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Josef ·paãek zanechal v Blansku v˘-
znamné sochafiské monumenty. Stal se spo-
luzakladatelem sochafiského druÏstva
Kamena, které od roku 1951 fungovalo ja-
ko v˘robní huÈ fiady kamenn˘ch soch a po-
mníkÛ pro vefiejn˘ prostor dle modelÛ rÛz-
n˘ch autorÛ. AÏ do roku 1968 Ïil Josef ·pa-
ãek s rodinou v Blansku, odkud se tehdy
pfiestûhovali do Prahy. V minulé ãásti seriá-
lu jsem upozornil na jeho sochu „Labutû”
vytvofienou pro fontánu na námûstí
Svobody v Blansku. Dal‰í artefakt Josefa
·paãka „Macocha”, je inspirován povûstí
o Maco‰e. Vytvofien byl v roce 1975 z tra-
vertinu. PÛvodnû stála socha na Wanklovû
námûstí. Nyní je instalována v jiÏní ãásti
parku na námûstí Svobody v Blansku.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Dûkujeme za va‰i ‰tûdrost
v Tfiíkrálové sbírce 2018

Oblastní charita Blansko dûkuje
v‰em lidem, ktefií na poãátku nového
roku otevfieli svá srdce i dvefie tfiíkrá-
lov˘m koledníkÛm ve mûstech a ob-
cích na Blanensku. V leto‰ním roce
jsme v 17. roãníku Tfiíkrálové sbírky
získali 2 106 080 korun, to je o 148
484 víc neÏ vloni. Lidé nám pfiispûli
celkem do 412 pokladniãek.

Za tyto peníze plánujeme koupit
postele do azylov˘ch domÛ pro matky
s dûtmi a do noclehárny pro muÏe,

podpofiit humanitární pomoc a dal‰í
charitní sluÏby, kter˘mi pomáháme li-
dem na Blanensku. 

Velk  ̆dík patfií také v‰em králÛm, kte-
fií nám vûnovali svÛj ãas a vy‰li koledovat
do ulic. Dále chceme podûkovat v‰em li-
dem, ktefií se na sbírce a na doprovodn˘ch
tfiíkrálov˘ch akcích jakkoliv podíleli.

Dûkujeme, Ïe myslíte na Ty, ktefií
nemají tolik ‰tûstí!

Jana Sedláková, 
fieditelka Oblastní charity Blansko

Ve stfiedu 24. ledna 2018 probûhlo
v blanenském kinû vyhlá‰ení ankety
„Sportovec okresu Blansko za rok
2017.”  Pofiadatelem akce bylo okresní
sdruÏení âUS Blansko, ve spolupráci
s JM krajskou organizací âUS a mûs-
tem Blansko. Ceny pfiedávali osobnos-
ti z politického a sportovního Ïivota.
Na tomto spoleãenském veãeru byli
vyhlá‰eni nejlep‰í sportovci a talenti
v jednotlivcích, nejlep‰í mládeÏnická
i seniorská druÏstva, sportovní akce 
roku, sportovec s handicapem, trenér,
osobnost, sympaÈáci roku a cena pfied-
sedy OS âUS Blansko. 

Veãerem provázela akci skupina
Mariachi Espuelas. Na závûr veãera
byl promítnut film Bajkefii.

Mediálním partnerem akce byly
Listy regionÛ. Více na www.listyregi-
onu.cz, zprávy dne 1. února 2018.

Text: OS âOS Blansko
Foto: Jaroslav Parma

Ing. Jifií Crha pfiedává ocenûní v kategorii „Seniorské kolek-
tivy roku 2017”. Otec a syn Hrdliãkovi, kolová SC Svitávka. Prvních pût jednotlivcÛ v kategorii „Talent okresu roku 2017”.

Muzeum Blanenska otevírá
novou expozici

Srdeãnû Vás zveme na slavnostní
otevfiení novû vybudované stálé ex-
pozice muzea s názvem Cesta do pra-
vûku Blanenska, které probûhne
v multimediální síni blanenského
zámku 26. února v 15:00. Expozice
se vûnuje ãtyfiem základním obdobím
pravûku na Blanensku od pfiíchodu
SlovanÛ v raném stfiedovûku, pfies do-
bu Ïeleznou a bronzovou aÏ po dobu

kamennou, kdy jeskynû Moravského
krasu ob˘vali neandrtálci.

V rámci otevfiení expozice budou
pfiedstaveny také unikátní originální 
archeologické nálezy z Moravského
krasu, které zapÛjãilo Naturhistorisches
museum ve Vídni, a mincovní poklady
nalezené v Blansku poãátkem 20. stole-
tí zapÛjãené z Moravského zemského
muzea. Text: Pavlína Komínková

Sportovec okresu za rok 2017


