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Slavnostní pfiestfiiÏení pásky. 

Galerista Pavel Svoboda 
pfiedstavuje svoji knihu.

PARKOVI·Tù NAD NEMOCNICÍ
V BLANSKU JE V PROVOZU

Za úãasti hejtmana JMK, zástupcÛ
Nemocnice Blansko, pfiedstavitelÛ mûsta
Blanska a fieditele firmy EUROVIA CS,
a.s. bylo dne 29. 9. 2016 symbolick˘m
pfiestfiiÏením pásky slavnostnû pfiedáno do
provozu nové parkovi‰tû nad nemocnicí
na ulici Zahradní. 

Jak uvedl starosta Ivo Polák, v roce
2014 mûsto zaãalo vykupovat pozemky,
coÏ se neobe‰lo bez komplikací.
Následovala pfiíprava projektové doku-
mentace a v roce 2016 bûhem ãtyfi mûsícÛ
byla stavba firmou EUROVIA CS a.s., OZ
oblast Morava, závod Morava jih dokon-
ãena. Celkové náklady vãetnû pfiípravn˘ch
prací se vy‰plhaly na 18,9 mil. Kã, z ãehoÏ
4 mil. Kã zastfie‰il dotací JMK. 

Zrealizovanou stavbou bylo vybudová-
no nové parkovi‰tû pro osobní automobi-
ly. Jedná se celkem o 138 parkovacích
míst vãetnû ZTP a míst pro maminky
s dûtmi. První hodina stání bude zdarma,
dal‰í hodiny budou za poplatek. Celkov˘
vzhled parkovi‰tû nad nemocnicí dotváfií
vegetaãní úpravy (v˘sadba stromÛ) a mo-
delace terénu. 

JelikoÏ parkování v okolí nemocnice
v Blansku bylo díky ãím dál vût‰ímu po-
ãtu automobilÛ na silnicích dlouholet˘m
problémem, doufejme, Ïe toto nové par-
kovi‰tû bude pfiínosem nejen pro vefiej-
nost, ale i pro zamûstnance Nemocnice
Blansko.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Útroby vodojemu si v‰ichni rádi prohlédli.

NOV¯ VODOJEM PRO KLEPAâOV

Vodohospodáfiská stavba byla dokon-
ãena v pfiedstihu oproti plánované dobû
a tak mohla b˘t slavnostnû pfiedána do
provozu 15. 9. 2016. Investorem bylo
mûsto Blansko za pfiispûní dotace
z Ministerstva zemûdûlství âR. 

Vodojem pfii‰el na 14 milionÛ korun
a na pfiedání do provozu byli pfiítomní
zástupci mûsta Blanska, Mgr. Ivo Polák,
Ing. Jifií Crha a Ing. Josef Kupãík, zá-
stupci Svazku vodovodÛ a kanalizací –
Ing. Jifií Charvát Bc., Ing. Petr Fiala
a za zhotovitele Ing. Vlastimil Chládek,
zástupce Dopravních staveb Brno, s.r.o.
a sdruÏení firem Firesta – Fi‰er.  Se‰lo

se i mnoho místních, ktefií si tento slav-
nostní akt nenechali ujít. Po nûkolika
slovech na zaãátku následovalo kulturní
vystoupení,  pfiestfiihnutí pásky, drobné
poho‰tûní a kdo mûl zájem, mohl si vo-
dojem jít prohlédnout.

Pro obãany Klepaãova je tato stavba
urãitû velk˘m pfiínosem, ãtyfii nádrÏe,
kaÏdá o objemu 50 m3 budou dostateã-
nû zásobovat Klepaãov kvalitní pitnou
vodou. V minulosti vzhledem k poloze
obce (‰patn˘ tlak kvÛli pfiev˘‰ení) by-
ly se zásobováním pitnou vodou pro-
blémy. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Kulturní vystoupení klientÛ Domova Olga a Centra Velan.

JANA KRATOCHVÍLOVÁ 
NEBOLI TETA JANA

Teta Jana, jak ji familiárnû oslovují
v‰ichni z denního stacionáfie Domova Olga
v Blansku a z chránûného bydlení Centra
Velan na Klepaãovû, je ãistá a upfiímná du-
‰e. Mimoto je pfiedsedkyní sdruÏení
Humanitární Pomoci Blansko. Toto sdruÏe-
ní pomáhá dospûl˘m lidem s mentálním 
postiÏením a je provozovatelem jak
Domova Olga, tak Centra Velan. 

30. záfií probûhlo v kinû v Blansku slav-
nostní setkání v milé a pfiátelské atmosféfie.
Pfiítomná byla nejen „teta Jana”, ale i sta-
rosta Ivo Polák, pfiátelé Domova Olga
a v neposlední fiadû klienti Domova Olga
a Centra Velan, ktefií pro pfiítomné hosty va-
fiili skvûlou kávu a starali se o drobné ob-
ãerstvení. Mûli jsme moÏnost zhlédnout

mal˘  benefiãní koncert klientÛ a pfiátel
Domova Olga a pak starosta Ivo Polák na
podiu pokfiitil DVD s pfiíznaãn˘m názvem
„teta Jana”, které vznikalo v dílnû Jana
a Radka Popelkov˘ch skoro dva roky. Jedná
se o ãasosbûrn˘ dokument z cyklu „Îivá 
pamûÈ”.  Film si bylo moÏné po projekci
koupit. V̆ tûÏek se rozhodl pan Popelka se
synem vûnovat na konto Domova Olga.
Upfiímnû se domnívám, o.s. Humanitární
Pomoci Blansko si podporu a pomoc oprav-
du zaslouÏí, protoÏe v˘sledky jsou vidût.
Klienti se zaãleÀují do spoleãnosti, nedávno
se otevfiela v Blansku Kafárniãka, kde obs-
luhují právû klienti Domova Olga. A „teta
Jana” má dal‰í plány …

Text a foto: Renata Kuncová Polická

NOVÁ KNIHA O BLANSKU 
JE V PRODEJI

Promûny ulic mûsta Blanska 1960 –
1990, to je název nové publikace, kte-
rou napsal galerista Pavel Svoboda.
Kniha má 135 stran, stojí 250 Kã a k za-
koupení je v Galerii Joná‰ v Blansku
nebo na Infocentru v Blansku. 16. 9.
2016 probûhl v Galerii Joná‰ slavnostní
kfiest knihy, kterému byli pfiítomni au-
tor, pfiedstavitelé mûsta a pozvání pfiija-
la i paní hrabûnka Marie AlÏbûta
Salmová.

Text a foto: Renata Kuncová Polická


