
3Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 10       prosinec 2017606 931 795☎

Tûlocviãna na Z· Erbenova
je jako nová

P¤EDNÁ·KY 
ZO âZS ZAHRÁDKÁ¤Ò 

BLANSKO 2018

V pondûlí 27. 11. 2017 byla slav-
nostnû otevfiena ‰kolní tûlocviãna po
rekonstrukci. Pfii této pfiíleÏitosti byli
odmûnûni Ïáci, ktefií se zúãastnili lite-
rární a v˘tvarné soutûÏe na téma
„Sport v na‰í ‰kole”. SoutûÏ probíha-
la ve tfiech kategoriích, hezké ceny,
které vûnovalo mûsto Blansko a firma
ZT Energy, pfiedal v˘hercÛm místos-
tarosta Jifií Crha. 

Rekonstrukce tûlocviãny zaãala
2. fiíjna a stihlo se toho dost.
Zhotovitelem byla firma ZT Energy,
probûhl repas parket vãetnû umístûní

nového loga ‰koly, lajnování a oblo-
Ïení stûn. Byly novû natfieny radiáto-
ry, které jsou umístûny za panely
s vûtracími otvory. Pfiibyly nové 
cviãební prvky a byla provedena insta-
lace Ïaluzií na elektrick˘ pohon.
V rámci víceprací bylo opraveno soci-
ální zafiízení a sprchy. Celkové náklady
na rekonstrukci byly cca 2,4 mil. Kã.

V leto‰ním roce probûhla také re-
konstrukce tûlocviãny na Z· TGM na
Rodkovského ulici v Blansku a Z·
a M· Dvorská. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Leto‰ní téma soutûÏe bylo „nadãa-
sové”. Dûti mûly moÏnost ztvárnit
Blansko ve sv˘ch pfiedstavách, spfiádat
sny o mûstû, ve kterém by chtûly Ïít.
V soutûÏi se objevily rÛzné techniky
zpracování. Letos se také objevilo více
spoleãn˘ch prací. Spoleãná ãinnost
skupiny ÏákÛ na jednom díle a spoleã-
ném tématu.

Do II. roãníku soutûÏe se zapojilo
celkem 11 Z·, 3 M· a jeden spolek.
Celkem se se‰lo pfies 400 prací, na kte-

r˘ch pracovalo témûfi 450 dûtí.
Odborná porota ve sloÏení ak. mal.
Arna Juraãková, Eva Holou‰ová - pe-
dagoÏka a Jolana Chalupová - vedoucí
Galerie mûsta Blanska, mûla nelehk˘
úkol, okamÏiky rozhodování byli ná-
roãné, nûkdy porota svádûla i malé 
osobní boje. ProtoÏe se jedná o soutûÏ,
museli vybrat ty nejlep‰í díla z kaÏdé
kategorie. A jak to dopadlo? V 1.
Kategorii bylo udûleno 2. místo
Matyá‰ovi Simãovi, 2. Kategorie - 

umístûní bylo: 1. místo Zuzana
Gerne‰ová, 2. místo Jindfiich Rejthar,
3. místo Petr Dvofiáãek a Lenka
Rejtharová. Ve 3. Kategorii se umístili:
na 1. místû Natálie Dvofiáková, 2. mís-
to Lucie Hrazdírová a Andrea Kalová,
na 3. místû Tomá‰ Henzl a Adéla
Dekanová. Jako skupina byl ohodno-
cen kolektiv M· Bofiitov a kolektiv 
dûtí ze ZU· Blansko. V‰ichni vítûzové
si kromû sladkého pocitu vítûzství od-
nesli hodnotné ceny. 

Cel˘m podveãerem nás slovem pro-
vedla Petra Îerníãková, zfiizovatelka
a jednatelka spolku ART-TEP Blansko.
Akci za‰títil starosta Mgr. Ivo Polák
a místostarosta Ing. Jifií Crha. Za spolu-
pofiádající firmu CERGO, s.r.o. byl pfií-

tomen jednatel firmy Ing. Josef Vrba.
V‰ichni tfii pánové udûlili speciální ce-
nu, a to cenu pana starosty, tu si odnesla
Nikola Burgerová, Eva Nejezchlebová,
Nikola BelÏíková a Simona Jelínková
ze Z· TGM Blansko, cenu pana místos-
tarosty, zde zvítûzil obrázek od
Matou‰e Ungermana ze ZU· Blansko
a cenou firmy CERGO, s.r.o. se mÛÏe
py‰nit Katefiina ·ebková ze ZU·
Blansko.

Z v˘tvarn˘ch prací vznikl stolní ka-
lendáfi, kter˘ si dûti na památku odne-
sly. V Galerii mûsta Blanska bylo do 1.
prosince vystaveno 29 individuálních
prací a 10 skupinov˘ch prací.  

Text: Renata Kuncová Polická  
Foto: Petr Meduna

PfiestfiiÏení pásky a pfiedání tûlocviãny do uÏívání.

Kulturní vystoupení a garanti celé soutûÏe. 

06. 02. 2018 - úter˘ v 16.00 hod.
Ing. Martin Chytr˘, Zeleninové odrÛdy
a jejich pûstování.

20. 02. 2018 - úter˘ v 16.00 hod. 
Bc. Jan Tomá‰, ¤ez ovocn˘ch plodin.

06. 03. 2018 - úter˘ v 16.00 hod.
Ing. Du‰an Nesrsta, Drobné a ménû
známé ovoce.

Místo konání: DÛm zahrádkáfiÛ Blansko
Vstup voln˘

II. roãník v˘tvarné soutûÏe Mûsto m˘ch snÛ
21. listopadu probûhlo v Galerii mûsta Blanska vyhlá‰ení v˘sledkÛ II. roãníku v˘tvarné soutûÏe, kterou po-

fiádá Umûlecké centrum ART-TEP, spolek  a firma CERGO, s.r.o.


