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Boskovice a okolí

V MLADKOVù UÎ SE ZASE ZVONÍKO¤ENECK¯ BÁL

...byla to ale krásná doba.

V úter˘ 28. bfiezna zveme
v 19.00 do Zámeckého skleníku na
pfiedstavení Divadelního spolku
Rájec-Jestfiebí Zdrav˘ nemocn˘.
Vstupné: 120 Kã na místû / 90 Kã
v pfiedprodeji. 

Ve ãtvrtek 30. bfiezna zveme
v 19.30 do Kina Boskovice na ob-

líben˘ cyklus scénického ãtení
Luká‰e Hejlíka, kter˘ tentokrát
pfiedstaví titul Láska a tûlo. Úãin-
kují: Bára Jánová, Luká‰ Hejlík,
Zdenûk âernín (alt. Alan
Novotn˘). Vstupné: 100 Kã dospû-
lí / 80 Kã studenti a seniofii.

Více na www.kulturaboskovice.cz

KZMB zvou:

Konec roku 2016 byl pro obec
Mladkov mal˘m historick˘m mezní-
kem v dûjinách obce. V mraziv˘ listo-
padov˘ den se malebnou návsí roze-
znûl svûÏí hlas zvonku z vûÏe místní
kapliãky. Místní obãané byli tou do-
bou je‰tû v zamûstnání, prostor byl li-
duprázdn˘. Jen z blízk˘ch stromÛ se
zvedlo vypla‰ené hejno ptákÛ a do
pravidelného vyzvánûní se mísil ‰um
jejich kfiídel. „Máme hotovo,” pravil
mlad˘ sympatick˘ syn majitele firmy
z Brodku u Pfierova Rostislav Bouchal
ml. „Pojìte se nauãit ovládání.”

Ale zaãnûme pûknû od zaãátku.
Ráno pfiijeli pracovníci firmy z Brodku
u Pfierova, aby namontovali do vûÏe
místní kapliãky repasovan˘ zvon a je-
ho elektrické ovládání. Kromû pfied-
sedkynû Osadního v˘boru paní
ZdeÀky Boháãkové je pfiivítalo nevlíd-
né, chladné ráno. Mráz zalézal za neh-
ty, pfiesto se ihned pustili do práce.
Z auta vynesli nale‰tûn˘ zinkov˘ zvon.
PfiestoÏe se na jeho boku skví nápis
1944, vypadal po opravû jako nov˘.
V mdlém namodralém svûtle studené-
ho rána odráÏel paprsky nesmûlého
slunce. „To dfievûné nahofie se jmenuje
jafimo,” pouãili nás montéfii.

I âeská televize si slavnostní oka-
mÏiky nenechala ujít. Kameraman
hned vytáhl své nádobíãko a celou
dobu v‰e peãlivû na kameru doku-
mentoval.

Práce probíhaly soubûÏnû dole
v místnosti hasiãské zbrojnice i ve vû-
Ïi. Tfiem chlapÛm ‰lo v‰e rychle od ru-

ky, kolem desáté hodiny se i oteplilo,
mlha se ztratila a zaãalo b˘t vcelku
i pfiíjemnû. Rostislav Bouchal star‰í
a pokraãoval: „U vás v Mladkovû to
bude zvonit ve 12 a v 18 hodin. Pfii v˘-
padku elektfiiny je nastavení uchované
díky vestavûné baterii. Elektrifikace
zvonÛ se dnes provádí pfiedev‰ím z dÛ-
vodu nedostatku zvoníkÛ. Pokud se
systém lineárního pohonu správnû na-
staví, je ke zvonÛm ‰etrnûj‰í neÏ lidská
obsluha.” Pfied tfiináctou hodinou bylo
v‰e hotovo, probûhlo testovací spou-
‰tûní a pak se ZdeÀka Boháãková s re-
ferentem majetkové správy MûÚ
Boskovice Ing. Jifiím Honzírkem se-
známili s obsluhou celého systému.
„Máte na to u nás pûtiletou záruku”,
doplnil je‰tû Rostislav Bouchal ml.
Zb˘valo pfiedání díla, k tomu nezbytná
administrativa. Závûrem je tfieba podû-
kovat Mûstu Boskovice, jeÏ pomohlo
Osadnímu v˘boru Mladkov s financo-
váním celé akce.

Od nepamûti patfiily zvony do na‰í
krajiny. Avizovaly veselé i tragické
dûjinné události po dlouhá staletí v‰e-
mu obyvatelstvu vesnic i mûst.
„U nás v Mladkovû se vÏdy zvonilo
k v˘znamn˘m nûkdy bohuÏel i ke
smuteãním událostem. Do dne‰ka jen
ruãnû. Nyní to koneãnû budeme mít
jiÏ automatické,” zakonãila s nad‰e-
ním ZdeÀka Boháãková.

„AÈ vám zvoní pro radost,” napo-
sledy zamávali Mladkovu montéfii
z Brodku u Pfierova…

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

....a jiÏ je za námi kaÏdoroãnû tolik 
oãekávan˘ a vyhledávan˘ bál na
Kofienci, kter˘ pofiádal ná‰ folklorní
soubor KofieÀák, pod vedením pana
Ing. ZdeÀka Pfiikryla. Letos tomu by-
lo jiÏ po 34., kdy nás ãlenové soubo-
ru potû‰ili a pobavili nejen krásn˘mi
tanci a písniãkami z Kofienece, ale
jak je jejich zvykem ãekalo nás i mi-
lé pfiekvapení.

Taneãníci nás letos ohromili tan-
cem z Ameriky - JiÏní Karolíny,
kter˘ se zde zrodil jiÏ zaãátkem mi-
nulého století. Víte, o kter˘ tanec
se jedná? Je to CHARLESTON!
V Evropû ho proslavila krásná

Josephine Bakerová a k nám na
Kofienec jej pfiivádí soubor KofieÀák!
Taneãníci nenechali nic náhodû a
tanec peãlivû nacviãovali uÏ od li-
stopadu minulého roku v pfiísném 
utajení. A snaha se jim vyplatila -
potleskem a ovacemi divákÛ!
Vystoupení bylo  úÏasné, plné tem-
peramentu a radosti z tance. Navíc
to taneãníkÛm  opravdu moc slu‰elo,
jak mÛÏete posoudit z fotografie.

Na závûr nechybûla bohatá tombo-
la a pochování basy. Kofieneck˘ ples
se opravdu vydafiil a uÏ teì se tû‰íme
na ten pfií‰tí! 

Text a foto: manÏelé Svobodovi

KNÍNICE - KO·T VÍN 2017
Mûstys Knínice pfiipravuje u pfií-

leÏitosti konání místní pouti tradiã-
ní spoleãenskou akci „Ko‰t vín”.
V pofiadí jubilejní desát˘ roãník 
ochutnávky ‰iroké ‰kály vzorkÛ bí-
l˘ch, rÛÏov˘ch a ãerven˘ch vín od
drobn˘ch pûstitelÛ z JiÏní Moravy
se uskuteãní v kulturním domû
v Knínicích, v sobotu 22. dubna
2017 od 19. hodin. Kromû více neÏ
stovky vystavovan˘ch vzorkÛ vín
k volné degustaci bude moÏno 
ochutnat zabíjaãkové speciality ne-
bo stylové pochutiny k vínu.

Pfiíznivce nejen cimbálové muziky
jistû potû‰í produkce profesionální
hudební formace Réva, která je
sv˘m pojetím v rámci âR opravdu
jedineãná. Pro náv‰tûvníky bude
pfiipraven katalog vystavovan˘ch
vzorkÛ a degustaãní skleniãka s
logem akce. Pro opravdové milov-
níky vína se pfiipravuje fiízená 
degustace vybran˘ch vzorkÛ vín
s v˘kladem sklepmistra a rautov˘m
obãerstvením pro snoubení chutí
vína a vhodn˘ch pokrmÛ. 

ÚM Knínice a spolek Knínice 1078 z.s. 

Leto‰ní rej masek byl opût skvûle pfii-
praven místním spolkem Ïen Such˘.
Originalita byla poznat u v‰ech pûta-
dvaceti kost˘mÛ. Houfnû procházející
prÛvod obcí byl 25. února pozdviÏením
pro dûti a turisty. Místní naopak vûdí, Ïe
ma‰kary je tfieba dobfie pfiivítat i pohos-
tit. Z mnoha domácností se linula vÛnû
koblih. PrÛvod nesmûl opomenout nav-
‰tívit Ïádné stavení. Prohodit pár slov,
popfiát hojnost a zdraví. Vhod pak pfii‰lo
nabízené drobné obãerstvení. Nûco 
zabijaãkov˘ch pochutin, domácí poma-
zánky, obloÏené chleby a nepfieberné
mnoÏství druhÛ koblih. Poãasí bylo
pfiíznivé. Kdo chtûl nebo komu byla zi-
ma, rád ochutnal domácí slivoviãku.

Nutno podotknout, Ïe se nikdo neopil.
Nálada byla v˘teãná. Masopustní rej se
i tentokrát vyvedl.

Text a foto: Vladimír ·evãík

MASOPUSTNÍ REJ NA SUCHÉM 2017

Rej masopustních masek.

Instalace zvonu ve vûÏi.


