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V˘stavba ‰kolní budovy na
Erbenovû ulici v Blansku 
zaãala v roce 1954. Po 2. svû-
tové válce prudce vzrostl 
poãet obyvatelstva v Blansku
a bylo potfieba nav˘‰it kapaci-
tu vzdûlávacích zafiízení ve
mûstû. Nová budova byla
slavnostnû otevfiena v nedûli,
30. záfií 1956. Od té doby 
stále slouÏí a pfiipravuje do
Ïivota stále nové, malé Ïáky,
ktefií jsou díky studiu na této
‰kole pfiipraveni studovat dál,
na ‰kolách stfiedních nebo od-
born˘ch uãili‰tích.

·kola pro‰la za svou ‰edesátiletou
dráhu mnoha „Ïivotními zmûnami”,
aÈ uÏ to byla v 80. a 90. letech pfií-
stavba nad tûlocviãnou s nov˘mi 
uãebnami a kabinety. Vznikly také
prostory pro ‰kolní druÏinu. Na za-
ãátku nového tisíciletí byla opravena
stfiecha, vymûnûna okna, budova 
byla kompletnû zateplena a dostala
novou fasádu. Uskuteãnila se také
celková rekonstrukce ‰kolního hfii‰-
tû. ·kola tedy „nestárne”, naopak

nû, která se promûnila na sál s vide-
oprojekcí. ¤editelka ‰koly, Mgr.
Simona Poláková, pfiivítala v‰ech-
ny pozvané a pak uÏ pfiedala mikro-
fon ÏákÛm ‰koly, ktefií se postarali
o prezentaci ‰koly. Vystoupili Ïáci,
ktefií se ve svém volném ãase vûnu-
jí sportu, zpûvu a dal‰ím aktivitám.
V kulturním programu se nezapo-
mnûlo ani na sedmisté v˘roãí 
narození ãeského krále Karla IV.
V neposlední fiadû byly promítnuty
videoprojekce, které vznikly v díl-
nû ‰kolního filmového krouÏku.
V‰ichni zúãastnûní mohli zavzpo-
mínat na svá ‰kolní léta v této 
budovû, zalistovat v kronikách ‰ko-
ly, prohlédnout si v‰echny prostory
‰koly. Na závûr bylo pfiipravené
malé poho‰tûní, o které se postarala
S· Tega Blansko. ·iroké vefiejnosti
byla ‰kola otevfiena aÏ do veãerních
hodin. 

A co závûrem? Popfiát „Erbence”
v‰e nejlep‰í do dal‰ích let, aÈ se jí
dafií, Ïáci aÈ se sem rádi vrací
a vzpomínají na bezstarostné mládí
strávené na této základce. VÏdyÈ
i já sama jsem zde ‰la ve ‰kolním
roce 1975/76 coby natû‰en˘ prvÀá-
ãek do „velké ‰koly”. TakÏe také
vzpomínám…

Text a foto: Renata Kuncová Polická

stále se nûco zlep‰uje a opravuje. Na
svÛj vûk vypadá stále lépe.  Od ‰kol-
ního roku 2013/2014 ‰kola pfie‰la na
v˘uku genetickou metodu ãtení, psa-
ní písmem Comenia Script a v mate-
matice probíhá od tohoto ‰kolního
roku v˘uka podle metody profesora
Hejného. V̆ uka se setkává s pozitiv-
ním hodnocením jak od rodiãÛ dûtí,
tak i od âeské ‰kolní inspekce.

U pfiíleÏitosti 60. v˘roãí zahájení
provozu ‰koly probûhly 21. fiíjna na
Z· Erbenova v Blansku oslavy.
Mezi pozvan˘mi nechybûli pfied-
stavitelé mûsta Blanska, starosta
Ivo Polák, místostarosta Jifií Crha,
b˘valí fieditelé, uãitelé Z·
Erbenova, kolegové z jin˘ch ‰kol
a mnoho v˘znamn˘ch hostÛ. V‰e
zaãalo ve 13. hodin ve ‰kolní jídel-

Z· Erbenova – slouÏí uÏ 60 let

Arboretum ·melcovna Boskovice vás srdeãnû zve na

Dny adventních a vánoãních dekorací
23. - 25. listopadu od 12.00 do 18.00 hodin ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna „Dva Dvory”

- Prodejní v˘stava adventních a vánoãních dekorací a polotovarÛ
- V˘roba vlastních adventních dekorací pod vedením aranÏéra

obãerstvení zaji‰tûno  úãastnick˘ poplatek 35 Kã na v˘robu 1 ks dekorace

HRUBÁ STAVBA
DOKONâENA


