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Památník sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Blanska

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU

Do rukou se mi dostala malá regio-
nální kníÏeãka, která má skuteãnû po-
tenciál na to, aby se ãlovûk dostateã-
nû pouãil a váÏil si dobrovolné práce
jin˘ch!

V sobotu 25. a v nedûli 26. ãervna
1932 se konala v Blansku velká slav-
nost – padesáté v˘roãí zaloÏení sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta Blanska
(1882 – 1932). Slavnost byla spojená
s krajsk˘m sjezdem hasiãstva IV. kra-
je v Blansku.

U této pfiíleÏitosti vy‰el z Obchod-
nické tiskárny v Blansku tento tisk.
Jde o 39 stran zajímav˘ch informací
o zaloÏení sboru v Blansku, jeho his-
torii, ãlenstvu, pfiedsedÛ, Ïupních 
velitelÛ, sponzorÛ a dal‰ích pfiízniv-
cÛ. Ze zápisÛ v knize se mimo jiné
dozvídáme, jaká byla poÏární poho-
tovost za uplynul˘ch padesát let
a kolik bylo v Blansku a obcích nej-
bliÏ‰ího okolí poÏárÛ. V Blansku
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ vyjíÏdûl ke
151 poÏárÛm. 

Dal‰í kapitola obsahuje „Podûkovací
pfiípisy”. Z Klepaãova:

VáÏen˘ pane pfiedsedo! Pfiedsta-
venstvo obce Klepaãova vzdává tím-
to jménem v‰ech obãanÛ Va‰emu ctû-
nému sboru vfiel˘ dík za úãastenství
se jeho pfii ohni, kter˘ v na‰í obci dne
11. záfií 1891 povstal.

ZároveÀ Vám zasílám malinkou,
v˘borem obecním pfiifiknutou odmû-
nu v obnosu 3 zlaté s prosbou, byste
i tuto maliãkost laskavû pro sbor pfii-
jali. Za ostatní srdeãnû „ZaplaÈ BÛh!”

V Klepaãovû, 22. záfií 1891. Frant.
Pokorn˘, starosta.

Texty knihy jsou doplnûny dobo-
v˘mi fotografiemi jednotliv˘ch sbo-
rÛ, jejich velitelÛ, ale také technické
vybavenosti (autostfiíkaãka, mecha-
nick˘ Ïebfi, kropící vÛz...).
Posledních sedm stran – to je propa-
gace podnikatelÛ a ÏivnostníkÛ
v Blansku. Tato staÈ nás zavede do
roku 1932 a podává nám pfiehled ob-
chodÛ, sluÏeb, továrniãek a továren

„Znám Va‰i tichou, ale neúnavnou práci na poli humanity a vûfite, Ïe si jí váÏím.”
(President Masaryk k deputaci hasiãstva u pfiíleÏitosti V˘stavy soudobé kultury v Brnû)

Pfiebal knihy.

v Blansku. Kniha je skuteãn˘m uni-
kátem a patfií k dochovan˘m mûst-
sk˘m knihám v Blansku, zachycující
zásluÏnou práci sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ.

Tento hodnotn˘ historick˘ pramen je
uloÏen v Mûstské knihovnû Blansko,
ale také v soukrom˘ch sbírkách obãanÛ.

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

Dne 29. 10. 2017 v dobû od
14.00 – 17.00 hodin budete mít
v leto‰ním roce poslední moÏnost
zhlédnout provoz na koleji‰ti 
1. blanenské LGB zahradní Ïelez-
nice v Divi‰ovû ulici v Blansku. 

Srdeãnû zveme k náv‰tûvû. 

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu
• Informace o pfiijímacích zkou‰kách
• Prohlídka areálu gymnázia
• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 3. 11. 2017 od 12.30 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

- možnost brigády i pracovního poměru
- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí
- ranní i odpolední směny
- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

Životopisy zasílejte na: alchema@alchema.cz

Více informací na tel.: 516 416 444

Najdete nás na adrese: Alchema s.r.o., 
Dolní Palava 26, 678 01  Blansko

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

Poslední leto‰ní jízda 
zahradní Ïeleznice v Blansku!


