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20. záfií Ivo Polák, starosta mûsta
Blanska s dal‰ími pfiedstaviteli mûsta
zasadil lípu srdãitou v parku na námûs-
tí Svobody. U lípy byla umístûna i pa-
mûtní deska s datem zasazení a názvem
Blanenská lípa republiky. Mimo jiné ve
svém projevu starosta Ivo Polák fiekl:
„Právû tímto slavnostním aktem si pfii-
pomínáme vznik âeskoslovenska a po-
kraãujeme v tradici vyjádfiit a zachovat
vzpomínku na zlomové události.”

âeskou hymnu a dal‰í písnû zazpí-
vali ãlenové Skautského stfiediska
Svûtla Blansko. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Filmov˘ festival neprofesionálního
filmu UNICA 2018 zavítal zaãátkem
záfií do Blanska. Sjelo se na nûj zhru-
ba sto osmdesát úãastníkÛ z tfiiceti ze-
mí svûta. Nejvût‰í úspûch na festivalu
získala ‰védská národní kolekce, která
si získala nejen odbornou porotu, ale
i laické publikum. Pomyslnou ‰tafetu
pfievzali Holanìané. Pfií‰tí roãník se 
uskuteãní v Amsterdamu.

Foto: S. Mrázek

„Zborovák”

Cel˘ leto‰ní rok si rÛzn˘mi ak-
cemi pfiipomínáme stoleté v˘ro-
ãí zaloÏení na‰í republiky.
Sázení lípy v rámci tûchto oslav,
kdy lípa pfiedstavuje ná‰ národní
strom a je neoficiálním symbo-
lem na‰í státnosti, probíhá na
rÛzn˘ch místech na‰í vlasti. 

Domov Olga v Blansku nemusíme nikomu v blízkém okolí více
pfiedstavovat. A jméno Jany Kratochvílové, jakoÏto fieditelky,
„tety” je také uÏ dlouhá léta znám˘m pojmem. To, Ïe práce je
jejím koníãkem a Ïe to dûlá ráda je jasné uÏ z tváfií spokojen˘ch
klientÛ tohoto domova. 

ZaslouÏené ocenûní
Jany Kratochvílové

Starosta mûsta Blanska
Ivo Polák zasadil

Blanenskou lípu republiky

V Blansku probûhl FF UNICA 2018Dne 17. záfií leto‰ního roku probûh-
lo v Brnû slavnostní pfiedání ocenûní
9. Roãníku soutûÏe Îena regionu za
Jihomoravsk˘ kraj. Mezi ocenûn˘mi
byla jako jedna z finalistek i Jana
Kratochvílová. 

Celostátní soutûÏ Îena regionu je
urãena v‰em Ïenám, jeÏ sv˘m aktiv-
ním pfiístupem motivují a obohacují
ostatní, podílejí se na vefiejném Ïivo-
tû, pomáhají nemocn˘m, dûtem ãi
zvífiatÛm nebo pfiispívají ke zlep‰ení
a rozvoji svého regionu. Nejedná se
pfiitom jen o vefiejnû známé a úspû‰né

osobnosti, ale pfiedev‰ím o obyãejné
Ïeny, o jejichÏ smyslupln˘ch a nezi‰t-
n˘ch aktivitách nemá vefiejnost ani
média vût‰inou ani tu‰ení.
Slavnostního pfiedávání se zúãastnila
Mgr. Ing. TaÈána Malá, námûstkynû
hejtmana Jihomoravského kraje
a Denisa Kalivodová, zakladatelka
neziskového projektu Îena regionu
a dal‰í. SoutûÏ se konala pod zá‰titou
Senátu Parlamentu âR, Asociace kra-
jÛ âR a Jihomoravského kraje.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: T. Kratochvíl

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (9)
Pomník HrdinÛm od Zborova

Autorem 177 cm vysoké litinové plas-
tiky ruského legionáfie  je sochafi Karel
Babka (1880–1953), pfiím˘ 
úãastník bitvy u Zborova v fiadách vzni-
kající ãeskoslovenské armády a v˘razn˘
pfiedstavitel okruhu tzv. legionáfisk˘ch v˘-
tvarníkÛ. Karel Babka v civilním sektoru
svÛj talent uplatnil pfiedev‰ím u firmy
âKD Blansko, kde v tamních slévárnách,
které produkují umûleckou litinu, praco-
val spoleãnû s A. Stejskalem a A. ·amlou,
v˘tvarníkem blanenského závodu. 

Pomník zborovského bojovníka byl
odlit v roce 1933 ve slévárnách podniku
âKD Blansko. Pomník byl v období nû-
mecké okupace uschován a po 
osvobození znovu instalován na dne‰ním
místû, v parku na ulici Svatopluka âe-
cha. Bylo to 13. ãervence 1947 na poãest
30. v˘roãí bitvy. Modelem k vytvofiení
sochy mu byl legionáfi Bohumil Sypûna. 

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

Pfiedstavitelé mûsta pfii sázení
Blanenské lípy republiky

Ocenûná Jana Kratochvílová (uprostfied)


