
ktefií s chutí a velk˘m nasazením cel˘
program oslav pfiipravovali. V pfiíjem-
ném duchu probíhalo i odpolední setkání 
souãasn˘ch a b˘val˘ch zamûstnancÛ.
âernohorská ‰kola mûla vÏdy ‰tûstí na
dobré lidi. A to v tom pravém slova
smyslu. Svûdãí o tom pfiátelská atmosfé-
ra, která d˘chne na kaÏdého, kdo do ‰ko-
ly vejde. Není proto divu, Ïe se zde dûti
i dospûlí cítí jako doma, mají velikou
chuÈ do práce a vym˘‰lejí úÏasné vûci.
Spokojení uãitelé rádi uãí spokojené dûti
a spokojené dûti jsou zárukou toho, Ïe se
o na‰i budoucnost nemusíme bát.   

Základní ‰kola dûkuje touto cestou
sponzorÛm akce, kter˘mi byly: Pivovar
âerná Hora, ZEPO Bofiitov, Zásobování
teplem Blansko, VAS Boskovice a MK
Fruit. Dûkujeme téÏ za cateringové
sluÏby, které zajistila Stfiední ‰kola
technická a gastronomická Blansko. 

Za zamûstnance Z· âerná Hora 
J. Kubelková

Foto: Jitka ·materová

Tel.: 778 216 625
Macháãek Libor 
Bofiitov

Nejlevnûj‰í pokládka
zámkov˘ch dlaÏeb

a obrubníkÛ od 100 Kã/m2

textil Eva Kupková

Blansko, Wanklovo nám. 4
Tel.: 516 416 449
e-mail: kupkova.textil@seznam.cz

• zboÏí ãesk˘ch 
i zahraniãních v˘robcÛ

• spoleãenské i sportovní 
obleãení

• ‰irok˘ sortiment 
pánsk˘ch ko‰il

• bytov˘ textil a doplÀky
Otevírací doba:
Po - Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00


