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Franti‰ek Jalov˘ – blanensk˘ historik
Znám˘ blanensk˘ historik, Franti‰ek

Jalov˘, zab˘vající se zejména dokumen-
tací místních stavebních památek, oslavil
20. kvûtna 2012 jedenaosmdesát let.
Narodil se v Horní Palavû, kde proÏíval
své mládí. Po základním vzdûlání absol-
voval Odborné uãili‰tû tradiãního podni-
ku âKD, specializaci nástrojafiskou.
Uvedená profese vyÏaduje spolehlivou
a precizní práci, kterou nadále uplatÀuje
pfii své dlouholeté zálibû – od roku 1965
sestavuje znamenit˘ soubor tisícÛ syste-
maticky veden˘ch poloÏek z rozliãn˘ch
oblastí stavebního rozvoje blanenska,

a to od historick˘ch snímkÛ a dokladÛ aÏ
po souãasnost. K tomuto úãelu si nedáv-
no osvojil novou techniku s digitálním
fotopfiístrojem i obsluhu PC. Sbírky his-
torick˘ch pohlednic také vystavuje indi-
viduálnû nebo jimi doplÀuje dal‰í tema-
tické akce. Na v˘stavách je zasvûcenû
komentuje posluchaãÛm. Spolupracuje
rovnûÏ s místním archivem i Moravsk˘m
zemsk˘m archivem v Brnû, vyhledává
informace na Katastrálních úfiadech
i mezi blanensk˘mi pamûtníky. 

Pan Jalov˘ je pfiitom neobyãejnû
skromn˘ a pfiátelsk˘, kromû obdivu jeho

znám˘ch si jistû zasluhuje za svou pro-
spû‰nou ãinnost ocenûní i podûkování.
Patfií k tûm blanensk˘m obãanÛm, ktefií
se obûtavû vûnují pozoruhodnému odka-
zu na‰ich pfiedkÛ. Bez jejich pfiiãinûní by
mnohá historická fakta zÛstávala stále
nepoznaná.

Pfiátelé a známí pfiejí milému Franti‰-
kovi v‰e nejlep‰í do dal‰ích let, hlavnû
upevnûné zdraví, aby jeho snahy na za-
chování kulturních památek byly nadále
zdrojem pouãení pro znalce i ‰irokou ve-
fiejnost.

Text a foto: stam Franti‰ek Jalov˘.

Nezávislá poradenská spoleãnost Salve Finance a.s.
vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici

VEDOUCÍ KANCELÁ¤E
pro region Boskovice

PoÏadujeme: Nabízíme:
� stfiedo‰kolské vzdûlání � zázemí prosperující spoleãnosti
� komunikativnost � kariérní rÛst
� organizaãní schopnosti � systém vzdûlávání
� znalost práce na PC � nadprÛmûrn˘ v˘dûlek
� samostatnost

Îivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu: vesely@salvefinance.cz,
nebo nás kontaktujte na tel. 775 775 015, 775 731 779.
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RD 3+1 po rekon-
strukci v Boskovi-
cích se zahradou
o CP 456 m2.
Cena 2 050 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pozemek ke stavbû
RD v obci Such˘
o CP 624 m2. 
IS: na hranici.
Cena vã. provize
240 000 Kã
Tel.: 733 713 239

RD v Boskovicích
o 3 NP k bydlení
i podnikání 
o CP 568 m2.
Cena 5 600 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pfievod práv k slun.
bytu 3+1 v Blansku
s vl. topením o CP 82
m2. Cena vãet. vyba-
vení 1 790 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239


