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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. záfií 2013, uzávûrka je 2. záfií 2013.

Leto‰ní rok probíhá dlouho plánova-
ná a velmi nároãná oprava - v˘mûna 
obou dfievûn˘ch ãástí vûÏí kostela.
Hlavní nosné prvky obou vûÏí byly to-
tiÏ je‰tû pÛvodní z roku 1865. Podepsal
se na nich jednak zub ãasu, ale hlavnû
zhoubn˘ vliv ‰kÛdcÛ a vlhkosti. PÛ-
vodní pokrytí dfievûn˘ch ãástí bfiidlicí
provádûl dle dochovan˘ch dokumentÛ
pokryvaãsk˘ mistr Pfoff z Letovic.
V první polovinû 20. století pak byly
vûÏe pokryty mûdûn˘m plechem.

Práce na opravû byly vlastnû zapoãaty
jiÏ v roce 2012. Pfied kostelem vyrostla
postupnû celá dfievûná konstrukce nové
vûÏe, vysoká témûfi 20 metrÛ, kde pfieãka-
la celou zimu. Na jafie pak byla tato repli-
ka pokryta mûdûn˘m plechem. Mezitím
vyrostlo kolem pfiední ãásti kostela le‰ení
a pÛvodní vûÏe se zaãaly postupnû rozebí-
rat. 21. kvûtna se první vûÏ celá jefiábem
vyzvedla a usadila na v˘chodní vûÏ.
Druhá dfievûná replika pfied kostelem vy-
rostla bûhem ãervna a 8. ãervence byla
vyzvednuta na západní vûÏ. Souãasnû
s tûmito pracemi probíhala i oprava fasá-
dy obou vûÏí a nátûry oken.

Tak aÏ pÛjdete nebo pojedete na v˘-
let, vydejte se do Vanovic. Urãitû nebu-
dete litovat a pfiekvapí vás pohled na
chrám, jehoÏ prÛãelí je pfied oãima lid-
sk˘ma jako brána nebeská. 

Text a foto: Ing. Kamil Vystavûl

Ing. Josef Vágner, odborník a auto-
rizovan˘ inÏen˘r pro vodárenské
stavby z VAS Boskovice odhadl stáfií
tohoto „pokladu” minimálnû na 100

let, ale kloní se spí‰e k hranici stáfií
200 let.

Text: RePo 
Foto: Jana Jelínková, Ctibor Petr

VûÏe kostela ve Vanovicích jsou nepfiehlédnutelnou
dominantou této obce, ale i celé jiÏní ãásti Malé Hané.
Kostel patfií âeskobratrské církvi evangelické a je nej-
vût‰ím kostelem této církve na celé Moravû a druh˘m
nejvût‰ím evangelick˘m v âR. 
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Oprava vûÏí 
vanovického kostela

Poslední ãervencov˘ t˘-
den se v Ostrovû u Macochy
i pfies úmorná vedra bagro-
valo a pracovalo. V rámci
akce revitalizace potoka
Lopaã se zde dûlá kanali-
zaãní pfieloÏka pfies tento
potok. Pfii bagrování u míst-
ní Sokolovny vydal potok
staré potrubí. 

Historick˘ nález
v Ostrovû u Macochy

Usazování vûÏe. Detail ãásteãnû o‰etfieného potrubí.

VyzdviÏení starého potrubí z potoka Lopaãe.
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

data zdravotnictví v Boskovicích. 
Plakát je oti‰tûn se svolením Nemocnice

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.Mistrovství svûta v biketrialu
Ve dnech 27. - 28. 7. 2013 se v Blansku

konal druh˘ závod Mistrovství svûta v bi-
ketrialu. Domácí jezdec Va‰ek Koláfi, kte-
r˘ jel nejprestiÏnûj‰í kategorii ELITE

skonãil druh˘ o pouhé 3 body pfied Danim
Comasem z Katalánska. Tfietí byl Raul
Gutierrez Garcia ze ·panûlska.

V kategorii NárodÛ obsadila poprvé

první místo âeská Republika. I kdyÏ tep-
lomûry ukazovali kolem 40 °C tak byla
obrovská divácká kulisa a závody tak mû-
li úÏasnou atmosféru.

FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text a foto: David Podrabsk˘

Reprezentaãní t˘m âR. Moreno Sanchez Javier (·panûlsko) na trati..

vcik@rasino.cz  •  tel.: 602 486 331,Ra‰ino a.s., KU¤IM, Brnûnská 1085

Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 398.900 Kã bez DPH

Blansko – Tûchov
RÛzné typy domÛ 

a dvojdomÛ 
o velikosti od 3+kk 

s parkovacím stáním 
na pozemku nebo 

s garáÏí.
V˘stavba probíhá.

Ceny od 2,85 mil. Kã (vãetnû pozemku a DPH)

TP DOMY s.r.o., tel.: 596 158 260, 602 531 078
e-mail: info@tradepanad.cz www.tradepanad.cz

RODINNÉ DOMY 
V MORAVSKÉM KRASU


