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kových Lhoticích. V roce 1990 byla uskutečněna občany 
Votic sbírka na opravu sochy. Oprava byla zadána dílně 
synů zhotovitele J. V. Duška v Táboře. Nejprve byl opra-
ven originál a k tomu byly domodelovány umělým ka-
menem chybějící části. Protože takto upravený originál 
by podléhal poškozením povětrnostními vlivy, byla pro-
vedena kopie. Tato kopie byla za účasti ministra kultury 
ČR Pavla Tigrida 17. října 1994 navrácena na náměstí 
T. G. Masaryka – do parku před sokolovnou. Originál 
sochy je dnes umístěn na chodbě votické základní školy 
v Pražské ulici.

V roce 2018 prošel park na náměstí T. G. Masaryka 
revitalizací a bezprostřední okolí pomníku bylo důstojně 
upraveno.

Citace pocházejí z Kroniky Města Votic, psané Čeň-
kem Habartem a z knihy zápisů Všeodborové vzdělávací 
a podpůrné jednoty Svatopluk Čech pro Votice a okolí 
a Komitétu pro postavení památníku padlým, věnované 
kronikářce Janě Špačkové v červnu roku 2018 učitelkou 
ZŠ Votice Mgr. Janou Smutnou.

Jana Špačková a Václav Šustr

Fotosoutěž Zimní krásy Kraje 
blanických rytířů zná své vítěze

Takřka 150 fotografií poslali soutěžící do soutě-
že Zimní krásy Kraje blanických rytířů. Z fotografií 
s tematikou zasněžené krajiny, turistických cílů v 
zimním hávu ale také akcí, konaných v zimě, vybrala 
po skončení soutěže (od 17. 12. 2018 do 6. 1. 2019) 
porota šest nejzdařilejších.

„Vybrat šest nejzdařilejších fotografií bylo pro porotu 
velice obtížné. Nakonec do druhého kola, kde v katego-
riích Příroda, Památky Vlašimi a Blaníky, „poslala“ porota 
fotografie zasněžené krajiny Antonína Kříže a Michala 
Kozla, fotografii Čínského pavilonu Milana Bašty a foto-
grafii Vlašimské brány Víta Švajcra, dále fotografii zříceniny 
kaple sv. Máří Magdaleny na Malém Blaníku Julie Syslové a 

fotografii zasněžené blanické rozhledny Romany Borkov-
cové,“ uvedla manažerka Kraje blanických rytířů Jana 
Špačková.

Na sociální síti Facebook (Kraj blanických rytířů) si v 
jednotlivých kategoriích lépe vedly fotografie Romany 
Borkovcové, Milana Bašty a Antonína Kříže. Odměnu v 
podobě kalendáře Kraje blanických rytířů na rok 2019 
s přehledem tipů na výlety a akcí v regionu získalo všech 
šest fotografů, jejichž fotografie postoupily do druhého 
kola. „Zájem o soutěž Zimní krásy Kraje blanických rytířů 
nás velmi potěšil, na turistickou sezónu proto připravíme 
novou fotosoutěž o zajímavé ceny,“ dodala Jana Špačko-
vá.                                                                                                        JŠ

Fotografii zasněženého Blaníku Antonína Kříže poslala porota do druhého kola soutěže, 
kde patřila k nejlépe hodnoceným snímkům.




