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Spolkov˘ Ïivot patfií i k dne‰ní moderní dobû
Za 20 let zku‰eností v oblasti památko-

vé péãe a kultury si stále více uvûdomuji
v˘znam zapojení obãansk˘ch sdruÏení
a dobrovolníkÛ jak do péãe, tak zejména
do propagace kulturního dûdictví. V oblas-
ti duchovní se setkáváme s profesionály,
ale i amatérsk˘mi spolky, organizacemi,
které se zapojují do kulturního a spoleãen-
ského Ïivota obcí a mûst. Je tomu tak i na
Blanensku a Boskovicku, kde pÛsobí 
ochotnické spolky, hudební a folklorní
soubory, sdruÏení zab˘vající se historií na-
‰ich pfiedkÛ. V rámci kompetencí místos-
tarostky jsem podpofiila my‰lenku oslav
1. písemné zmínky o mûstû Boskovice,
mimo jiné také jako pfiíleÏitost zapojit do
oblasti kultury a historie neziskové orga-
nizace. Oslavy 1. písemné zmínky probí-
hají cel˘ rok 2012. Na úrovni profesionál-
ní jsme pfiivítali svûtovû proslulé hudební-
ky v rámci hudebního festivalu Contentus
Moraviae, Martinu Kociánovou a bude-

me slavnostnû otvírat novou expozici
Muzea Boskovicka. Obãanská sdruÏení
se zapojila do besed o mûstské památko-
vé zónû, divadelního veãera i akce Vivat
Boskovice, která byla pfiehlídkou vystou-
pení dûtí, mládeÏe i dospûl˘ch. V‰ichni,
kdo chtûli ukázat, co umí, vystoupili s pû-
veck˘mi, taneãními ãísly, pfiípadnû svÛj
um pfiedstavili v doprovodném programu.
Dûti a mládeÏ se zúãastnili také v˘tvarné
a literární soutûÏe.

Aktivní i pasivní úãast na kulturních
a spoleãensk˘ch akcích pÛsobí pozitiv-
nû na ná‰ du‰evní Ïivot, smysl pro umû-
ní a krásu. Mnohé akce neziskov˘ch or-
ganizací (a nemusí se jednat jen o akce
kulturního zamûfiení) nás mohou vést
k my‰lenkám sounáleÏitosti, pfiátelství,
porozumûní a harmonie, jako tomu by-
lo pfii Svûtovém bûhu Harmonie, kter˘
mûl krátkou zastávku v Boskovicích na
námûstí 16. 6. 2012. V‰ichni, kdo si na

chvíli podrÏeli v rukou hofiící pochodeÀ
jistû pocítili, Ïe jsou úãastníky nûãeho
opravdu v˘jimeãného.

Je dÛleÏité zdÛraznit, Ïe uvedené ak-
ce se dûjí velice ãasto jako dobrovolné
volnoãasové aktivity obãansk˘ch sdru-
Ïení. Obnovujeme tak spolkov˘ Ïivot,
kter˘m na‰e mûsta a obce Ïila jiÏ v do-
bách pfied sto lety. Osobnû si stále víc 
uvûdomuji, Ïe aktivní tvÛrãí ãinnost
spolkÛ, souborÛ, kapel, orchestrÛ apod.
je nedocenûna. Tak jako pfied stoletím
i dnes si lidé hledají smysluplnou zába-
vu, kterou jsou ochotni pfiedat druh˘m.
âasto staãí jen podûkovat, ale zaslouÏí
si i podporu. Neziskové aktivity jsou
pevnou souãástí obãanské spoleãnosti,
které je potfieba na místní, regionální
i celostátní úrovni podporovat.

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic

V nedûli 1. ãervence zaÏily Drnovice
premiéru – novû zaloÏen˘ kynologick˘
klub Drnovice uspofiádal 1. v˘stavu vo-
fií‰kÛ, psÛ bez PP i psÛ s PP pod názvem
Drnovick˘ raÈafák. Pfies úmorné vedro
se sjelo pfies 30 psÛ se sv˘mi páníãky.
A bylo o co bojovat: vítûzové získali mi-
mo poháry a medaile i pûkné ceny.

A jak to dopadlo? 
Nejkrásnûj‰í ‰tûnû v˘stavy: Jan Lang +

Sayko, Drnovice, Nejkrásnûj‰í veterán v˘-
stavy: Vendula Jandorová + Oggi, ·arati-
ce. Nejkrásnûj‰í kfiíÏenec v˘stavy: Daniela
Loukotová + Ëap, Niva. Nejkrásnûj‰í pes
bez PP: Luká‰ Trubák + Max, Drnovice.
Nejkrásnûj‰í pes s PP: Tomá‰ Bere‰ +

Yuma, Brno. Absolutní vítûzství a titul
Drnovick˘ raÈafák 2012 získal kfiíÏenec
Charlie Markéty Kuchafiové z Brna.

Pofiadatele potû‰ilo, Ïe drnoviãtí se
zúãastnili v hojném poãtu nejen jako
soutûÏící, ale i jako diváci, ktefií skvûle
fandili a v˘bornû se bavili.

Text: Adéla Komárková, foto: Luká‰ Wolf

www.jaromiravitkova.cz

Drnovický raťafák byl super!

Absolutní vítûz - kfiíÏenec Charlie.


