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Blansko a okolí

OPRAVA KOMUNIKACÍ
Mûsto Blansko v souvislosti se

schválen˘m rozpoãtem pro rok 2016
bude realizovat bûÏné opravy komuni-
kací, vysprávky v˘tlukÛ po zimním 
období, velkoplo‰né opravy a dal‰í plá-
nované akce.

Bude se to t˘kat oprav na ulici
Tûchovská (v úseku ulic Antonína
Dvofiáka – ul. Masarykova), na ulici K.
H. Máchy (v úseku ulic Sladkovského –
BoÏeny Nûmcové), ulice Havlíãkova
(v úseku Wolkerova – Stafieckého), re-
konstrukce kfiiÏovatky ulic Su‰ilova,
âapkova, Pod Javory, rekonstrukce 
autobusov˘ch zastávek a pfiechodu na 
ulici Sadová u sídli‰tû Podlesí a opraví se

cesta v zahrádkáfiské oblasti Zborovce.
MÚ, odbor komunální údrÏby

Foto: RePo

INFORMACE PRO SPOT¤EBITELE
Od 01. 01. 2016 zuÏuje âeská obchod-

ní inspekce, inspektorát Jihomoravsk˘
a Zlínsk˘ se sídlem v Brnû poradenskou
a informaãní sluÏbu v Blansku pro spotfie-
bitele.

Poradenská a informaãní sluÏba (PIS)
je od tohoto data poskytována pouze kaÏ-
dou první stfiedu v mûsíci, v dobû od

09:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:30 hod. 
Kontaktní telefonní ãíslo a místo 

poskytování sluÏby zÛstává stejné. Jedná
se o kanceláfi ã. 210, která se nachází ve 2.
poschodí budovy Mûstského úfiadu
Blansko na nám. Republiky 1. Kontaktní
telefonní ãíslo je 516 775 425.

MÚ, odbor obecní Ïivnostensk˘ úfiad

NÁV·TùVA PREZIDENTA âR PANA
MILO·E ZEMANA V âKD BLANSKO

ENGINEERING, A.S.
Pokraãování textu 
strany 1

Místopfiedseda
pfiedstavenstva pan
Ivo Soudek pfiivítal
tuto vzácnou náv‰tû-
vu v hydraulické la-
boratofii v Horní
Lhotû. Probûhlo zde
jednání za zavfien˘-
mi dvefimi s úzk˘m
vedením spoleãnos-
ti. Následovala de-
bata se zamûstnanci
âKD Blansko Engi-
neering, a.s. Pan
prezident zhodnotil
ekonomickou situa-
ci ve spoleãnosti a upozornil mimo jiné
na moÏnosti obchodní spolupráce v
oboru hydrotechniky ve stfiední Asii i je-
ho názor na obchodní aktivity v Africe. 

V závûru prezident âR pan Milo‰
Zeman podepsal pamûtní list a byl mu
pfiedán dar – koreãek modelové
Peltonovy turbíny. 

Spoleãnost âKD Blansko Enginee-
ring a.s., v leto‰ním roce oslaví 20.
v˘roãí zaloÏení spoleãnosti. Za dobu

své existence se podílela na fiadû v˘-
znamn˘ch projektÛ z oboru vodní 
energetiky. Kromû zahraniãních kon-
traktÛ ze v‰ech koutÛ svûta patfií k
v˘znamn˘m referenãním projektÛm
také generální opravy pfieãerpávacích
vodních elektráren Dale‰ice, Dlouhé
Stránû a ·tûchovice a vodních elektrá-
ren z Vltavské kaskády.

Text: Jana Skotáková
Foto: Jana Skotáková, Renata Kuncová Polická

oborÛ – mj. chemii, mineralogii, fyziku,
metalurgii ãi medicínu. V souvislosti se
zájmem o speleologii podnikl v˘zkumné
expedice do jeskynû V̆ pustek, propasti
Macocha a Rudického propadání.

Byl také obratn˘m a pokrokov˘m
hospodáfiem a prÛmyslníkem – moderni-
zoval panství po stránce hospodáfiské
a v okolí Blanska postupnû vybudoval
Ïelezárny svûtové proslulosti. Produkce
Ïelezáren byla velmi ‰iroká – od strojÛ
a jejich souãástek pfies uÏitné pfiedmûty
aÏ po rÛzné doplÀky a dekorace.
Velkého vûhlasu se dostalo umûlecké li-
tinû, zejména litinov˘m sochám. 

Rozvíjela se i strojírenská v˘roba –
v Doubravici nad Svitavou zaloÏil stro-
jírenskou dílnu SAG, první svého dru-
hu v rakouském císafiství, ãímÏ poloÏil
základy modernímu strojírenství na

Blanensku. Zbudoval téÏ cukrovar
v Rájci nad Svitavou, jeden z prvních
na Moravû.

·iroká byla jeho ãinnost vefiejná: byl
spoluzakladatelem c. k. Moravsko-
slezské spoleãnosti ku povznesení or-
by, pfiírodovûdy a vlastivûdy v Brnû.
Spoluinicioval zaloÏení Franti‰kova
musea v Brnû (dne‰ního Moravského
zemského musea) a podporoval i roz-
manité, zejména vlastivûdnû zamûfiené
projekty (sepsání ilustrovan˘ch dûjin
Moravy, sbírání lidov˘ch písní, histo-
rick˘ch listin atd.). 

Zejména v mládí hodnû cestoval,
bezesporu nejslavnûj‰í je v˘prava do
Anglie, kde tajnû získal a pfievezl ná-
kresy textilních strojÛ, ãímÏ znaãnû
pfiispûl k rozvoji brnûnského textilního
prÛmyslu. 

K jeho pfiátelÛm patfiila fiada 
v˘znamn˘ch osobností své doby,
s nimiÏ pûstoval osobní kontakty
i bohatou korespondenci. K blízk˘m
pfiátelÛm a spolupracovníkÛm Hugo
Franti‰kov˘m náleÏel téÏ vynikající
vûdec dr. Karel Ludvík Reichenbach,
jenÏ rovnûÏ velkou mûrou pfiispûl
k rozvoji místního Ïelezáfiství a che-
mického prÛmyslu.

Doporuãená citace nové publikace:
SYCHRA, Petr. Hugo Franti‰ek

Salm-Reifferscheidt: moravsk˘ ‰lechtic
a osvícenec. Blansko: Jitka ·evãíková,
2015. 128 s., barevná pfiíloha 16 s. ISBN
978-80-260-9220-9

Starohrabû Hugo Franti‰ek Salm-
Reifferscheidt (1. 4. 1776 - 31. 3. 1836)
byl nejv˘znamnûj‰ím pfiíslu‰níkem ro-
du Salm-ReifferschedtÛ. Nabyl ‰iroké
vzdûlání a zajímal se o fiadu vûdních 

Pfiedávání daru panu prezidentovi.

HUGO FRANTI·EK SALM-REIFFERSCHEIDT
moravsk˘ ‰lechtic a osvícenec

jsou mediálním 
partnerem publikace

P¤EDNÁ·KY ZO âZS 

19. 02. 2016 - pátek v 16.00 hod. – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko. Prof. PhDr. Petr CHA-
LUPA CSc. - „Venezuela”.

23. 02. 2016 - úter˘ v 16.00 hod – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko. Ing. Pavel KAV¤ÍK –
„Zdravé bydlení a geopatogenní zóny. Vliv
na ãlovûka a rostliny”.

15. 03. 2016 - úter˘ v 16.00 hod – DÛm
zahrádkáfiÛ Blansko.
Bc. Tomá‰ JAN, vedoucí ÚK ZÚZ ZS
Chrlice, ZS Îele‰ice – „Správn˘ termín
a urãení doby skliznû jednotliv˘ch ovoc-
n˘ch druhÛ”.

Vstup voln˘.


