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âím se va‰e sdruÏení bude za-
b˘vat?

Rádi bychom pofiádaly kulturnû
spoleãenské akce pro v‰echny spo-
luobãany – v˘stavy, besedy, tvofiivé
dílny, divadlo… Uvidíme, na co
nám budou staãit síly, ãas a jaké bu-
dou moÏnosti. Jako zaãínající ne-
zisková organizace jsme plnû závis-
lí na sponzorsk˘ch darech, dobro-
voln˘ch pfiíspûvcích a dotacích.

Proã zrovna ‰ípek?
V okolí Chrudichrom vÏdycky

rostla spousta ‰ípkov˘ch kefiÛ. Na
jafie je zdobí záplavy rÛÏov˘ch

kvûtÛ, na podzim stránû svítí zral˘-
mi ãerven˘mi ‰ípky, v zimû slouÏí
‰ípky za potravu ptákÛm. ·ípky
jsme jako dûti trhávaly s na‰imi
babiãkami. Pravda, dnes kefiÛ v˘-
raznû ubylo. KdyÏ jsme hledaly
vhodn˘ název pro obãanské sdru-
Ïení, mûly jsme rychle jasno.

Va‰ím prvním poãinem byla
v˘stava fotografií. Jak se vám po-
dafiila?

V̆ stava Chrudichromy v promû-
nách ãasu se setkala s velk˘m zá-
jmem. SnaÏily jsme se zachytit v˘voj
obce a Ïivot jejích obyvatel zejména

v první polovinû 20. století, pfiipome-
nout nûkteré v˘znamné rodáky, o-
becnou ‰kolu, ochotnické divadlo,
místní spolky. V̆ stava oslovila nejen
star‰í generaci. Náv‰tûvníci v˘stavy
vzpomínali na dobu svého mládí, na-
hlíÏeli do kronik, mlad‰í poznávali
na fotografiích svoje rodiãe a praro-
diãe, porovnávali, jak vypadala obec
dfiíve a dnes. Pfiíznivé ohlasy nás pfii-
vedly k úvaze zpracovat pokraãování
v˘stavy se zamûfiením na novûj‰í his-
torii obce. Snad pfií‰tí rok.

A co pfiipravujete nyní?
15. záfií 2012 pofiádáme v Chru-

dichromech Sousedsk˘ jarmark,
na kter˘ bychom chtûly pozvat v‰ech-
ny ãtenáfie. Je to první akce svého
druhu u nás. Oslovily jsme prodejce
drobn˘ch rukodûln˘ch v˘robkÛ i na-
‰e spoluobãany. ¤ada prodejcÛ jiÏ
pfiislíbila úãast, náv‰tûvníci se mohou
tû‰it i na kulturní program, dûti na v˘-
tvarnou dílniãku a skákací hrad.

Paní Unãovská, paní Mûkutová,
dûkuji vám za rozhovor a pfieji
vám, aby va‰e obãanské sdruÏení
dále bezproblémovû fungovalo
a zaznamenávalo dal‰í úspûchy.

Renata Kuncová Polická

CHRUDICHROMSKÝ ŠÍPEK
- nové občanské sdružení

Zachování a revitalizace kulturního dûdictví
V mûsíci záfií se kaÏd˘ rok obce, mûsta

a dal‰í vlastníci kulturních památek pfiipo-
jují ke DnÛm evropského dûdictví (DED).
Nej‰ir‰í vefiejnost mÛÏe nav‰tívit nejzají-
mavûj‰í památky, budovy, objekty a pro-
story, vãetnû tûch, které jsou jinak zãásti
nebo zcela nepfiístupné. DED mají ‰irok˘
celospoleãensk˘ a mezinárodní v˘znam,
protoÏe mají zv˘‰it povûdomí ‰iroké vefiej-
nosti o kulturním dûdictví, o procesu zá-
chrany, ochrany a propagace památek.

V âR se DED konají od r. 1991 a to
pod patronací SdruÏení historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska (SHS âMS),
které je dobrovolnou, zájmovou, nestra-
nickou a nevládní organizací a soustfieìu-
je se na uchování, ochranu a trvalou vyu-
Ïitelnost na‰eho kulturního dûdictví.
Dne‰ní doba je po mnoha stránkách pfie-
vratná. Mnoho lidí je zamûfieno hlavnû na
„hmotné statky”, ale stále se zajímáme
o hodnoty duchovní, umûní, krásu jazyka

i dûdictví národa. I v minulosti se lidé
museli vypofiádat s nejrÛznûj‰ími pfiekáÏ-
kami a obtíÏemi a pfiece nám zachovali
pozoruhodné dílo. DED nám ukazují je-
den smûr, kde lze nacházet uspokojení,
radost i ‰tûstí. Lze objevovat hodnoty mi-
nulosti cestou obnovováním historické
architektury, budováním skanzenÛ a no-
v˘ch muzeí, uchováním zvykÛ a tradicí.
Patfiit nûkam, b˘t hrd˘ na krásu a historii
vlastního kraje, zemû, ctít hodnoty vytvo-
fiené pfiedky a stát se jejich pokraãovateli.

I letos se mûsto Boskovice hlásí k dal-
‰ímu roãníku DED. V sobotu 8. záfií
a v nedûli 9. záfií budou pfiístupny kultur-
ní památky na území mûsta. V̆ jimeãnou
akcí bude 12. záfií slavnostní otevfiení no-
vé stálé expozice Muzea Boskovicka
„Boskovicko - krajina sedmizubého hfie-
bene”. Expozice se nachází v budovû
hrabûcí rezidence a v pûti v˘stavních
a dvou prezentaãních sálech se náv‰tûv-

níci seznámí s pfiírodními pomûry, dûji-
nami mûsta Boskovice a regionu Bosko-
vicko od pravûku do souãasnosti.
Souãástí expozice je sedm kreativních
programÛ urãen˘ch rÛzn˘m skupinám
náv‰tûvníkÛ od nejmen‰ích dûtí po zdra-
votnû hendikepované, ãi turisticky zamû-
fiené náv‰tûvníky. Nová expozice jistû 
obohatí nabídku v rámci cestovního ru-
chu na‰eho regionu. Dal‰í v˘znamnou
doprovodnou akcí bude v nedûli 16. záfií
v Muzeu Boskovicka vernisáÏ v˘stavy
Inspirace k vidûní krásy - Amici di
Velehrad pro kardinála Tomá‰e ·pidlíka.
V̆ stava snímkÛ tfií italsk˘ch fotografÛ
z italské Modeny je hledáním krásy ve
svûtû, k jejímuÏ vidûní autory inspiroval
kardinál Tomá‰ ·pidlík. Fotografie jsou
doplnûny komentáfii z díla T. ·pidlíka.

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic
âlenka v˘boru SHS âMS www.jaromiravitkova.cz

HAKR Trade s.r.o.
Vavfiinec 142, 679 13
Tel.: 516 415 566, 725 046 369
E-mail: obchod@hakrtrade.cz
Web: www.hakrtrade.cz

KRBY / KAMNA / ZAHRADNÍ GRILY
Nabízíme kvalitní krbové vloÏky, biokrby, kamna a zahradní grily

v‰ech typÛ. Pfiijìte se k nám pfiesvûdãit osobnû s tímto inzerátem
a získáte slevu 10 % na ve‰ker˘ sortiment. Tû‰íme se na Vás!

SLEVA 

10%
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Chrudichromsk˘ ‰ípek je letos novû vzniklé obãanské sdruÏení, o kterém jsme informovali v Listech regionÛ,
i na na‰ich webov˘ch stránkách. Abychom ãtenáfiÛm pfiinesli více informací o jeho ãinnosti, setkali jsme se s je-
ho zakladatelkami Ivou Unãovskou a Ing. Radomírou Mûkutovou a poÏádali je o krátk˘ rozhovor.


