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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

V roce 2012 byla slavnostnû otev-
fiena nová expozice „Boskovicko –
krajinou sedmizubého hfiebene”
v Muzeu Boskovicka. Expozice by-
la kladnû pfiijata vefiejností nejen 
laickou, ale i odbornou a dokonce
byla vyhodnocena v rámci soutûÏe
Gloria Musaealis. Vytvofiení nové
expozice pfiedcházely i stavební 
úpravy ãásti 1. patra rezidence
a vybudování v˘tahu. Na tyto akti-
vity snad naváÏe realizace dal‰ího
zámûru, a to expozice Duchovní
dûdictví Boskovicka – mosty poro-
zumûní. Projektem se spoleãnû

s Mgr. Hamalovou, fieditelkou mu-
zea, zab˘vám jiÏ více jak dva roky.

Mûsto Boskovice a region
Boskovicka mají silnou náboÏenskou
tradici. Na na‰em území spoleãnû Ïili
obyvatelé Ïidovského, evangelického
a fiímsko-katolického vyznání.
Dokládají to v˘znamné církevní stav-
by: kostel sv. Jakuba st. s unikátními
renesanãními náhrobky, synagoga, 
evangelick˘ kostel a dal‰í církevní
stavby v regionu, které jsou velmi
ãasto kulturními památkami.

Ve mûstû i okolních obcích pÛsobi-
lo mnoho pro náboÏenskou kulturu

v˘znamn˘ch osobností - Tas z Bosko-
vic, Zuzana Katefiina Liborie ze
Zástfiizl, Abraham Placzek, Machcít ha
·ekel, z dal‰ích osobností pfiedev‰ím
Tomá‰ ·pidlík, dále také Alois Slovák,
Alois KrchÀák a fiada dal‰ích. Prostí li-
dé svoji lidovou zboÏnost projevili mi-
mo jiné i putováním do poutních míst.
Tradiãní pû‰í poutû do Sloupa, Kfitin,
Jaromûfiic, Vranova, Velehradu a dal-
‰ích podnikáme i v dne‰ní dobû. 

Del‰í dobu usiluji o realizaci
my‰lenky vytvofiit dÛstojnou vzpo-
mínku na kardinála Tomá‰e ·pidlí-
ka a vkládám nadûji do projektu
Duchovní dûdictví Boskovicka –
mosty porozumûní, kter˘ by duchov-
ní Ïivot regionu pojal s ohledem na
historii Boskovicka a v souladu s od-
kazem kardinála ·pidlíka ekumenic-
ky.

O zámûru projektu jsem jednala se zá-
stupci Centra Aletti v Olomouci,
Palackého univerzity v Olomouci,
Biskupství brnûnského, Matice vele-
hradské, Centrály cestovního ruchu -
JiÏní Morava, Jihomoravského kraje,
Federace Ïidovsk˘ch obcí, SdruÏení his-
torick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska,
Gymnázia Boskovice, Farnosti fiímsko-
katolické a Evangelické, Obãanského
sdruÏení – Orel jednota Boskovice,
Poutního místa Kfitiny a Sloup.

V‰ichni jmenovaní vyjádfiili pod-
poru tomuto projektu. Projekt byl
pfiedloÏen Ministerstvu kultury âR
a bylo nám doporuãeno smûfiovat Ïá-
dost o dotaci do Norsk˘ch fondÛ.

Nová expozice Duchovní dûdictví
Boskovicka vychází z dlouhodobého
velkého zájmu vefiejnosti o jiÏ v mi-
nul˘ch letech pfiipravené programy
a akce v oblasti náboÏenské kultury
(v˘stavy, prezentace, besedy, propa-
gace náboÏensk˘ch staveb, publikaãní
ãinnost). Projekt  pfiedstaví unikátní
muzejní i soukromé sbírky (malby na
skle, modlitební kníÏky, soukromou
sbírku svat˘ch obrázkÛ), náboÏenské
stavby a poutní místa.  Souãástí budou
kulturnû-vzdûlávací programy pro
rÛzné skupiny náv‰tûvníkÛ. Není za-
nedbatelné, Ïe projekt zlep‰í podmín-
ky uloÏení sbírek Muzea Boskovicka.

V souãasné dobû je zpracován pro-
jekt pro stavební úpravy ãásti 1. patra
rezidence, vãetnû depozitáfiÛ v pÛd-
ním prostoru a základní architekto-
nická koncepce expozice. Nyní jed-
náme s odborníky o dopracování lib-
reta a pfiípravu Ïádosti o dotaci v rám-
ci oãekávané v˘zvy Norsk˘ch fondÛ.
Pokud budeme úspû‰ní a dotaci 
získáme, lze pfiedpokládat, Ïe expozi-
ci nav‰tívíme asi v roce 2015.

Text: Ing. Jaromíra Vítková
Kostel V‰ech svat˘ch v Boskovicích. Foto: Ing. Jaroslav Parma
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