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Lampionov˘ prÛvod

V Rudici ohlalili pomník 
Tomá‰e Garrigua Masaryka

Pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí vzniku samostat-
né âeskoslovenské republiky byl dne 27. 10.
2018 v Rudici za úãasti senátorky Ing.
Jaromíry Vítkové slavnostnû odhalen pomník
se sochou prezidenta Tomá‰e Garrigua
Masaryka. Rudiãtí si tak navíc pfiipomnûli i 80.
v˘roãí od prvního odhalení tohoto pomníku
v roce 1938. PÛvodní socha v‰ak v 50-t˘ch 
letech nenávratnû zmizela. Podafiilo se v‰ak
kontaktovat rodinu akademického sochafie
Aloise Buãánka, která stále vlastní pÛvodní
sádrov˘ model, podle kterého mohla b˘t novû
odlita bronzová socha TGM. Ta se tak vrátila
na originální Ïulov˘ podstavec, kter˘ fiadu let
leÏel bez pov‰imnutí na dvofie obecního úfiadu.

I pfies de‰tivé poãasí si tuto událost nenechalo
ujít velké mnoÏství lidí. V hodinovém programu
si promluvil k pfiítomn˘m starosta obce, paní se-
nátorka Vítková a zástupce partnerské obce

Fallbach z Rakouska. O nezapomenuteln˘ kul-
turní záÏitek se dále postarali ãlenové pûveckého
sboru Rastislav a dûti z místní základní ‰koly.
Pfiítomní mûli moÏnost ochutnat koláãe, které 
upekly rudické Ïeny a zahfiát se svafien˘m ví-
nem, které nabízeli dobrovolní hasiãi. Zájemci si
dále mohli prohlédnout místní ‰kolu
a v Dûlnickém domû na nû ãekaly dvû v˘stavy,
spojené s tímto v˘roãím. První s názvem Rudice
1918-2018,  druhá mapující Ïivot a dílo TGM. 

Pfii pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí vydala obec
Rudice publikaci, která mapuje osud pomní-
ku Tomá‰e Garrigua Masaryka v obci Rudici.
Text je doplnûn o historické fotografie a dále
o aktuální fotografie jak z v˘roby ve slévárnû
HVH s.r.o. v Podkrkono‰í, tak ze samotné in-
stalace v Rudici. 

Text: Milan Îák
Foto: Milan Kylar

Odhalení pomníku Tomá‰e Garrigua Masaryka

Den otevfien˘ch dvefií
mûl v Z· v âerné Hofie

slavnostní nádech
V pátek 26. fiíjna mûla ãernohorská

vefiejnost moÏnost nav‰tívit bûhem celé-
ho dne místní základní ‰kolu. Hned pfii
vstupu do vestibulu ‰koly mohli ná-
v‰tûvníci zhlédnout v˘stavu dûtsk˘ch
prací s názvem MOJE HOBBY a expo-
zici vûnovanou 100. v˘roãí vzniku re-
publiky. V dopoledních hodinách pak
následoval kulturní program se ‰kolní
tematikou, kter˘ si pro rodiãe a spoluÏá-
ky pfiipravili ãlenové pûveckého sboru.
Jako dárek pro v‰echny dûti ‰kola uspo-
fiádala dvû pfiedstavení z cyklu scénické-
ho ãtení - Listování pro ‰koly. Cel˘ den
jsme zakonãili tradiãní Lampiónovou

slavností s prÛvodem. V úvodu této ob-
líbené podzimní akce byla za zvuku stát-
ní hymny poloÏena kytice k pomníku
padl˘ch na námûstí Míru a celá slavnost
byla zakonãena ve sportovním areálu
u rybníka, kde se v rámci oslav 100. v˘-
roãí vzniku republiky uskuteãnila slav-
nostní laserová show s ohÀostrojem.
Pofiadatelé, kter˘mi byly Základní ‰kola
a Mûstys âerná Hora, SDH a FK âerná
Hora, vûfií, Ïe se akce líbila a obãané
âerné Hory tak mûli moÏnost dÛstojnû
oslavit v˘znamné v˘roãí na‰í republiky. 

Text: Jana Kubelková
Foto: Jifií Bernard 


