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Ve stfiedu 22. kvûtna pfiedalo vedení mûs-
ta dvû Ceny mûsta Blanska. Za celoÏivotní
pfiínos v oblasti kultury byla udûlena cena
galeristovi, znalci blanenské historie, foto-
grafovi a organizátorovi v˘stav a kulturních
akcí Pavlu Svobodovi a za celoÏivotní pfií-
nos a dílo v oblasti techniky ji dostal tvÛrce
a projektant unikátních vodních elektráren
Antonín Petlach, kter˘ zaãátkem roku osla-
vil 90. narozeniny.

Starosta Jifií Crha v krátkém úvodním
slovu pfiipomenul, Ïe zastupitelstvo udûluje
od loÀského roku Cenu mûsta Blanska v˘-
znamn˘m osobnostem za jejich práci nebo

v˘znamné ãiny. „Lidem, ktefií ve svém Ïi-
votû nûco dokázali. Lidem, ktefií mnohdy za
své úspûchy a ãiny nebyli v minulosti doce-
nûni. Lidem, ktefií jsou inspirací pro dal‰í,
mlad‰í generace. Jsem pfiesvûdãen, Ïe dne‰-
ní ocenûní právû takov˘mi lidmi jsou,” uve-
dl starosta. Spolu s ním pfiedávali ceny mís-
tostarostové Franti‰ek HasoÀ a Ivo Polák.

Pavel Svoboda v rozhovoru s moderá-
torem slavnostního veãera v Dûlnickém
domû podûkoval za udûlení ceny a fiekl, Ïe
Blansko je historické mûsto, které se vyví-
jí, a proto ho dokumentuje v promûnách
ãasu. Ve mûstû se také uÏ od 90. let potká-

vá s fiadou umûlcÛ. „Jsem nepolíben˘ mú-
zou, proto se snaÏím právû umûlcÛm pofiá-
dat v˘stavy, koncerty a dal‰í akce,” uvedl
nûkdej‰í knihovník Pavel Svoboda.

Pro Antonína Petlacha je Cena mûsta
Blanska prvním ocenûním v jeho Ïivotû,
proto si jí nesmírnû váÏí. Za vodní elektrár-
nu v Markersbachu totiÏ sice v minulosti
dostal od NûmcÛ státní vyznamenání, které
mu v‰ak tehdy ãeskosloven‰tí komunistiãtí
funkcionáfii nikdy nepfiedali. 

Pfiipomenul také své známé unikátní
vodní dílo, nejvût‰í pfieãerpávací elektrár-
nu ve stfiední Evropû Dlouhé Stránû, kde

se díky jeho nápadÛm podafiilo více neÏ
trojnásobnû zv˘‰it v˘kon. 

Nûkdej‰í sokol, plavec a houslista Antonín
Petlach pak na otázku moderátora, co si myslí
o dne‰ní mladé generaci, odpovûdûl, Ïe mladí
by mûli ménû sedût u poãítaãÛ a víc se vûnovat
tfieba právû sportu, umûní a vÛbec víc Ïít.

Skromn˘ ãil˘ jubilant, kter˘ i ve svém
poÏehnaném vûku fiídí osobní auto, aniÏ
by k tomu potfieboval br˘le, pak stejnû ja-
ko hosté v zaplnûném hledi‰ti vyslechl
krásné melodie v podání brnûnského
smyãcového kvarteta Indigo Quartet.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

Antonín Petlach pfiebírá ocenûní z rukou starosty mûsta Blanska Pavel Svoboda a pfiedstavitelé mûsta Blanska

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Jsme firma, ve které je spojena tradice strojírenské v˘roby v Blansku a síla majoritního
‰v˘carského majitele spoleãnosti. Chceme rÛst, a proto hledáme: 

1. Sváfieãe            2. Obsluhu strojÛ
Není nutné mít praxi a zku‰enosti, staãí ochota uãit se a zodpovûdnost. 
SváfieãÛm zaji‰tujeme státní zkou‰ky. 

Nabízíme: 
• mzdu dohodou (umíme ocenit Va‰e dosavadní zku‰enosti a praxi). Absolventi

u nás mají také dvefie otevfiené.
• závodní stravování, pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní a dal‰í. ZároveÀ nabízíme

nástupní bonus aÏ do v˘‰e 10 000 Kã.

Pfiijìte se zeptat na podrobnosti. Tû‰íme se na Vás
Kontakt:

PraÏská 2521/7 Blansko, 724 566 205, jurankova@etampa-metra.cz 

Spoleãnost Atomo Projekt s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Personalistku
NáplÀ práce:
• nábor a za‰kolení nov˘ch zamûstnancÛ
• komunikace s pracovními agenturami
• zpracování docházky a pfiíprava mzdov˘ch podkladÛ

Fakturantku/nákupãí
NáplÀ práce:
• vystavování faktur
• kontrola a registrace faktur pfiijat˘ch
• vedení pokladny

• zpracování nákupních 
Ïádanek a objednávek

• poptávky a nákup materiálu

Nabízíme:
• motivující finanãní ohodnocení • mobilní telefon k soukrom˘m úãelÛm
• práci v pfiíjemném kolektivu • vánoãní odmûny
• dotované stravování • prémie k v˘znamn˘m Ïivotním událostem

PoÏadujeme: 
• min. 2 roky praxe na obdobné pozici
• znalost MS Office (Excel, Word)
• pfiíjemné vystupování   • spolehlivost, samostatnost

Va‰e Ïivotopisy spolu s motivaãním dopisem zasílejte do 15. 6. 2019 na: narozna@atomo.cz, tel.: 516 412 635

Ceny mûsta Blanska dostali
Antonín Petlach a Pavel Svoboda


