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(Vûnováno 110. v˘roãí pov˘‰ení Blanska na mûsto)
SvûÏí, ãiperná a stále jde na draã-

ku. BohuÏel není k mání. Zrodila se
je‰tû za Rakouska - Uherska, pfieÏila
dvû války, první republiku i v‰echny
historické milníky moderního âesko-
slovenska i âeska a je stále aktuální.
KdyÏ si trochu pohrajeme s ãísly, Ïije
od roku 1905 a nakoukla do promûn-
livého v˘voje a Ïivota mûsta Blanska.
Vze‰la v roce pov˘‰ení Blanska na
mûsto z pera patriota a milovníka
Blanska magistra farmacie Josefa âe-
cha (1844 - 1917), prvního lékárníka
v obci Blansko. Svoji lékárnu s ná-
zvem „Mater Dolorosa” otevfiel Josef
âech v roce 1869 a provozoval ji aÏ
do konce svého Ïivota. 

Povolání vykonával s láskou, eti-
kou a pln˘m zaujetím. Pracoval také
vefiejnû, zastával se zvlá‰tû zájmÛ
venkovsk˘ch lékárníkÛ. Jako druh˘
na Moravû pofiádal ve své lékárnû od-
borné kurzy adeptÛ farmacie, tzv. „ty-
ronskou ‰kolu”. V letech 1903-1909

byl zvolen spolustarostou grémia lé-
kárníkÛ v Brnû. Vedle svého povolání
se Josef âech zab˘val prospektor-
skou ãinností, vyhledáváním uÏitko-
v˘ch nerostÛ, a to v okolí mûst
Boskovice, Jihlava a Znojmo a tím
v˘znamnû pfiispûl k probádání mine-
rálního bohatství Moravy.

Kniha je vût‰inou jiÏ v „salátovém
vydání” a to jak v mé soukromé kni-
hovnû, v knihovnách sbûratelÛ i ve
fondu Mûstské knihovny Blansko,
kde jsem o ni pfies dvacet let jako kni-
hovník peãoval.

A jak lze charakterizovat publikaci
s názvem Dûjiny mûsta Blanska?
Vypráví o osudech lidí, o jejich do-
movech i stavbách, závodech, továr-
nách, fiemeslech, spolcích, ‰kolách,
církvi, zdravotnictví, pfiedstavitelích
Blanska, sportovních i kulturních 
událostí obce do roku 1905.

KdyÏ ji drÏíte v rukou, vidíte

moudrost pfiedchozích generací. Staãí
si pfieãíst pfiedmluvu a ãlovûk pocho-
pí, Ïe se pfied ním otevírá jedineãn˘
regionální tisk, jehoÏ autorovi prá-
vem náleÏí âestné obãanství mûsta
Blanska, udûlené v roce 1895.

Z pfiedmluvy knihy:
„ K památce jeho pov˘‰ení podá-

vám krátk˘ dûjinn˘ obraz mûsta
Blanska, jeÏ stalo se mou drahou do-
movinou, neb pÛsobím zde jako lé-
kárník pfies 36 rokÛ a vidûl jsem
mnohé z obyvatelÛ mûsteãka umírati
a nové generace vzrÛstati.  Sestaviv
tedy celkov˘ obraz mûsta Blanska,
pfiedkládám sv˘m spoluobãanÛm dû-
jiny jejich domoviny a prosím, by
skromné toto pojednání se shovíva-
vostí pfiijato a s takovou láskou
a dobrou vÛlí ãteno bylo, s jakou já
jsem na nûm pracoval”.

Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

JE JÍ STO DESET LET...

Titulní list publikace 
Dûjiny mûsta Blanska. 

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 500/7, 
Blansko (budova Zámeãku, 1. patro)

tel.: 736 108 536
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej stavebního pozemku, Blansko-Dolní Lhota.,
v˘mûra 380 m2. Ve‰keré IS v komunikaci pfied 

pozemkem, uliãní ‰ífie 19,5 m. BliÏ‰í info v RK. 
Cena 494.000 Kã + provize RK.

Aktuálnû hledám
Pro konkrétní zájemce 

s vyfiízen˘m financováním
hledám byty v Blansku 
o v˘mûfie 50 – 100 m2.
Pfienechte své starosti 

s prodejem profesionálÛm,
zaruãuji seriozní a rychlé

jednání. Pro prodávající je
ve‰ker˘ servis realitní 

kanceláfie zdarma. 

Navíc budeme sledovat velké sportovní události v regionu i v âR mezi které patfií ME ve fotbale hráãÛ do
21 let, které probûhne také v Olomouci. Dále halové ME v Atletice, start jarní fotbalové ligy, MS v hokeji,
start nové sezóny F1 a dal‰í.

Rádio Haná je kaÏd˘ den originální – v pracovní dobû songy neopakujeme!

„Dûkujeme v‰em posluchaãÛm za pfiízeÀ a jako dárek za vûrnost rozdáváme
v na‰em vysílání spousty cen”, fiíká programov˘ fieditel Rádia Haná Marek
Berger. V únoru jste mohli soutûÏit o vstupenky na filmov˘ trhák 50 odstínu
‰edi, kdy jsme pro na‰e posluchaãe rezervovali cel˘ kinosál. V bfieznu se 
mÛÏete tû‰it na koncert Ondfieje Brzobohatého a budeme rozdávat také
vstupenky na koncert Chinaski, Michala HrÛzy, Petra Nagyho nebo Kabáty.


