2

Seriál / i*

textil Eva Kupková
• zboÏí ãesk˘ch
i zahraniãních v˘robcÛ
• spoleãenské i sportovní
obleãení
• ‰irok˘ sortiment
pánsk˘ch ko‰il
• bytov˘ textil a doplÀky
Blansko, Wanklovo nám. 4
Tel.: 516 416 449
e-mail: kupkova.textil@seznam.cz

Otevírací doba:
Po - Pá 8.00 – 17.30
So
8.00 – 11.00

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •
• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •
• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
DùJINY MùSTA BLANSKA

Kniha vze‰la v roce pov˘‰ení Blanska na mûsto (1905) z pera patriota a milovníka Blanska magistra farmacie Josefa âecha (1844 – 1917),
prvního lékárníka v obci Blansko. Svoji lékárnu s názvem „Mater Doloresa” otevﬁel Josef âech v roce 1896 na Starém Blansku a pozdûji na RoÏmitálovû ulici a provozoval ji aÏ do konce svého Ïivota.
Kniha Dûjiny mûsta Blanska má 120
stran a strana 119 je vûnována jmenovacímu dekretu Blanska na mûsto: „Slavnému
pﬁedstavenstvu mûsta Blanska k rukou velectûného pana K a r l a J e Ï k a, purkmistra a továrníka v Blansku. Jeho cís.
a král. Apo‰tolské Veliãenstvo ráãilo

roãník V

ãíslo 4

Nejvy‰‰ím Rozhodnutím ze dne 15. února
1905 mûst˘s Blansko v politickém
okresu Boskovickém na mûsto nejmilostivûji pov˘‰iti”.
Dûjiny mûsta Blanska vûnuje Josef
âech obãanÛm. Pﬁi psaní této knihy
ãerpá z vydaného díla MUDr. Jindﬁicha

kvûten 2016

Wankla: „Bilder aus der Mährischen
Schweiz und ihrer Vergangenheit”
(Obrazy z Moravského ·v˘carska a jeho minulosti) a Jana Kniese „Blánsk˘
okres” (ve Vlastivûdû moravské) a dále
z topografie Jiﬁího Volného z roku
1846.
Kniha je rozãlenûna na kapitoly:
Geologické a geognostické popsání
okolí Blanska. Nejstar‰í doba okolí
Blanska, jeho pÛvod a zaloÏení. Dûjiny
Blanska od biskupa Jindﬁicha Zdíka od
roku 1131 aÏ do pﬁevzetí léna
Antonínem starohrabûtem ze SalmReifferscheidÛ do roku 1766. Dûjiny
Blanska za kníÏecí rodiny ze SalmÛ od
r. 1766 aÏ po dne‰ní dobu. Popsání
mûsta Blanska. Farní kostel sv. Martina
v Blansku. Fara v Blansku. Kaplani
v Blansku. Zámek v Blansku. ·koly
v Blansku. Spolky a ústavy v Blansku.
PrÛmyslové závody v Blansku. Zvlá‰tní
události v Blansku. Josefínsk˘ katastr
obce Blanska. Listiny Ka‰p., Melch.,
Balt. Lva z RoÏmitálu. Listina od císaﬁe Josefa II. a Listina o pov˘‰ení
Blanska na mûsto.
KdyÏ tuto knihu drÏíte v rukou, vidíte moudrost pﬁedchozích generací.

Vyobrazení z knihy - Blansko od jihu.

Staãí si pﬁeãíst pﬁedmluvu a ãlovûk pochopí, Ïe se pﬁed ním otevírá jedineãn˘,
stále aktuální regionální tisk, jehoÏ
autorovi právem náleÏí âestné obãanství mûsta Blanska, udûlené v roce
1895.
Knihu lze studovat v Mûstské knihovnû Blansko, ve Státním archivu
Blansko. Na trhu se objevuje vzácnû,
pouze v antikvariátech. Vy‰la v malém
nákladu a je v soukrom˘ch sbírkách obãanÛ a sbûratelÛ regionální literatury.
Pﬁí‰tû: Zlatá rodina

Pavel Svoboda,
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

www.listyregionu.cz

