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Dal‰í ãíslo vyjde 15. ãervna 2016, uzávûrka je 3. ãervna 2016.
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Státní okresní archiv Blansko pofiádá pfii pfiíleÏitosti meziná-
rodního dne archivÛ ve dnech 7. – 10. ãervna 2016 v pofiadí
jiÏ pát˘ Den otevfien˘ch dvefií. V˘stava se koná v budovû
Státního okresního archivu Blansko, Komenského 9.
Náv‰tûvní hodiny jsou: 7. – 9. ãervna 2016 od 9.00 do 17.00
hod a 10. ãervna 2016 od 9.00 do 12.00 hod. 

Pozvánka na v˘stavu

V leto‰ním roce se mo-
hou náv‰tûvníci tû‰it na
v˘stavu originálÛ perga-
menov˘ch listin, které byly
v nedávné dobû zrestauro-
vány a vráceny tak do své
pÛvodní podoby. Nejstar‰í
z nich se datuje k 4. fiíjnu
1463, kdy ãesk˘ král Jifií
z Podûbrad udûlil na Ïá-
dost Václava z Boskovic
mûsteãku Boskovicím t˘-
denní trh. Na v˘stavû s
názvem „Poklady blanen-
ského archivu” se kromû
této listiny objeví nejstar‰í
pergamenová listina mûs-
teãka Blanska z 21. bfiezna
1784, v níÏ císafi Josef II. povoluje
Blansku konání dvou trhÛ na vlnu,
a dal‰í pro obce a mûsteãka blanen-

ského okresu dÛleÏitá privilegia obsa-
hující napfi. právo odúmrti, díky 
kterému mohli obãané své domy svo-

bodnû odkazovat, ãi udûlení obecního
znaku, jako v pfiípadû Doubravice nad
Svitavou. Souãástí expozice budou ta-
ké cechovní privilegia a artikuly, které
jsou dÛleÏit˘m pramenem pro poznání
fungování cechovní organizace. Na nû-
kolika listinách se dokonce dochovala
ruãnû malovaná cechovní znamení.
Nedílnou souãástí kaÏdé listiny byla
peãeÈ, která potvrzovala její pravost.
Na v˘stavû budou moci náv‰tûvníci
shlédnout napfi. císafiskou peãeÈ, peãeÈ

královskou, dále pak peãetû místních
‰lechticÛ, mûstské ãi peãetû cechovní.

Souãástí v˘stavy budou navíc
záznamy a fotografie z prÛbûhu 
restaurátorsk˘ch prací vybran˘ch
pergamenov˘ch listin, díky kter˘m
si mohou náv‰tûvníci udûlat pfiedsta-
vu o dÛleÏitosti restaurátorské prá-
ce. Uvidí, jak mohou ‰ikovné ruce
restaurátora navrátit zniãené listinû
její pÛvodní vzhled.
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Artikuly krejãovského cechu v Kun‰tátû 
z 24. dubna 1638.


