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VÁNOâNÍ PROJEKT: „ROZH¯BEJME
ÎÁKY Z· JEDOVNICE”

Ve stfiedu 21. prosince probûhne na
na‰í ‰kole pro Ïáky 4. – 9. roãníku
sportovní projekt. Cílem projektu bu-
de nejen Ïáky „rozh˘bat” a tfieba je
i inspirovat, jak aktivnû strávit vánoã-
ní prázdniny, ale i nauãit vûkovû 
nesourodé skupinky spolu komuniko-
vat, podporovat se a pomáhat si.

Vedení ‰koly pronajalo na tento den
témûfi v‰echna sportovi‰tû v Blansku.

Îáci mûli moÏnost si dle vlastního
zájmu vybrat, jakému sportu se chtûjí
tento den od 8.30 do cca 13.00 hodin
vûnovat. A v˘sledek je následující:

Do aerobiku, kter˘ probûhne v tû-

locviãnû na‰í ‰koly se  pfiihlásilo 8 Ïá-
kÛ, na celodenní vycházku 16 ÏákÛ,
na zimní stadion, kde budou Ïáci re-
kreaãnû bruslit a zahrají si i hokej, se
pfiihlásilo 76 ÏákÛ, na bowling 49 
ÏákÛ, na kuÏelnu 67 ÏákÛ a do spor-
tovní haly 22 ÏákÛ. Od 12.00 do 13.00
hodin si mohou Ïáci je‰tû zaplavat
v plaveckém bazénu. Tuto moÏnost
vyuÏije 52 ÏákÛ.

V‰ichni se také hodnû tû‰íme na
besedu s paralympioniky, která pro-
bûhne ve sportovní hale od 12.00
hodin.

Vedení Z· Jedovnice

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO 
PSÍ ÚTULEK MùSTA BLANSKO

Dne 18. 11. 2016 v 18.00 hod. se ro-
zezvuãelo Kino Blansko koncertem ta-
neãního orchestru ZU· pod vedením
Jifiího Bore‰e. Vstupné bylo dobrovol-
né na podporu psího útulku mûsta
Blansko, jmenovitû na nákup krmiva
a veterinární péãi pro opu‰tûné pejsky.

Zahájení koncertu se skvûle fieãnicky
zhostil jednatel SluÏeb s.r.o pan Jifií
Charvát.

Cel˘m sálem se nesla skvûlá nálada, 
emoce i slzy dojetí a nikoho nenechal
chladn˘m osud pejska Hoãika, kterého
smutn˘ pfiíbûh se hned na úvod dozvû-
dûli v‰ichni v sále. 

Podpofiit správnou vûc pfii‰el i sta-
rosta pan Ivo Polák a místostarosta pan
Jifií Crha a mimo dobrovolného vstup-
ného vûnovali kaÏd˘ pro psí útulek ‰ek
v hodnotû 3 000 Kã.

Po nádherném hodinovém koncertu

v plném sále posluchaãÛ, byla vyhlá‰e-
na slavnostnû s fanfárou vybraná 
ãástka 26 028 Kã, která svoji velkory-
sostí pfiedãila v‰echna oãekávání.
Nádhernou fieã pronesl i pan starosta
Ivo Polák a místostarosta Jifií Crha
s pfiáním, aby se takov˘ krásn˘ koncert
opakoval i dal‰í rok. Bylo by moc krás-
né, kdyby se toto pfiání splnilo.

Tímto bych chtûla moc podûkovat
v‰em úãinkujícím, divákÛm, prostû
v‰em lidem se srdcem na pravém místû,
kter˘m není osud ne‰Èastn˘ch, opu‰tû-
n˘ch, star˘ch a nemocn˘ch pejskÛ 
lhostejn˘. BlíÏí se Vánoce a ne v‰ichni
pejsci v útulku budou mít nov˘ domov,
ale díky Va‰í ‰tûdrosti to pro nû budou
svátky krásnûj‰í a veselej‰í.

Text: Jarmila Jurová, 
vedoucí provozu psího útulku mûsta Blansko

Foto: Stanislav Mrázek
V˘hra celostátní soutûÏe putovala 

do blanenské nemocnice.

BLANENSKÉ SEST¤IâKY VYHRÁLY 
SoutûÏ 10 years KabiPac

probíhala od 1. záfií do 31.
fiíjna tohoto roku a jejím 
cílem bylo najít tu nejorigi-
nálnûj‰í fotografii s v˘rob-
kem KabiPac. Zapojit do
soutûÏe se mohly sesterny
po celé âeské republice.
V celkovém souãtu se 
zúãastnilo více neÏ 20 
sesteren z celé âR. Celá
soutûÏ se kromû bojovnosti
a soutûÏivosti nesla pfiede-
v‰ím v duchu pomoci. 

Dne 24. listopadu 2016
probûhlo na pÛdû neurolo-
gického oddûlení nemocnice Blansko
slavnostní pfiedání vítûzného voucheru
na 10 dní pln˘ch relaxace a rozmazlo-
vání. V̆ hru si registrací do soutûÏe 10
years KabiPac, zasláním originální fo-
tografie KabiPac a ziskem nejvy‰‰ího
poãtu hlasÛ zaslouÏilo neurologické
oddûlení v ãele se staniãní sestrou paní
Hanou Klime‰ovou. 

Generální partner celého projektu
– spoleãnost Fresenius Kabi se roz-
hodla vûnovat ãást z hodnoty kaÏdé
zakoupené lahve v období od 1. záfií
do 31. prosince 2016 charitativnímu
projektu Nadace rozvoje obãanské
spoleãnosti „Pomozte dûtem”. Hlav-
ní v˘hru – voucher proto pfiedala 

vítûznému oddûlení patronka pro-
jektu „Pomozte dûtem” hereãka
Marie DoleÏalová a programová
manaÏerka projektu paní Jana
VoÏechová. Ke gratulantÛm se také
pfiidala fieditelka nemocnice Blansko
MUDr. Vladimíra Danihelková,
MBA, námûstkynû pro nelékafiskou
péãi Mgr. Jana Klesková a tisková
mluvãí nemocnice paní Bc. Katefiina
Ostrá. Navíc bylo neurologické 
oddûlení nemocnice Blansko vylo-
sováno jako jedno z pûti v âeské 
republice, na jejichÏ oddûlení také
pfiijdou zdravotní klauni z organiza-
ce Zdravotní klaun, o.p.s.

Text a foto: Adéla Kratochvílová

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2017 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko. Foto: RePo

P¤EDNÁ·KY PRO 
ROK 2017 KONANÉ V DOMù 

ZAHRÁDKÁ¤Ò BLANSKO
24. 1. 2017 –  úter˘ v 16.00 hod. Bc. Jan
Tomá‰, Ústfiední kontrolní a zku‰ební 
ústav zemûdûlsk˘ - Ochrana plodin.

7. 2. 2017  –  úter˘ v 16.00 hod. Ing.
Du‰an Nesrsta, Ústfiední kontrolní a zku-
‰ební ústav zemûdûlsk˘ – Jádroviny –

pfiedná‰ka je spojená s degustací jablíãek a
vyhodnocením. Psací potfieby s sebou.

17. 2. 2017 – pátek v 16.00 hod. Prof.
PhDr. Petr Chalupa CSc., Masarykova uni-
verzita - Chile od severu k jihu.

Vstup na pfiedná‰ky voln˘


