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Více informací sdûlil místostarosta
Ing. Jifií Palbuchta:

Obãanské sdruÏení Keltoi provozuje
v obci Prá‰ily v pohraniãní oblasti ·u-
mavy archeopark. Jedná se o rekonstruk-
ci keltské vesniãky, ve které se bûhem
rÛzn˘ch programÛ snaÏí náv‰tûvníkÛm
pfiiblíÏit Ïivot a zvyky KeltÛ. Tato infor-
mace je nejen dostupná na internetov˘ch
stránkách sdruÏení, ale také ovûfiená; dfií-
ve, neÏ jsme doporuãili Radû mûsta
smlouvu podepsat, nav‰tívili jsme tento
archeopark, abychom se pfiesvûdãili, jak
si sdruÏení Keltoi vede. Nyní je jiÏ
smlouva pfiipravena k podpisu, mûla by
zaãít platit od 1. ledna 2013. Smlouvou
je pronájem stanoven na dobu neurãitou,
s bûÏnou v˘povûdní lhÛtou. Je stanoven
ãasov˘ harmonogram, zaji‰Èující dohod-
nuté tempo rekonstrukce areálu a objek-
tÛ po b˘valé vesniãce Isarno. Osobnû
jsem rád, Ïe se podafiilo najít vhodného
partnera a doufám, Ïe se opûtovn˘m vy-
budováním keltského skanzenu zv˘‰í 
atraktivnost Letovic pro turisty. DÛleÏité
pfiitom je, aby se nejednalo o provoz nû-
jaké k˘ãovité restaurace, ale aby byl vy-
budován cenn˘ nauãn˘ areál mapující
historii osídlení v na‰ich zemích.

Na nûkolik otázek odpovûdûl prostfied-

nictvím emailu Václav Horák, vedoucí
stfiediska o.s. Keltoi:

Pane Horáku, kde v‰ude va‰e nezis-
ková organizace pÛsobí a jaké máte zku-
‰enosti s podobn˘mi projekty?

Keltoi pÛsobí pfiedev‰ím na ·umavû
v Prá‰ilech, kde jsme vlastními silami
postavili keltsk˘ archeopark. Dále pÛso-
bíme na území celé âeské republiky, ne-
boÈ pofiádáme, ãi pomáháme organizovat
mnoho akcí, které se vûnují rekonstrukci
odkazu KeltÛ. Keltoi má jiÏ dvacetiletou
tradici, má velmi bohaté zku‰ennosti
a na‰imi spolupracovníky jsou nejen ar-
cheologové, ale i nad‰enci zajímající se
o keltskou kulturu z celé âR.

Do jaké podoby chcete obnovit kelt-
skou osadu v Letovicích?

Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina objektÛ
byla zbourána, tak v podstatû se musí opra-
vit poslední tfii pfiístfie‰ky a doplnit je po-
stupnû nov˘mi, tak aby náv‰tûvníci mûli
moÏnost vidût, jak se Ïilo pfied 2 tisíci lety.

Co v‰e by mûli v areálu budoucí ná-
v‰tûvníci nalézt?

Pfiedev‰ím dílny fiemeslníkÛ, ukázku
obytn˘ch domÛ a hospodáfisk˘ch stavení. 

Budete v˘stavbu a dal‰í provoz reali-
zovat vlastními silami, nebo poãítáte
s místními pracovníky?

Do budoucna poãítáme s obûma varian-
tami. V‰e chceme realizovat svépomocí,
tzn. drobn˘mi fiemeslníky, aÈ na‰imi dlou-
holet˘mi spolupracovníky, lidmi, ktefií

spolupracovali s pfiedchozími nájemci, ãi
nov˘mi zájemci z blízkého okolí. 

Tolik zástupce sdruÏení Keltoi. Nez-
b˘vá nám neÏ doufat, Ïe se v‰e podafií
a po del‰í pfiestávce naleznou turisté
v Leto-vicích opût keltsk˘ skanzen.

Text a foto: ph

V souãasné dobû areál keltské vesniãky v Letovicích chátrá.

V Letovicích se obnoví keltsk˘ skanzen
Po ukonãení ãinnosti spoleãnosti, která provozovala keltskou usedlost Isarno v Letovicích, zÛstaly na pozemcích patfií-

cích mûstu zbytky pÛvodních staveb keltské vesniãky, které rychle chátrají. Po mnoha neúspû‰n˘ch pokusech vedení mûs-
ta zajistit pokraãování provozu tohoto zajímavého projektu, se bl˘ská na lep‰í ãasy. Rada mûsta schválila zámûr prona-
jmout dotãené pozemky obãanskému sdruÏení Keltoi, které se historii osídlení KeltÛ na na‰em území vûnuje. 

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz


