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Za provozu je zde moÏno vidût 2
parní ma‰inky, z toho jedna má
i zvukov˘ efekt, 2x osobní vagon,
1x po‰tovní vÛz a 2x nákladní vÛz
a potom nûkolik modelÛ na silnici.
Dále zde je k vidûní mnoho budov.
A to budova hlavního nádraÏí, 
nástupi‰tû, vodárna, vodní jefiáb,
hradlo, dvû vechtrovny, prÛjezdní
domek, rozhledna (vãetnû turistÛ),
dÛm ve v˘stavbû vãetnû jefiábu,
vûrná kopie domu Divi‰ova 45, za-
stávka – Jifiíkov (vãetnû cestují-
cích), hospÛdka U Slunce, WC 
(uvnitfi je také osoba), kostel, horní
a dolní stanice lanovky s délkou asi
5 metrÛ a jednou kabinkou (v tom-
to roce by mûla b˘t jiÏ v provozu),
a také most vedoucí do sklepa (de-
po vláãku).

Zahájení leto‰ní sezóny se usku-
teãní za úãasti RC model Pardubice,
Libor Koke‰ – plechové traktory.

V‰echny srdeãnû zvu, aÈ jiÏ
v tento den, nebo pozdûji v dal‰ích
provozních dnech, které budou vy-
vû‰eny na plotû v Blansku na
Divi‰ové ulici ã. 45.

Jifií ·imkÛj Foto: Renata Kuncová Polická

Za dobu provozu od záfií 2015 do
konce fiíjna 2018 má vláãek najeÏdû-
no zhruba 280 provozních hodin. Jen

za loÀsk˘ rok jsem jezdil 27 dní, co je
asi 80 hodin provozu a nav‰tívilo
mne tady 1790 osob.

Zahradní Ïeleznice v Blansku, Divi‰ova ulice ã. 45

Libor Barto‰ pfii vernisáÏi v˘stavy 1. bfiezna 2019

Info: www.halasvitavka.cz
objednávky: 

miroslava.holasova@mestys-svitavka.cz, tel.: 725 111 354

Mûstys Svitávka 
zve ke sportovnímu vyuÏití do nové

sportovní haly ve Svitávce. 
MoÏnost zakoupit i dárkov˘ poukaz v libovolné cenû
• posilovna • badminton, tenis, stolní tenis, volejbal …

AÏ do konce bfiez-
na si mÛÏete v
blanenské Galerii
Joná‰ v Blansku
prohlédnout v˘stavu
regionálního v˘tvar-
níka Libora Barto‰e
pod názvem D¤EVO
A KOV.

Foto: Ladislav Král

INFORMACE O 1. BLANENSKÉ LGB ÎELEZNICI
LGB Ïeleznice vzniká prÛbûÏnû jiÏ tfietí rok. V souãasné dobû je zde na pfiedzahrádce o rozmûru zhruba 6 x 10

metrÛ osazeno asi 30 metrÛ kolejí vãetnû 5 v˘hybek a dal‰í asi 3 metry odstavn˘ch kolejí jsou ukryté za dfievûn˘-
mi dvífiky ve sklepû.

V leto‰ním roce bude 
zahájen provoz, pokud to

poãasí dovolí 
v sobotu 13. dubna 2019
ve 13.00 hodin v Blansku

na Divi‰ové ulici ã. 45

Program Enersol reaguje na aktuální
celospoleãenskou objednávku smûfiující
k tomu, aby do povûdomí ÏákÛ stfied-
ních ‰kol vstoupila problematika úspor
energií  a obnoviteln˘ch zdrojÛ energií,
která zdÛrazÀuje potfiebu odborné pfií-
pravy nejen technick˘ch profesí  v této
oblasti.  Prioritou vyhlá‰enou Asociací
Enersol  pro 16. roãník programu  bylo
téma Vody a hospodafiení s vodou a té-
ma elektromobilita.

Osobní zá‰titu nad krajskou konfe-
rencí pfievzal  hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil ·imek.

Prezentovaná projektová témata
v kategorii Enersol praxe a Enersol
inovace byla  rozmanitá a podnûtná,
cenn˘ byl vlastní názor ÏákÛ na zpra-
covanou problematiku a jejich dopo-
ruãení a návrhy na zmûnu ãi zlep‰ení
situace. V kategorii  Enersol - popula-
rizace byly zdÛraznûny hodnoty úcty
k pfiírodû a k Ïivotu ve v‰ech jeho
formách za pomoci umûleck˘ch vy-

1. místo v kategorii Enersol – populari-
zace, Adéla Marková – práce: Bez oba-
lu, 2. místo v kategorii Enersol – praxe
a Alexandra Vavrisová – práce:
Rodinn˘ dÛm Kozárov, 3. místo v kate-
gorii Enersol – praxe. 

Dûkuji v‰em na‰im ÏákÛm, ktefií se
zapojili do projektu Enersol  a ktefií pfie-
m˘‰lí nad  potfiebou zachování Ïivotní-
ho prostfiedí  pro budoucí generace  v co
nejménû pozmûnûné podobû. Jsme 
pfiíli‰ zahlceni technikou a odtrÏeni od
pfiirozen˘ch rytmÛ pfiírody. Pokud se
nenajde dostatek odváÏn˘ch lidí ‰ífiících
osvûtu o moÏnostech ‰etrn˘ch zpÛsobÛ
vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
a úspor energií v pracovním i osobním
Ïivotû, mÛÏeme si nev‰imnout, Ïe 
kolem nás mizí celé ekosystémy, se kte-
r˘mi jsme bytostnû propojeni a Ïe se
ztrácí okouzlující  krása pfiírody.

Text: Ing. Marek Chládek, 
gestor RVC Letovice

Foto: archiv ‰koly

jadfiovacích  prostfiedkÛ, pfiedev‰ím
poezie. 

Nejvy‰‰í ocenûní z na‰í ‰koly získali

a do celostátního finále, které probûhne
v bfieznu v Pardubicích postupují:
Franti‰ek Pe‰l – práce: Vodárensk˘ les,

Enersol 2019 ve znamení vody a elektromobility

Ocenûní studenti s koordinátorkami (zleva Ing. Dostálová, Mgr. Opr‰alová)

Dne 26. února 2019  zamífiily do reprezentaãních prostor Masarykovi stfiední ‰koly Letovice  desítky delegátÛ –
úãastníkÛ Krajské konference Enersol 2019  pofiádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje pfii
Masarykovû stfiední ‰kole Letovice. 

Pozvánka na v˘stavu


