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Památník obecn˘ch ‰kol v Blansku
CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU

V knize autor uvádí: „My, uãitelé
blanen‰tí, mÛÏeme s radostí prohlási-
ti, Ïe pomûr na‰ich obãanÛ ke ‰kole je
opravdu velmi dobr˘, neboÈ na‰i ob-
ãané, zvlá‰tû rodiãové dûtí, správnû
pochopili velk˘ v˘znam ‰koly, která
dala jim a nyní dává i jejich dûtem so-

lidní základ pro cel˘ Ïivot. A ãím ví-
ce si ãlovûk ze ‰koly odnese, tím lépe
jest pro Ïivot pfiipraven, coÏ víme
dobfie nejen my uãitelé, ale vûdí to za
dne‰ních dnÛ stejnû dobfie i obãané”.

Pokud se chcete dozvûdût nûco o his-
torii ‰kolství v Blansku, je toto ta správná

zastávka, kterou nesmíte minout a knihu
si pfieãíst.  Nûkolik zajímav˘ch kapitol,
doplnûn˘ch historick˘mi fotografiemi
budov, uãitelského sboru i ÏákÛ obecné
‰koly nás zavede k zaloÏení první ‰koly
na Starém Blansku pfii farní budovû v ro-
ce 1600, (odtud byla pfieloÏena do ãísla

V dubnu 1948 u pfiíleÏitosti otevfiení znovu zbudované budovy ‰kol obecn˘ch
a ‰koly obchodní (dnes Gymnázium Blansko) vy‰la kniha Památník obecn˘ch
‰kol v Blansku 1897 – 1947. Vytiskla ji Obchodnická tiskárna v Blansku a kni-
hu napsal a sestavil Karel Fiala, fiídící uãitel.

Pfiebal knihy.

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 •

Vstupné 40 Kã, dûti do 120 cm vstup zdarma.
Bohaté obãerstvení v areálu zaji‰tûno.
âinnost je realizována za finanãní podpory 

Mûsta Blanska.

Nemocnice Blansko ve spolupráci s cvicsnami.cz 
zve na 8. roãník akce:

Po cel˘ den bohat˘ kulturní program, soutûÏe
pro dûti, aerobic show, exhibice Va‰ka Koláfie,
exhibice finalistek Dívka âR 2017, soutûÏ
Nemocnice má talent, ukázka zásahu hasiãÛ
a spousta dobré zábavy.

Akce se koná za kaÏdého poãasí. 

64 na Starém Blansku). V roce 1804 by-
la postavena nová ‰kola, a to na Starém
Blansku poblíÏ fary (dnes Komenského
ã. 16), aÏ k v˘stavbû ‰koly nové v roce
1897 (dne‰ní Gymnázium Blansko).

Dal‰í kapitola uvádí blanenské
‰kolství od roku 1897 aÏ po rok
1947. Pfiipomene nám otevfiení nové
‰kolní budova na b˘valé ·kolní ulici
(dnes Seifertovû) v srpnu 1897. Do
nov˘ch ‰kolních prostor se pfiestûho-
vala pûtitfiídní obecná ‰kola chlapec-
ká s 294 Ïáky a ãtyfitfiídní obecná
‰kola dívãí s 339 Ïákynûmi zÛstala
ve ‰kolní budovû na Starém Blansku.
Tato kapitola se také zaobírá téma-
tem druhé svûtové války a jejím vli-
vem na ‰kolství v Blansku.

Závûr knihy tvofií jmenn˘ seznam 
uãitelÛ a uãitelek, ktefií v uplynul˘ch

padesáti letech na obou obecn˘ch ‰ko-
lách vyuãovali.

Souãástí knihy je také pozvánka
„Dne vítûzství ku slavnosti otevfiení
nov˘ch ‰kolních budov” v nedûli 9.
kvûtna 1948 dopoledne.

Pfií‰tû: Památník sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ mûsta Blanska vydan˘
u pfiíleÏitosti padesátého v˘roãí za-
loÏení sboru: 1882 - 1932

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


