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Blansko a okolí
MOST NA STARÉ BLANSKO
BUDE

NOVÁ V¯ROBNÍ HALA
JE UÎ V PROVOZU
Ivo Polák a Michal Ha‰ek stvrdili podpisem spolupráci.
Problém, o kterém se v Blansku hovoﬁí uÏ
roky a to, Ïe pﬁejet u vlakové zastávky na
Staré Blansko je ãím dál komplikovanûj‰í.
Aut nejen podle statistik pﬁib˘vá, vlaky jezdí nûkolikrát do hodiny a to nejen osobní, ale
i nákladní. Závory jsou tzv. „poﬁád dole”.
Zaãátkem dubna podepsal starosta mûsta Ivo Polák a hejtman Jihomoravského
kraje Michal Ha‰ek memorandum o spolupráci pﬁi pﬁípravû realizace a realizaci
stavby pﬁemostûní na Staré Blansko.
V souãasné dobû probíhá v˘kup pozemkÛ, kdy zb˘vají je‰tû dva pozemky
k vykoupení a to díky tomu, Ïe probíhají
obtíÏná jednání kvÛli nárokÛm souãasn˘ch majitelÛ pozemkÛ. Do roku 2018

bude pﬁipravená projektová dokumentace,
kdy polovinu zaplatí mûsto Blansko a polovinu JmK.
Náklady na stavbu silniãního mostu se
odhadují na stovky milionÛ korun.
Jihomoravsk˘ kraj má velk˘ zájem na tomto pﬁemostûní, jak ujistil hejtman Michal
Ha‰ek pﬁítomné pﬁi podpisu smlouvy, JmK
bude jednat s vládou o moÏnosti pokraãování dotaãního programu ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, ãást penûz uvolní
JmK i z vlastního rozpoãtu.
Pﬁemostûní v neposlední ﬁadû pomÛÏe
záchranáﬁÛm dostat se na místo, kde mÛÏe
jít zrovna o Ïivot co nejrychleji.
Text a foto: Renata Kuncová Polická

NOV¯ VODOJEM PRO KLEPAâOV

26. dubna 2016 byla v Blansku na
území prÛmyslové zóny v dopoledních
hodinách pﬁestﬁiÏena páska na poãest slavnostního otevﬁení nového v˘robního závodu spoleãnosti Pyrotek CZ, spol. s.r.o.
Slavnostního otevﬁení se osobnû zúãastnil
majitel skupiny Pyrotek pan Allan Roy
s manÏelkou, jednatel spoleãnosti v âR
Ing. Otakar Havelka, zástupci mûsta
Blanska a zástupci firem, kteﬁí se podíleli
na v˘stavbû závodu.
Nov˘ závod v Blansku byl postaven za
devût mûsícÛ od poloÏení základního kamene a patﬁí k nejvût‰ím ve skupinû
Pyrotek. Poboãky má firma na v‰ech
kontinentech a je jich bezmála 40. Pro
ná‰ region je dobré, Ïe v nové v˘robní
hale v Blansku vzniknou nová pracovní
místa pro obãany hlavnû z okolí. V‰ichni
zúãastnûní mûli moÏnost si projít v˘robní
závod a zeptat se na v‰e, co je zajímalo.
Spoleãnost Pyrotek spol. s.r.o. neﬁekla

Allan Roy s manÏelkou
pﬁi stﬁíhání pásky.
v Blansku je‰tû své poslední slovo, hned
druh˘ den po otevﬁení následovaly jednání se zástupci mûsta o moÏnosti dal‰ího
vyuÏití volného území v prÛmyslové
zónû v Blansku.
Text a foto: Renata Kuncová Polická.

BIATLON BLANSKO OPùT
NA VZESTUPU

V pátek 22. dubna bylo pﬁedáno staveni‰tû k vybudování vodojemu v Klepaãovû.
Pﬁedání se zúãastnil starosta mûsta Blanska
Mgr. Ivo Polák, zástupci Svazku vodovodÛ
a kanalizací, Vodárenské akciové spoleãnosti a dodavatelÛ.
PÛjde o trubkov˘ vodojem o celkové
kapacitû dvû stû kubíkÛ vody, kter˘ vyﬁe‰í
optimalizaci tlakov˘ch pomûrÛ v této
místní ãásti Blanska a souãasnû i problém
s nedostatkem vody. Díky velikosti bude
zaji‰tûno i dostateãné mnoÏství poÏární vody.

☎ 606 931 795

Stavba neovlivní ráz okolní krajiny, jelikoÏ bude kompletnû umístûna pod povrchem zemû. Do budoucna se uvaÏuje
o napojení klepaãovského vodojemu na
skupinov˘ vodovod Blansko-Jedovnice.
Celkové náklady na tuto akci budou ve
v˘‰i 13 milionÛ korun, z nichÏ polovinu
pokryje dotace z Ministerstva zemûdûlství âR. Vodojem bude hotov˘ nejpozdûji do 23. 12. 2016.
Text: Bc. Jiﬁí Charvát, MSc, MBA
Foto: Stanislav Mrázek

Biatlon se stal v posledních letech
velmi populárním sportem ãesk˘ch
fanou‰kÛ, hlavnû díky na‰im sympatick˘m reprezentantÛm, z nichÏ nejúspû‰nûj‰í v sezónû 2015/2016 se
stala vítûzka Svûtového poháru
Gabriela Soukalová.
Základna blanenského biatlonu
vznikla jiÏ v 70. letech minulého století a v loÀském roce se rozhodl
Radek ·inkora opût dát ‰anci dûtem,
které baví bûh kombinovan˘ se stﬁelbou. Oslovil nûkolik zasvûcen˘ch,
mezi nûÏ patﬁí Libor ·inkora, Jan
Ra‰ka a pﬁedseda klubu Petr Koláﬁ,
kteﬁí bûhem krátké doby vytvoﬁili základnu ãítající zhruba 14 dûtí, a nadále se rozrÛstá.
V sobotu 23. 4. 2016 se mladí biatlonisté zúãastnili prvního regionálního
závodu v letním biatlonu v nedalekém
Zdûtínû, kde mûli moÏnost se nominovat na âesk˘ pohár, kter˘ je branou do
svûta biatlonu. Mnozí postoupili jiÏ pﬁi
prvním startu, ãímÏ jim velmi blahopﬁejeme. Ostatní mají moÏnost v nej-

roãník V

Na‰i nejmlad‰í.
bliÏ‰ích t˘dnech v‰e dohnat a zaãátkem
ãervna spoleãnû vyrazit na první âesk˘
pohár do v˘chodoãeského Letohradu,
kter˘ je mekou tohoto sportu v âeské
republice.
www.biatlon-blansko.cz
Text a foto: Ivana Kuãerová
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