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Miroslav Mlãoch

ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY P¤EDEM

tel.: 777 62 62 84,  e-mail: m.mlcoch@atlas.cz

� Stavební práce � Fasádní práce
� Obkladaãské práce � Renovace bytov˘ch jader

ELEKTROOPRAVNAOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod., So 8 - 12 hod. Mobil: 733 318 860

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE
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www.konopac.cz

MK Izolstav s.r.o. Crhov 65, PSâ 679 74
MIROSLAV KONOPÁâ

e-mail: konopac@iol.cz
tel./fax: 516 463 413, mob.: 602 500 813

Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE

Tip na v˘let
JiÏní Morava má mnoho krásn˘ch

míst, kulturních památek a pozoruhod-
n˘ch pfiírodních úkazÛ. Jistû si fiíkáte, Ïe
celou tuto oblast znáte, máte ji proce-
stovanou a nic vás tu jiÏ nepfiekvapí, ale
opak mÛÏe b˘t pravdou. I já jsem po ãa-
se zjistila, Ïe své bydli‰tû neznám tak
dokonale, jak jsem si myslela. Mezi
nejznámûj‰í a turisty nejnav‰tûvovanûj-
‰í místo zajisté patfií Moravsk˘ kras, ale
my si fiekneme nûco málo o kraji, kter˘
je jen o kousek vedle, a to je okolí roz-
lehlé vesnice s názvem Olomuãany.

Obec se nachází mezi Blanskem
a Adamovem a skr˘vá mnoho zajíma-
vostí. Po vût‰inû z nich vás provede no-
vá pû‰í stezka, která je zpfiístupnûna od
záfií roku 2010. Na v˘bûr máte ze dvou
moÏností. MÛÏete jít po Ïluté ãi zelené
turistické trase. ZáleÏí jen na va‰í fyzic-
ké zdatnosti. Lehãí variantu cesty, tedy
tu Ïlutû znaãenou, zvládnou i rodiny
s mal˘mi dûtmi. Zelená, zejména v nû-
kter˘ch sv˘ch ãástech, je pro nároãnûj‰í
turisty s dobrou kondicí. U kaÏdé zastáv-
ky této nauãné stezky nalezneme tabuli
se struãn˘mi informacemi o místu, pfií-
padnû i s fotkami ãi obrázky. Vût‰inou
zde b˘vá i odpoãinkové místo s laviãka-
mi. Pokud byste chtûli projít celou trasu,
je potfieba si vyhradit cel˘ den.

Pfii v˘pravû po okolí této vesniãky
byste rozhodnû mûli nav‰tívit âertÛv
hrádek. Jedná se o zfiíceninu, jejíÏ histo-
rie je plná tajemství a otázek. První
zmínky sahají do 2. poloviny 13. století,
kdy hrad nesl název Olomuãany. Jméno
dostal nejspí‰e podle mûsta Olomouc, ze
kterého pocházel jeho tehdej‰í majitel,
ov‰em tato informace je pouze domnûn-
kou. O hrad usilovalo mnoho vzácn˘ch
pánÛ, napfiíklad Hynek z Kun‰tátu pfie-
zdívan˘ Such˘ âert. K tomuto loupeÏné-
mu rytífii se váÏe jedna z mnoha povûstí,
stejnû jako k rytífii âerta z Bofiitova.
Nûktefií lidé vypráví o kováfii, kter˘ v da-

ném místû zvítûzil nad zl˘m ãertem, jiní
hovofií o chudákovi, kter˘ na‰el poklad
stfieÏen˘ ãernou nestvÛrou, ale vÛbec ta
nejznámûj‰í povídka poukazuje na rych-
lost, se kterou byl hrad postaven. Jako by
to bylo: „âertovo dílo,” pravili místní.
Za nedlouho po jeho vybudování se za-
ãaly ztrácet dívky. Nikdo nevûdûl kam,
v‰ichni pouze tu‰ili. KdyÏ hrad vyhofiel,
lidé se k nûmu sebûhli a nalezli nûkolik
lidsk˘ch kostí a mrtv˘ch dívek, nikoho
Ïivého tu v‰ak jiÏ nikdy nespatfiili. Toto
jsou pouze lidové báchorky, které nejsou
nijak potvrzeny. Historie âertova hrádku
je tedy plnû otevfiena, a tak láká mnoho
spisovatelÛ. Jasné je pouze to, Ïe hrad
mûl jako svého posledního majitele Jana
Bidla, a Ïe na zaãátku 15. století v dobû
pfiedhusitské zanikl. Zfiícenina je dvojdíl-
ná, dfiíve zde byla vûÏ, hradby, pfiíjezdo-
vá cesta i palác. Nyní je zachovalá pou-
ze malá ãást zdiva, ale i tak toto místo
stojí za zhlédnutí.

Turisticky více znám˘ je Nov˘ hrad.
Má velice bohatou historii, která zaãíná
ve 2. polovinû 14. století. PÛvodní Star˘
hrad byl zniãen a tehdej‰í majitelé se ne-
rozhodli pro opravu, n˘brÏ pro vybudová-
ní nového. Za husitsk˘ch válek byl hrad
zastaven pánÛm z Boskovic, poté ho
vlastnili Liechtensteinové. O zanedbáva-
nou stavbu se pozdûji starali Bene‰
a Dobe‰ âernohor‰tí z Boskovic, díky
kter˘m se z hradu stala skuteãná pevnost.
DÛleÏit˘m datem byl konec kvûtna 1645,
kdy ·védové pfiepadli nepfiipravené
a podle v‰eho podnapilé stráÏe tohoto 
opevnûní. Vojsko se tak zmocnilo velice
strategicky dobfie umístûného panství.
Nalezené vzácné listiny byly zniãeny,
cennosti ukradeny, hradní úfiednici a mni-
‰i zajati a hrad vypálen. K této události se
váÏe povûst, která praví o zradû Vavfiince
Vokouna z Olomuãan. Ten byl za svÛj
hfiích shozen do blízké propasti Vokounky
a také vÛdce ·védÛ Kallenberga postihl

trest. Zadusil se jídlem. Deset let po vypá-
lení se hrad zaãal ãásteãnû opravovat. âa-
sem byl zmûnûn na loveck˘ hrádek, byla
postavena nová vûÏ, která musela b˘t bo-
huÏel pozdûji sníÏena z dÛvodu vybudo-
vání nedaleké Ïeleznice. Nyní tato památ-
ka patfií âeskému svazu ochráncÛ pfiírody
a kulturních památek, kter˘ hrad od roku
1990 stále rekonstruuje. Díky krásné pfií-
rodû okolo, a mnoha dal‰ím kulturním za-
jímavostem poblíÏ, je toto místo ãasto
nav‰tûvováno turisty a cyklisty. Ideální je
pro jednodenní v˘let s rodinou ãi pfiáteli.

Dal‰í ze ‰esti zastávek nauãné pû‰í
stezky je Studánka U Tetfieva. Zajímavé
na ní je, Ïe pÛvodnû mûla b˘t
v Beskydech u Lomné, ale kvÛli nûmecké
okupaci z toho se‰lo, a tak se profesor
Josef Opletal rozhodl pro Dlouh˘ vrch
v polesí Olomuãan. Studánka má betono-
vou desku s obrazem Tetfieva. Autor byl
inspirován svojí vlastní zálibou a to lo-
vem této zvûfie. U rybníãka se nachází
i posezení pro chvíli odpoãinku. Tato stu-
dánka v‰ak není jedinou v okolí. Najdeme
zde i studánky U Srnce, U Kukaãky, Pod
jasanem, nebo tfieba Pod Hradem.
V‰echny jsou velice dobfie udrÏovány.

Pokud jiÏ budete v tûchto místech, ne-
nechte si ujít MáchÛv památník. Sice ne-
patfií do cílÛ pû‰í stezky, ale vzdálenost od

ní je nepatrná a náv‰tûva stojí za to.
Památník byl postaven k 100. v˘roãí úmrtí
v‰em známého Karla Hynka Máchy.
Nachází se na nejvy‰‰ím bodu okolí
Olomuãan ve v˘‰ce 508 m n. m. Pokud
máme ‰tûstí a je dobrá viditelnost, mÛÏe-
me spatfiit Pálavské vrchy ãi kousky 
vrcholkÛ rakousk˘ch Alp. BlíÏe je na do-
hled LipÛvka, Hofiice a údolí Svitavy.
Zajímavé není jen okolí a v˘hled, ale pfie-
dev‰ím sám památník. Na tfiech jeho stra-
nách jsou úryvky z Máje, na té poslední
pak jeho podobizna a údaje o básníkovi.
Souãástí je i zabudovan˘ dfievûn˘ sloup,
kter˘ pÛsobí po architektonické stránce ve-
lice zvlá‰tnû. PoblíÏ najdeme sluneãní ho-
diny, rozcestník a pfiíjemné posezení pro
romantické chvilky s drahou poloviãkou.

Skvûl˘ v˘hled není jen z „Mácháãe”,
ale také z vyhlídky V̆ rova skála. Na ni se
dostaneme po velice nároãné trati plné str-
m˘ch a skalnat˘ch strání. Cesta je vyzna-
ãena zelen˘mi turistick˘mi znaãkami smû-
rem z Blanska na Nov˘ hrad. Na vrcholku
skály se nám naskytne pohled na fieku
Svitavu, okolní lesy a Ïelezniãní traÈ.

Podobn˘ch zajímavostí je poblíÏ
mnohem více, ale to uÏ je jen na kaÏ-
dém z vás, jestli se o nich chcete dozvû-
dût a vidût je na vlastní oãi.

Gabriela Horváthová


