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Starosta podpofiil
dobrovolné hasiãe

okrsku Blansko

Pozvánka na 30. 3. 2019
Za snûÏenkou do Krasu

Zfiizovatelem jednotek sboru dob-
rovoln˘ch hasiãÛ (SDH) je mûsto,
které hasiãe finanãnû podporuje.
Zástupce SDH Klepaãov Ondfiej
·aur v této souvislosti pfiipomnûl, Ïe
díky finanãní podpofie mûsta se na-
pfiíklad loni pofiídily nové pfiilby pro
ãleny zásahové jednotky. 

Starosta okrsku Blansko Milan
Kfiivánek upfiesnil, Ïe na okrese pÛ-
sobí celkem 150 sborÛ SDH, které
ãítají víc neÏ 8600 ãlenÛ. Zásahové
jednotky pak vyjíÏdûjí k zásahÛm po
celém okrese a ãasto pfii nich spolu-
pracují s profesionálními hasiãi.

„Práce dobrovoln˘ch hasiãÛ je

v mûstsk˘ch ãástech Blanska nena-
hraditelná, protoÏe pokud nastane
nûjak˘ problém, tak to fie‰í právû
dobrovolní hasiãi, za coÏ jim velmi
dûkuji,” uvedl blanensk˘ starosta
Jifií Crha.

Vyzdvihl také lví podíl dobrovol-
n˘ch hasiãÛ na spoleãenském a kultur-
ním Ïivotû v jednotliv˘ch mûstsk˘ch
ãástech Blanska a ve Spe‰ovû. „Proto
také podporujeme obãanské aktivity
v mûstsk˘ch ãástech, jejichÏ jsou 
dobrovolní hasiãi nedílnou souãástí,”
uvedl Jifií Crha a vyzdvihl také práci
hasiãÛ s mládeÏí.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

To je název tradiãního turistického
pochodu, kter˘ byl velice oblíben˘
mezi ‰irokou vefiejností na Blanensku
po dlouhá desetiletí. Poãátky jeho
vzniku spadají do 70 let minulého
století a bez nadsázky lze fiíci, Ïe je-
ho trasami pro‰ly tisíce turistÛ.

Po ukonãení ãinnosti turistického
odboru v Blansku, kter˘ pochod za-
‰titoval po více jak 40 rokÛ, nastala
v historii pochodu pfietrÏka. O jeho
vzkfií‰ení se v roce 2017 postarala

skupina kamarádÛ, b˘val˘ch turis-
tÛ. A to pod hlaviãkou ASK Blansko
a za podpory partnerÛ VZP, poboã-
ka Blansko, firmy Z-Model Blansko
a Klubu ãesk˘ch turistÛ. A tak se
i v roce 2019 mohou v‰ichni „po-
choduchtiví” za snûÏenkou opût vy-
dat. 

Leto‰ní termín pochodu je sobo-
ta 30. 3. Místem startu je herna
stolního tenisu na Podlesí
v Blansku. Startovné ãiní 40 Kã
pro dospûlého, 20 Kã pro dítû.
Zájemci se mohou vydat do
Moravského Krasu po trasách 10,
25 a 35 kilometrÛ od 7:00 hodin.
V‰echny trasy vedou tradiãními
a znám˘mi místy, mají spoleãnou
zastávku na v˘leti‰ti na ObÛrce,
kde je moÏnost opékání párkÛ.
Vyhlá‰eni budou nejmlad‰í a nej-
star‰í úãastníci pochodu a také 
nejvzdálenûj‰í úãastník. V‰echny
trasy vedou územím chránûné kra-
jinné oblasti Moravsk˘ Kras, je 
tedy nutné dodrÏovat pravidla zde
daná.

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce
a tû‰íme se poslední bfieznovou so-
botu na vidûnou.

Za pofiadatele Michal Souãek.
Foto: archiv M. Souãka

Úãastníci pochodu v loÀském roce

Starosta Blanska Jifií Crha na v˘roãní valné hromadû
podpofiil a ocenil práci dobrovoln˘ch hasiãÛ okrsku
Blansko. Do nûj patfií jednotky z místních ãástí Horní
Lhota, Dolní Lhota, Ole‰ná, ObÛrka, Tûchov, Klepaãov
a LaÏánky a sedmou jednotkou jsou dobrovolní hasiãi
ze Spe‰ova.

REHAU – DÛvûra. Spolehlivost. Inovace. Pfiidejte se k více neÏ 20 000 zamûstnancÛm na nû-
kterém ze 170 v˘robních závodÛ a zastoupení ve svûtû a posouvejte spolu s námi hranice
moÏného v oblasti kvality, funkãnosti a trvalé udrÏitelnosti v automobilovém prÛmyslu.

ZaÏijte s námi fascinující svût automotive!

HLEDÁME MONTÁÎNÍ DùLNÍKY
pro závod v Jevíãku

• Nástupní mzda vãetnû smûnn˘ch pfiíplatkÛ:

134 Kã/hod/BRUTTO pro tfiísmûnn˘ provoz

Dále Vám nabízíme:

• 7,5 hodinovou pracovní dobu
• 13. mzdu ve v˘‰i 100 % mûsíãní mzdy
• pravidelné navy‰ování mezd
• 5 t˘dnÛ dovolené
• pfiíspûvek na dopravu dle vzdálenosti 

aÏ 18 900 Kã/rok
• pfiíspûvek na stravování a firemní kant˘nu

V pfiípadû zájmu kontaktujte:
REHAU Automotive, s. r. o., personální oddûlení, Biskupická 781, 569 43 Jevíãko
Mgr. Linda Haikerová, e-mail: linda.haikerova@rehau.com, tel. 465 357 325 

Sledujte nás na www.facebook.com/REHAUCZ/ nebo na www.rehau.cz, kde nás mÛÏete kontaktovat
pomocí Formuláfie pro uchazeãe o zamûstnání v sekci Práce & Kariéra. 

• bezúroãnou firemní pÛjãku na bytové 
úãely aÏ 100 000 Kã

• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní 6 000 Kã/rok
• pfiíspûvek k narození dítûte 1 500 – 3 000 Kã 

+ 1 den dovolené navíc
• pfiíspûvek ke svatbû 3 000 – 8 000 Kã 

+ 1 den dovolené navíc
• firemní akce

Pozvánka na v˘stavu
Zveme vás do Muzea Blanenska na v˘stavu Dûjiny udatného ãeské-

ho národa, jejíÏ vernisáÏ probûhla ve ãtvrtek 7. 3. 2019. V˘stava vy-

chází z knihy Lucie Seifertové, ztvárÀující ãeské dûjiny v komiksové

podobû. Autorka za svou knihu získala nûkolik ocenûní vãetnû ceny

Magnesia Litera za nejlep‰í dûtskou knihu. Obfií leporelo náv‰tûvníka

provede na‰í historií od dob lovcÛ mamutÛ aÏ po souãasnost. V˘stava

potrvá do 2. ãervna 2019.

Leona Voráãová, Muzeum Blanenska

Starosta Jifií Crha podpofiil práci a ãinnost sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
okrsku Blansko


