
3Informujeme / i*

roãník VII        ãíslo 9       listopad 2018606 931 795☎

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (10)
Pomník obûtem Velké války na se-
verní stranû parku Námûstí Svobody

Pomník zhotovil sochafi pan Franti‰ek
DoleÏel z Bofiitova nákladem 18 000 Kã
(mimo betonáfiské práce a písmo). O je-
ho zfiízení rozhodla mûstská rada na jed-
náních v ãervenci a srpnu 1924, smlou-
vu na jeho zhotovení schválila dne 7. 8.
1924. Odhalení pomníku probûhlo slav-
nostnû dne 28. 10. 1924. JiÏ od 6.00 hod.
pro‰la Blanskem hudba a v 9.30 hod. ze
starého Blanska slavnostní prÛvod, aby
v 10.00 hod. po projevu starosty
Blanska Dr. Rodkovského byl pomník
odevzdán vefiejnosti. Opût následovala
hudba, nyní Lakotova kapela, a veãer od
18.30 do 19.30 hod. zpûv písní pfii po-
chodních. Na v‰ech domech mûly vlát
ãeskoslovenské prapory.

K postavení pomníku pfiispûli obãané
mûsta Blanska, které k tomu vyzvala
mûstská rada. Sbírku uspofiádala ve
dnech 3. aÏ 10. srpna 1924 a zahájení 
upisovací akce a sbírky zapoãala bez-
platn˘m koncertem na blanenském ná-
mûstí v nedûli dne 3. 8. 1924.

A skuteãnû. Obãané, spolky, Ïivnost-
níci pfiispívali. Ten 2 Kã, ten 5 Kã nebo
10 Kã, ale také 100 Kã i více, celkem
podle údajÛ z 65 sbûracích listÛ ãástkou
8 544 Kã. 

Pomník pfiedstavuje zlomen˘ sloup na
podstavci, jehoÏ 4 strany jsou opatfieny
nápisy: Strana I. – Mûsto Blansko vzpo-
míná sv˘ch spoluobãanÛ zahynul˘ch ve
svûtové válce 1914–1918. Strana II. – Na

vûãnou pamûÈ tûm, kdoÏ zemfieli, aby-
chom my mohli Ïíti. Strana III.–
28.X.1918 – 28.X.1924 (pozdûji pfiidán
text „Vladimír Skoták z ãísla 455
+1938”). Strana IV. – Ideálem humanity k
vûãnému míru! PoÏehnání tûm, mír kdoÏ
tvofií, tfiikrát bûda tûm, kdoÏ jej bofií.

Pod kaÏd˘m z tûchto nápisÛ jsou vlo-
Ïeny dvû tabulky se jmény padl˘ch
(jméno, pfiíjmení a ãíslo domu). Na cel-
kem osmi tabulkách je uvedeno 78 jmen
zemfiel˘ch vojákÛ z Blanska.

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

Z DOPRAVY
Nová pravidla pfii tvorbû „zá-
chranáfiské uliãky” v kolonách 
Od 1. 10. 2018 vstoupila v úãinnost no-

vela zákona ã. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, která mj. zavá-
dí nová pravidla pro tvorbu prostoru pro
prÛjezd vozidel s právem pfiednostní jízdy,
a to pfii vzniku kolony stojících nebo po-
malu jedoucích vozidel. Nyní platilo, Ïe
fiidiãi soubûÏnû jedoucích vozidel v tako-
v˘ch pfiípadech mezi sebou vytváfií jeden
prÛjezdn˘ jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3,0
m a je-li v jednom smûru jízdy tfii a více
jízdních pruhÛ, vytváfií se uliãka mezi
jízdním pruhem, kter˘ je nejvíce vpravo
a pfiiléhajícím jízdním pruhem. Podle 
nov˘ch pravidel se budou v pfiípadû vzni-
ku kolon vytváfiet uliãky mezi jízdním

pruhem, kter˘ je nejvíce vlevo a k nûmu
pfiiléhajícím jízdním pruhem. Za nedodr-
Ïování tûchto pravidel ãi za neoprávnûné
vjetí do uliãky bude fiidiãÛm hrozit ve
správním fiízení pokuta aÏ do v˘‰e 2 500
Kã. DÛvodem pro zavedení nov˘ch pravi-
del pro tvorbu „záchranáfiské uliãky” je
zejména snaha po sjednocení pravidel
platn˘ch v âeské republice s pravidly
platn˘mi v ostatních evropsk˘ch státech.
Tato pravidla jsou jiÏ nyní platná napfi.
v Nûmecku nebo Rakousku a brzy by mû-
la vstoupit v platnost i na Slovensku. 

Text: odbor dopravy 
Mûstského úfiadu Boskovice

Na Obofie uÏ je pfiedvánoãní ãas
I kdyÏ venku to spí‰ poãasím pfiipomínalo jaro, v oborské knihovnû se 30. fiíjna ve v˘tvarné dílnû uÏ vy-
rábûla vánoãní pfiáníãka.

Zku‰ená lektorka paní Eva
SáÀková v‰echny pfiítomné zasvûtila
do v˘tvarné techniky zvané quilling
neboli také papírov˘ filigrán. Tato
technika se skládá z toho, Ïe se pou-

Ïívají prouÏky papíru, které jsou
stáãeny a formovány do poÏadova-
ného tvaru. Ve v˘sledku vznikají
krásné a originální obrazce, o ãemÏ
jsme se mohli v Obofie pfiesvûdãit. 

Toto pohodové odpoledne si
v‰echny pfiítomné dívky a Ïeny
u ‰álku ãaje nebo kávy uÏily.
A je‰tû navíc – krásnû nám spolu
plynul ãas, nauãily jsme se nûco

nového. DomÛ si kaÏdá z nás od-
ná‰ela svoje originální vánoãní
pfiání.

Text a foto: Renata Kuncová Polická


