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Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory
pfiijme na HPP ãi brigádu:

OPERÁTORY V¯ROBY
PoÏadujeme: manuální zruãnost, dobrou fyzickou kondici, 

práce na dvousmûnn˘ provoz.
BliÏ‰í informace na tel.: 516 412 635 pí. NároÏná

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326, 67921 âerná Hora

Krojovan˘ prÛvod vesnicí.

Celé odpolední klání zahájil ná‰ 
starosta, pan  Miroslav Zemánek a se-
známil diváky s programem. Krátce
promluvila senátorka, paní Jaroslava
Vítková, starostka Boskovic, paní Hana
Nedomová a starosta Bene‰ova, pan
Antonín Rus. Pak jiÏ dostala slovo hlav-
ní uvadûãka, paní AneÏka Pfiikrylová.
Právû ona divákÛm krátce pfiiblíÏila jed-
notlivé soubory. Byly to soubor
KofieÀáãek, KofieÀák, Borovûnka,
Velen,  Skaláãek, Kfienovák, Mal˘
a Velk˘ Kosífi. V‰echny soubory mûly
opravdu hezké vystoupení. Spousta di-
vákÛ si s nimi i zazpívalo. 

Na krojích je  je‰tû i dnes znát boha-
tost kraje, z kterého pochází. âím byl
kroj parádnûj‰í a bohatû vy‰ívan˘, tím
byl kraj bohat‰í. 

Pfiesto, Ïe Kofienec patfií k tûm ménû
bohat˘m a je u nás „konec chleba a za-

Dva roky uplynuly  tak rychle, jako kdysi rychle tekla voda v na‰em potoce. V sobotu  24. 6.  se na‰í vesniãkou ro-
ze‰el prÛvod folklorních souborÛ ve sv˘ch krojích a mífiil pod vûtrn˘ ml˘n do pfiírodního anfiteátru. Zde na úãinkující
ãekalo pfies 500 divákÛ. V hledi‰ti bylo opravdu zaplnûno kaÏdé místeãko a vÛbec nikomu nevadilo veliké horko. 

ãátek kamení”, nikdo nemûl nouzi. Jídla
i pití bylo dostatek. 

Na své si jistû pfii‰li i drobní fiemeslní-
ci. Pfiivezli  keramiku, ko‰íky, ‰perky,
v˘robky z ovãí vlny a spoustu jin˘ch vû-
cí, které bylo moÏno si zakoupit.

Po vystoupení hrála k tanci a poslechu
Holóbkova mozeka aÏ do ãasného rána.

RovnûÏ byl pfiístupn˘ vûtrn˘ ml˘n.
Pan mlynáfi umoÏnil zvûdavcÛm na-
hlédnout do kaÏdého „koutku” kruhové
stavby.

Otevfieno bylo i muzeum s Retro v˘-
stavou zamûfienou na ohlédnutí do 60.
- 80. let 20. století.

Myslím, Ïe byli v‰ichni spokojení.
Akce se vydafiila a rozhodnû patfií díky
nejen úãinkujícím, ale i lidem, ktefií se
ve svém volném ãase  na ve‰keré pfií-
pravû a prÛbûhu celého dne podíleli.

Text a foto: manÏelé Jitka a Miloslav Svobodovi

Slavnosti písní a tancÛ na Kofienci


