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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Opût po roce zde máme bfie-
zen. Mûsíc bfiezen je jiÏ tradiãnû
vûnován ãtenáfiÛm, ãtenáfiství,
knihovnám, knihám.

I v dne‰ní informaãní spoleãnosti si
kniha jako nositelka informace obhá-
jila své místo. V dobû poãítaãÛ, table-
tÛ, ipodÛ se ti‰tûná kniha, kodex, tû‰í
i nadále oblibû mal˘ch i velk˘ch ãte-
náfiÛ. V‰e souvisí se v‰ím. Bez písma
(nedávné v˘roãí pfiíchodu Cyrila
a Metodûje na Moravu) by nebylo ani
knih. Písmo je sice mocn˘m nástro-

jem, ale dÛleÏitûj‰í jsou my‰lenky,
které zachycuje. Pohádkové knihy, fií-
kadla, beletrie, poezie, encyklopedie,
pfiíruãky, mapy, odborné publikace,
skripta…

Îijeme v krásné krajinû Moravského
krasu. Kraje lesÛ, vod a strání, aby-
chom parafrázovali básnickou sbírku
S. K. Neumanna. Uprostfied lesÛ v
okolí Adamova se nachází Lesnick˘
Slavín (patfiící ·kolnímu lesnímu pod-
niku Masarykova lesa ve Kfitinách),
kter˘ je souãástí Mendelovy univerzity
v Brnû. A právû zde se nachází volnû
rozmístûné památníky, které jsou vûno-

vány nejen v˘znamn˘m osobnostem.
Lidem, ktefií mají zásluhu o ochranu
lesa, umûlcÛm, milovníkÛm pfiírody,
ale také nûkteré z nich patfií jeho oby-
vatelÛm – zvûfii. MÛÏeme zde téÏ na-
lézt památníky-symboly, pro ãlovûka
v˘znamn˘ch Ïivotních i du‰evních
hodnot – Pocta Vodû, Pocta PÛdû a od
roku 2003 také Pocta Knize, symbolu
moudrosti a poznání. 

Pocta Knize je památníkem svého
druhu opravdu jedineãn˘m. Byl vybu-
dován z lásky ke knize, k poselstvím,
která knihy nesou sv˘m ãtenáfiÛm,
k lásce ke svému povolání knihovní-

ka. Zásluhu na jeho vybudování má
paní Jitka ·evãíková, fieditelka
Mûstské knihovny v Blansku v letech
1993 – 2003. Zhotovitelem díla
i sponzorem byl kamenosochafi Jan
Leitgeb. 

Stejnû jako pfii narození dítûte je
tradicí zasadit strom, i Pocta Knize má
svÛj ochranitelsk˘ strom stojící vedle
nûj – borovici vejmutovku.

Na pfiírodním kameni je citát ang-
lického malífie, spisovatele, filozofa
Johna Ruskina: Knihy jsou lidem tím,
ãím perutû ptákÛm.

(Pokraãování textu na stranû 3)

Prohlídka ‰koly moÏná po domluvû

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení podniku
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – daÀové poradenství
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
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