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Jak se k této akci „automobi-
listé” vÛbec dostali? V té dobû
probíhala nedaleko Brna v˘stavba
nového závodního areálu, kter˘
známe jako MasarykÛv okruh. Pro
v˘stavbu bylo potfieba vykácet
znaãné plochy lesa. Autokluby
v moravsk˘ch mûstech se rozhod-
ly jako náhradu vysadit tisíce no-
v˘ch stromkÛ. V Blansku padla
volba na vytûÏenou ãást lomu nad
Dolní Lhotou.

V̆ sadbu zaji‰Èovali bratfii Dole-
Ïelové, L. Král, Zdenûk Antonín,
Jan Kotas, Z. Hegr, Jaroslav Parma,
MUDr. Antonín Weinhöfer a J.
Sedlák. Sázely se borovice a dub.
Jak je vidût na fotografii, sazenice
se vysazovaly do hromádek lesního
kompostu, kter˘ na voze s koníkem
Orlíkem naváÏel obûtavû vedoucí
polesí Karel Îák.

KaÏd˘ ãlen AMK dostal tehdy
následující pozvánku:

Pozvánka na brigádu k v˘sadbû
lesních stromkÛ. Sraz brigádníkÛ je
v pátek 9. 5. 1986 nebo v sobotu 10.
5. 1986 vÏdy v 8.00 hodin na par-
kovi‰ti u pískovny v Dolní Lhotû.

Brigáda je placená (cca 40 halé-
fiÛ za stromek) a je vhodná pro ro-
dinné t˘my. BrigádníkÛm jsou
pfiidûleny dílky, které mohou do-
sázet podle svého volného ãasu,
nemusí práci dokonãit v den bri-
gády. Doporuãujeme vzít: kbelík,
motyku nebo r˘ã. Pracuje se na
rekultivaci pískovny, tedy v po-
mûrnû lehké pÛdû. V˘bor AMK
OSS Blansko

A jak˘ byl v˘sledek celé akce?
Celkem 20 000 vysazen˘ch strom-

kÛ a 230 brigádnick˘ch hodin. Ve
v˘sadbû zvítûzili Hegrovi s 11 220
stromky, z dal‰ích v˘konÛ J. Parma
ml. 2 095 ks, Antonínovi 1 855 ks,
Parmovi 1 455 ks, Královi 850 ks,
·ebestovi (z Brna) 650 ks
a DoleÏelovi 450 kusÛ. 

Celá akce byla ukonãena 17.
kvûtna pfii brigádû Turistického od-
dílu mlad˘ch Metra Blansko. 

Za vzpomenutí je‰tû stojí fakt, Ïe
po pûti letech shofiel pruh nového
lesa ve spodní ãásti, a to vinou hra-
jících si dûtí. To ale uÏ dnes vÛbec
nepoznáme.

Jistû jsme nebyli sami, kdyÏ

jsme se obãas za‰li podívat, jak
ná‰ les roste. Na jafie se tam dal na-
sbírat podbûl, krásné byly v˘hledy
na Blansko. Za‰la jsem tam letos
koncem srpna, po více neÏ ãtvrt-
století, Ïe udûlám zábûry ze stej-
n˘ch míst, jako v dobû v˘sadby.
Nebylo to ale vÛbec moÏné, stro-
my jsou vzrostlé a dafií se jim dob-
fie. I kdyÏ prÛchozí cesty jsou pí-
seãné, pod stromy je uÏ nûkde ví-
ce, nûkde ménû, lesní pÛda. Tak
jsem alespoÀ nasbírala ko‰ík
klouzkÛ a suchohfiibÛ a k veãefii
jsem mûla smaÏenici ze „svého”
lesa.

Na závûr nûco jako vtip. ·li jsme
s vnuãkou, dûdeãkem a sousedem
lesem a ten povídá: „Tady byl ná‰
kousek lesa a vedle uÏ byl pansk˘.”
Vnuãka pfiem˘‰lí a ptá se: „A kde
byl dámsk˘?”

Na dÛkaz, Ïe uÏ dûti neznají v˘-
znam mnoh˘ch slov, mám je‰tû je-
den záÏitek. Byli jsme na
Chlumech a obcházeli pískovcové
sochy. Pofiád jsme hledali skalku
s reliéfem husopasky. U chaty byla
parta mlad˘ch u ohnû, tak jsme se
zeptali. Po chvíli pfiem˘‰lení se je-
den zeptal: „A co je to husopaska?”

NadûÏda Parmová

âtvrtstoletí lesa v lomu u Blanska

Rekultivace lomu u Dolní Lhoty v roce 1986 ãleny AMK OSS Blansko. Les na místû b˘valého lomu v roce 2012 píseãné podloÏí nezapfie.

„Vûfime, Ïe zcela nov˘ les vyroste v pískovnû Dolní Lhota”, napsal v kvûtnu 1986 do kroniky blanen-
ského autoklubu Jaroslav Parma. Pokraãuje: „Ná‰ AMK podepsal dohodu s fieditelstvím Lesního závo-
du v Rájci-Jestfiebí o garanci v˘sadby lesních stromkÛ pfii rekultivaci pískového lomu.”

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM, tel.: 602 486 331
e-mail: vcik@rasino.cz

Nov˘ Ford B-Max 
motor 1,4 - 90PS, posuvné dvefie

Provádíme 
servis, lak˘rnické 
a klempífiské práce
V·ECH znaãek 
automobilÛ.

cena

289 990 Kã vã. D
PH

P¤IJëTE NAV·TÍVIT NÁ· NOV¯ AUTOSALON.


