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❯ ve‰ker˘ sortiment montérek, blÛz, vest, bund...
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a shoftshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleecu a maskáãoviny

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Zakázkové ‰ití tel.: 516 499 842, pí. Men‰íková 733 536 750

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

SLEVA 30% na br˘le 
pro dûti do 15 let.
Akce platí do 15. 10. 2018 

Více info na prodejnû. Slevy se nesãítají.

Oãní optika Anna âerná
námûstí Míru 1621/4, 678 01 Blansko

www.optika-cerna.cz  •  +420 516 410 111  •  info@optika-cerna.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ LAKÝRNÍK 
A NAVĚŠOVAČ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ BRUSIČ NÁSTROJŮ

➔ OBSLUHA PÁLÍCÍHO 
LASERU

➔ KONTROLOR
SVAŘOVNY

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Tato studánka slouÏila svému úãelu po
cel˘ch 75 let zejména pro lidi, ktefií kolem
ní chodili z Adamova po turistické znaãce
k pomûrnû zachovalému Novému hradu
a mohli se u ní pfied stoupáním na vrchol
kopce osvûÏit. Po roce 2012 zaãal v˘tok
vody slábnout, aÏ skonãil v pouhém kapá-
ní. Bylo to v dobû, kdy se pohyb lidí ko-
lem ní je‰tû nav˘‰il o cykloturisty, ktefií se
projíÏdûli údolím fieky Svitavy po trase
tzv. Jantarové stezky. Také zaãaly b˘t
v kaÏdém mûsíci pofiádány na nedalekém
hradû pfiitaÏlivé jarmarky. Zájem o zno-
vuzprovoznûní studánky tedy byl mezi
lidmi znaãn˘, moÏná realizace v‰ak nará-
Ïela na chybûjící peníze, bez nichÏ by se
celková oprava nemohla uskuteãnit.

Na‰tûstí byla studánka na jafie roku
2017 vybrána do 1. roãníku projektu Îivé
studánky, kter˘ byl zamûfien na renovaci
studánek s nejvût‰í podporou vefiejnosti.
Vyhlásil ho âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody
(âSOP) za sponzorství spoleãnosti PEP-
SICO CZ s.r.o., která dodává na trh ães-
kou balenou pramenitou vodu znaãky
Toma. Poãet více jak dvou tisíc obdrÏe-
n˘ch hlasÛ staãil studánce Pod Nov˘m
hradem na ãtvrté místo na republikové 
úrovni a druhé v Jihomoravském kraji.
V̆ ‰e projeveného zájmu vedla k pfiíslibu
sponzora alespoÀ ãásteãného pokrytí po-
tfiebn˘ch v˘dajÛ. ProtoÏe ale oprava pÛ-
vodnû vítûzné studánky Vrbovec, která se
nachází poblíÏ mûstsk˘ch ãástí Brna

se, doufejme opût nûkolik desítek let, tû-
‰it její náv‰tûvníky.

JiÏ z minulosti bylo známo, Ïe voda
vytékající ze studánky vyhovuje poÏadav-
kÛm kladen˘m vyhlá‰kou na vodu zdra-
votnû nezávadnou. To doloÏily i dva labo-
ratorní rozbory provedené v Brnûnsk˘ch
vodárnách a kanalizacích po opravû stu-
dánky v mûsících ãervnu a ãervenci. Také
vydatnost vytékající vody, která ãiní zhru-
ba 3 litry vody za minutu, je velice slu‰ná.

Slavnostního otevfiení, které se uskuteã-
nilo v závûru mûsíce ãervna, se zúãastnilo
mnoho pracovníkÛ ÂLP Kfitiny v ãele se
zástupcem fieditele Ing. âack˘m. Dále byli
pfiítomni zástupkynû sponzora, pracovník
âSOP a asi tfiicítka pfieváÏnû adamovsk˘ch
obãanÛ v ãele se starostou. Studánku zpfií-
stupnil vefiejnosti pfiestfiiÏením pásky pan
Ing. Jifií Truhláfi, kter˘ je v souãasnosti nej-
vût‰ím znalcem Lesnického Slavína.

V debatû, která se rozbûhla po otevfie-
ní studánky, byla diskutována moÏnost
vrátit do Ïivota nûkteré dal‰í studánky
v blízkém okolí, které v minul˘ch letech
pfii‰ly o vodu. T˘m, kter˘ se dal dohro-
mady pfii renovaci studánky Pod Nov˘m
hradem, je ochoten pfiiloÏit ruku k dílu
bez nároku na odmûnu, pokud se najdou
peníze na financování v˘dajÛ spojen˘ch
s odstranûním dosud netu‰en˘ch závad.

Text: Karel Truhláfi, adamovsk˘ obãan, kter˘ se
podílel na obnovení studánky

Foto: Luká‰ Mal˘

Kohoutovic a Bystrce, se v nejbliÏ‰ích
mûsících nedala uskuteãnit, mohla reno-
vace studánky Pod Nov˘m hradem v pl-
ném rozsahu se zaãátkem jara zaãít.

Bylo provedeno vyhledání trasy pfií-
vodního potrubí a tím i dohledáno místo,
kde se jímala voda vyvûrající z podzemí.
Následnû byla nalezena pfiíãina, proã vo-
da ze studánky nevytékala. ZpÛsobilo to
ucpání potrubí v místech asi 5 metrÛ

vzdálen˘ch v˘tokovému otvoru ve stu-
dánce. Bahno se podafiilo uvolnit ada-
movsk˘m hasiãÛm tlakem vody, takÏe se
nemuselo zasahovat do tûlesa studánky.
Jímka dostala nov˘ filtr vody, kter˘ lze
vyjímat a ãistit, na studánce byla oprave-
na fiímsa a bazének pod ní a na závûr ka-
meníci vylep‰ili její vzhled v˘mûnou
desky a opravou nápisÛ, které jsou na ní
uvedeny. Studánka opût oÏila a mÛÏe za-

V lesích severnû od Brna zaãal b˘t od 30. let minulého století budován tzv. Lesnick˘ Slavín, kter˘ je tvofien˘ pfiedev‰ím
památníky a studánkami. Jednou z nich je studánka Pod Nov˘m hradem, která vznikla hned ve druhé etapû v roce 1938.

Studánka Pod Nov˘m hradem opût vydává vodu

Otevfiení studánky 26. ãervna 2018


