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Adventní slavnost se
ani tentokrát neobe‰la

bez fiádûní ãertÛ
Pekelné brány se v âerné Hofie otevfiely 25. 11. 2017 jiÏ
popáté, ale peklo se neradovalo pfiíli‰ dlouho. 

Aã se ãerti snaÏili ze v‰ech sil, Ïádného 
opravdového hfií‰níka ne a ne lapit. Nûkteré
dûti, které ãerti unesli, mûly pravda trochu
nahnáno, ale  v‰echno dobfie dopadlo a spra-
vedlivé peklo je muselo vrátit, k nemalé 
radosti jejich rodiãÛ, zpût do bezpeãí domo-
va. V âerné Hofie jsou pfieváÏnû hodné a
vychované dûti a Ïijí tu samí slu‰ní a spofiá-
daní obãané. NeÏ se v‰ak o tom peklo 
pfiesvûdãilo, chvíli to trvalo. Pekelníci fiádili
a nechtûli odejít jako kaÏd˘ rok s nepofiíze-
nou. Na pomoc pfiijela i andûlská jízda, která
bojovala se samotn˘m pánem pekel, a dobro
nakonec i tentokrát zvítûzilo nad zlem. Stejnû
jako v minul˘ch létech si tuto mimofiádnou
podívanou nechal ujít jen málokdo. V̆ hodná
poloha prostor pfied radnicí umoÏÀuje pûkn˘
v˘hled na celou plochu, kde se program ode-
hrává, a plní tak funkci tribuny, která je sou-
ãástí pomyslného hledi‰tû. Zvûdavé a nûkdy
i trochu vystra‰ené dûti se v‰ak rády vzdají
bezprostfiedního záÏitku z „první fiady” a rá-
dy se schovají do bezpeãí k mamince nebo
taÈkovi, i kdyÏ v‰echny moc dobfie vûdí, Ïe
jsou to na‰i kamarádi z LipÛvky. Ale jistota je
jistota. Co kdyby se mezi nimi objevil nûjak˘
ten opravdov˘ rarach? I pofiadatelé této akce

mûli mnohdy pocit, Ïe se proti nim spikly
v‰echny pekelné síly a stavûly jim do cesty
jednu pfiekáÏku za druhou. Kromû ìábelsky
sloÏité dopravní situace pfii prÛjezdu âernou
Horou to byla i pekelnû rozkopaná ulice
Radniãní a pfiedpovûì poãasí byla také po
ãertech nepfiíznivá. V‰em nad‰encÛm, ktefií
akci kaÏd˘m rokem pfiipravují, pak byla 
odmûnou nejen radost dûtí, které si domÛ od-
nesly kromû nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ
i dáreãek od Mikulá‰e a andûlÛ, ale také krás-
nû rozsvícená douglaska na námûstí, která se
py‰nû vypíná, aby v‰em ukázala, jak za rok
opût povyrostla. 

Pofiadatelé touto cestou dûkují hlavnímu
sponzoru akce Pivovaru âerná Hora, Úfiadu
mûstyse âerná Hora, ãlenkám SPOZ za orga-
nizaci adventních trhÛ, ãlenÛm SDH âerná
Hora, bez kter˘ch si uÏ podobné akce nelze
pfiedstavit, ãlenÛm FK âerná Hora za pofiada-
telskou pomoc, firmû KAPOUN za zapÛjãení
kovov˘ch zábran a nejvût‰í podûkování patfií
ãlenÛm spolku LÍPA z LipÛvky za pfiekrásn˘
mikulá‰sk˘ program, kter˘m kaÏdoroãnû 
obohatí tradiãní rozsvícení vánoãního stromu. 

Za t˘m organizátorÛ Jana Kubelková.
Foto: Ivo Kalvoda

Pekelníci fiádili v âerné Hofie.
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Pfiedem dûkuji za Vá‰ zájem. Renata Kuncová Polická - vydavatelka

VáÏení a milí ãtenáfii ListÛ regionÛ,
rok uplynul jako voda a já opût dûkuji vám, ãtenáfiÛm, za pfiízeÀ. Leto‰ní rok 

byl pro Listy regionÛ v˘jimeãn˘ v tom, Ïe jsme zv˘‰ili náklad a pfiidali ke stávajícím tfiem 
mûstÛm (Blansko, Boskovice a Letovice) novû mûsto Adamov, kde jsou od ãervna 

Listy regionÛ také v kaÏdé po‰tovní schránce. 38 vesnic v okrese Blansko dostává kaÏd˘ 
mûsíc na‰e – va‰e noviny na smluvená místa, která se uÏ ‰est rokÛ nezmûnila. 
Dûkuji v‰em, kdo se mnou noviny tvofií, rozná‰í je do schránek, dûkuji i vám, 

ãtenáfiÛm, Ïe je rádi ãtete a posíláte své pfiíspûvky. 
Krásné, poklidné svátky vánoãní, klid a pohodu a v novém roce hlavnû zdraví i spokojenost.

Jen tak budeme potkávat na ulici lidi s pozitivní energií, kterou budeme pfiijímat 
a na oplátku zase dávat dál. A o tom to je…

Renata Kuncová Polická, vydavatelka


