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Mûsto Blansko má od ledna 2018 dal‰í kulturní památku

Autorem 177 cm vysoké litinové plasti-
ky ruského legionáfie z roku 1933 je 
sochafi Karel Babka (1880–1953), pfiím˘
úãastník bitvy u Zborova v fiadách vznika-
jící ãeskoslovenské armády a v˘razn˘
pfiedstavitel okruhu tzv. legionáfisk˘ch 
v˘tvarníkÛ. Postava vojáka odhodlanû 
vykroãeného k boji v charakteristické 
v˘stroji ruské „carské” armády byla odlita
v místních blanensk˘ch Ïelezárnách, a to
ve tfiech znám˘ch exempláfiích.
Následkem pohnut˘ch událostí druhé svû-

tové války se do souãasnosti dochovala
v‰ak pouze litinová blanenská plastika.
První bronzová plastika, urãená pro
Roztylské námûstí v Praze - Spofiilovû, 
byla v roce 1940 roztavena, druhá, pro 
haliãsk˘ Osovec, byla s nejvût‰í pravdûpo-
dobností rovnûÏ zniãena. 

Socha byla v blanensk˘ch Ïelezárnách
v roce 1933, za okupace uschována a po 
osvobození umístûna v sále sokolovny. Na
dne‰ním místû byl pomník odhalen 13.
ãervence 1947 na poãest 30. v˘roãí bitvy

u Zborova. V rámci oslav 90. v˘roãí bitvy
roce 2007 byl na sochu legionáfie doinsta-
lován tzv. tulejov˘ bodák. V̆ razn˘m prv-
kem blanenského pomníku, jehoÏ socha
zároveÀ upomíná na pokraãování zdej‰í
slavné tradice v˘roby umûlecké litiny ve
20. století, je také dobov˘ architektonizo-
van˘ podstavec pÛsobivû kombinující
hladké plochy le‰tûné Ïuly s masivními
hrubû opracovan˘mi bosami.

Text: MÚ Blansko, 
odbor ‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy

Foto: Renata Kuncová Polická

Ministerstvo kultury âR prohlásilo na Ïádost mûsta Blanska pomník s názvem „HrdinÛm od Zborova” za kul-
turní památku. Pomník „Zborováka”, jak jej naz˘vají místní, se nachází od roku 1947 v mûstském parku u ná-
bfieÏí fieky Svitavy pfii ulici Sv. âecha.

Pomník „Zborováka” 
v mûstském parku u ná-

bfieÏí fieky Svitavy.

Mistrovství Moravy a Slezska

V páteãním programu se za ná‰
klub pfiedstavily Leona Jandáková,
Veronika Jakusidisová, Dominika
Bezdíãková a Pavla ·toudková, které
vybojovaly pût medailí. V‰e zaãalo ve
v˘‰kafiském sektoru, kde Veronika
získala druhé místo za v˘kon 153 cm
a Dominika skonãila na sedmém mís-
tû v˘konem 141 cm ve v˘‰ce starto-
valo 24 mlad‰ích ÏákyÀ, po v˘‰ce se
na‰e zraky soustfiedily k bûhu na 800
m mlad‰ích ÏákyÀ, kde startovala
Dominika, která si ãasem 2:34:00 za-

jistila druhé místo a zabûhla osobní
v˘kon na této trati. Dal‰í soutûÏe, kte-
ré jsme obsadili, byl bûh na 300 m,
kde Veronika v osobním rekordu
42:80 suverénnû vyhrála tuto nároã-
nou atletickou disciplínu na této trati
ji je‰tû doplnila Leona, pro kterou je
to pfiedev‰ím sbírání zku‰eností.
SoutûÏe poté pokraãovaly bûhy 
star‰ích ÏákyÀ, kde Pavla na 150
m zabûhla osobní v˘kon v ãase 19:15
a skonãila na druhém místû, aby na
300 m opût v osobním v˘konu vyhrá-

la ãasem 40:19, sobotu pokraãovalo
mistrovství dospûl˘mi kategoriemi,
kde startovala v juniorkách na trati
200 m Leona Mareãková, která do-
bûhla na nepopulárním ãtvrtém mís-
tû v ãase 26:38. Na závûr musíme
konstatovat, Ïe mistrovství dopadlo
pro na‰e barvy nad oãekávání, kdyÏ
do Blanska vezeme  pût medailí z to-
ho dva mistrovské tituly a tfii druhá
místa.

Text a foto: Martin Bezdíãek, 
atletika ASK Blansko

V pátek 2. 2. a v sobotu 3. 2. 2018 probûhlo v Ostravské atletické hale Mistrovství Moravy
a Slezska ÏákÛ, dorostu, juniorÛ a dospûl˘ch.

Veronika Jakusidisová a Dominika
Bezdíãková.

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

Co s sebou? Vhodnou sklenici, pohárek apod. a také nápady, fan-
tazii a trpûlivost. A chuÈ tvofiit.
Paní lektorka doveze s sebou ‰pagát, zdobné prvky a lepidlo. 
Spotfiebovan˘ materiál 30 – 70 Kã se hradí pfiímo paní lektorce.

KDY –  úter˘ 27. 2. 2018

KDE –  knihovna

V KOLIK –  16.30 hodin

POZVÁNKA 
Obecní knihovna Obora

pofiádá a zve na v˘tvarnou dílnu

· P A G Á T O V Á N Í
s Evou SáÀkovou

Srdeãnû zveme na tuto zatím v Obofie

nevyzkou‰enou v˘tvarnou techniku.

Rekonstrukce relaxaãní ãásti
v lázních v Boskovicích

RM Boskovice uloÏila zafiadit do
návrhu RO ã. 1/2018 ãástku 2,5 mil.
Kã jako investiãní dotaci pro SluÏby
Boskovice, s. r. o., na rekonstrukci re-
laxaãní ãásti v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích. 

Rekonstrukce by zahrnovala v˘mû-
nu stávajících zafiízení za nová urãená

do komerãních prostor a zfiízení dal‰í
parní sauny. Novû navrÏená parní sau-
na bude mít kapacitu 8 náv‰tûvníkÛ,
infrasauna 3 osoby, finská sauna aÏ 10
osob a vífiivka 6 - 7 osob. Realizace je
moÏná v dobû letní odstávky lázní. 

Text: Ing. Jaroslav Parma
Foto: Bohumil Feruga


