
Informujeme / i*

roãník II       ãíslo 11       prosinec 2013 www.listyregionu.cz

16

Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 13. února 2014, uzávûrka je 3. února 2014.

Malá víska nedaleko Boskovic bude mít dal‰í
zajímavost, která jistû pfiiláká milovníky krásy
z fiad turistÛ, cyklistÛ a vefiejnosti. 
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Tou první je ranã Ohrada s pûkn˘m
posezením, dobr˘m jídlem, minipivova-
rem a koni. V létû zde ãtvefiice mlad˘ch
sochafiÛ zaãala tvofiit postavy betléma,
kter˘ by mûl b˘t sestaven je‰tû do tûch-
to vánoc. Vybráno bylo krásné místo na
táhlé louce, lemované lesem. LeÏí nad
kostelíkem sv. Michala ze l3.století, ko-
lem je mal˘ hfibitÛvek. Vyv˘‰ené místo
neslo zfiejmû v poãátcích historie obce
tvrz, blízko zemansk˘ dvorec. Dal‰ími
v˘znamn˘mi místy byl ml˘n a jistû ne-
zbytná kovárna. Tyto jednotlivé „vísky”
daly jméno rozrÛstající se vsi-Vísky.
Z roku l568 se doãítáme v archiváliích,
Ïe „pod Pamûtick˘m kopcem leÏící kos-
tel také mûl les” - dal‰í potvrzení fungo-

vání kostela. V̆ znamnûj‰ím drÏitelem
byl Jindfiich Kfieck˘ z B˘‰ovce.

Dosti historie, podívejme se, co je uÏ
z rodícího se betléma hotovo.
Materiálem je hofiick˘ pískovec, svûtl˘,
lehce do Ïluta aÏ oranÏova. V polovinû
fiíjna byla hotová jeskynû s jesliãkami
od Adama Rosy, ovce Báry Kahudové,
andûl, dva králové a postava Ïeny a psa.

Fotografie jsou z krásného slunného
dne, kdy kámen pfiímo záfiil. Máte-li
chuÈ na mal˘ v˘let s urãit˘m cílem, pak
Vísky jsou to pravé. Komu by se ne-
chtûlo hledat v mapû, tak z Boskovic se
vyjede smûrem na Knínice, odboãí na
Sudick˘ dvÛr a dál vede silnice pfiímo
do Vísek.

Text a foto: N. Parmová

Nová dominanta 
ve Vískách

Již nyní přijímáme
objednávky na 

PLESOVOU SEZONU 2014

se SLEVOU 10%
Vyhněte se lednové „tlačenici”

a zamluvte si šaty s pfiedstihem 
a slevou

Půjčovna šatů Blansko, 
tel.: 608 965 363

www.salonrischa.cz

Doprovodné akce:
6. 1. 2014 Tfiíkrálov˘ ãaj – u Kauflandu v Blansku 9.00 -17.00
9. 1. 2014 Tfiíkrálové mûfiení tlaku a cukru – v Boskovicích 9.00-16.00, 

více na www.blansko.charita.cz
10. 1. 2014 Tfiíkrálová diskotéka – Katolick˘ dÛm Blansko 15.30 – 17.30 pro rodiãe 

s dûtmi, od 18.00 pro dospûlé

Oblastní charita Blansko 
dává na vûdomí, Ïe 

od 1. – 14. 1. 2014 bude probíhat 
tradiãní Tfiíkrálová sbírka 2014.

Motto: „Se tfiemi králi jdûme, potfiebn˘m pomáhejme”

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      


