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S nápadem uskuteãnit v Boskovicích tyto
prohlídky pfii‰la vedoucí MIS Boskovice pa-
ní Miloslava LuÀáãková, podûkování za
vstfiícnost patfií panu faráfii Miroslavu ·udo-
movi a za odbornou pomoc panu ing.
Stanislavu JankÛ. Pfiidala jsem své dlouhole-
té zku‰enosti prÛvodkynû v boskovické Ïi-
dovské ãtvrti a ujala se vedení prohlídky.
Pfiítomní se tak dozvûdûli mnohé o historii
kostela, o jeho patronech z fiad boskovické
vrchnosti, o svûtcích i o unikátních náhrob-
cích dávn˘ch majitelÛ boskovického panství.

Poãet zúãastnûn˘ch a jejich velk˘ zá-
jem nás utvrdil v tom, Ïe prohlídky je
vhodné opakovat. Budou se proto konat
aÏ do konce záfií 2018, kaÏd˘ ãtvrtek ve
14 hodin a mimofiádnû i v nedûli 23. zá-
fií v rámci Farního dne v Boskovicích. 

Vstupné ãiní symbolick˘ch 20 Kã,
z toho polovina bude vûnována na opra-
vy kostela svatého Jakuba Star‰ího
v Boskovicích.

Text: Helena Janíková, prÛvodkynû
Foto: archiv MIS Boskovice

Nûco z knihy: 

- v listopadu 1991 bylo vedle radnice
otevfieno „Burianovo uzenáfiství”.
- víte, Ïe 1. 11. 1993 zahajuje prodej
novû otevfiená samoobsluha v ob-
chodním stfiedisku Píseãná?
- v listopadu 1994 tfiináct zástupcÛ
subjektÛ podepsalo „Letter of Intent”
k v˘stavbû Zahradního mûsta.

- první kruhov˘ objezd v Blansku
a také v okrese byl dokonãen v pro-
sinci 2000 u restaurace U ·tûpánkÛ.
- 14. listopadu 2005 byla slavnostnû
otevfiena hlavní blanenská pû‰í zóna -
RoÏmitálova ulice.
- od 1. ledna 2011 je v Nemocnici
Blansko v provozu nové moderní pra-
covi‰tû - pavilon jednodenní péãe.

- 8. fiíjna 2014 bylo dáno do uÏívání
velké parkovi‰tû u hlavního vlakové-
ho nádraÏí.

Kniha má 169 stránek a obsahuje
pfies 300 barevn˘ch fotografií. Za ce-
nu 250 Kã je v prodeji v Infocentru
Blanka a v ObchÛdku pro dûti,
Blansko, Bezruãova 1.

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie Joná‰, Blansko

Právû vy‰la kniha BLANSKO PO SAMETU (1990-2015). Jak ze samotného
jejího názvu plyne, je zamûfiena na novodobou historii, na posledních 25 let
Ïivota v Blansku. Kniha sviÏnou formou provádí ãtenáfie zmûnami, ke kte-
r˘m po roce 1989 v Blansku do‰lo. Je o dne‰ku, o nás.

Nová kniha Blansko po sametu

Navzdory parnému poãasí, které spí‰e lákalo ke koupání
a slunûní, se ve ãtvrtek 16. 8. 2018 v kostele svatého Jakuba
Star‰ího v Boskovicích se‰lo minimálnû 50 zájemcÛ o informa-
ce o historii této starobylé sakrální památky, která k boskovic-
kému námûstí neodmyslitelnû patfií zhruba pÛl tisíciletí.
Dostavili se pravidelní náv‰tûvníci kostela, milovníci historie,
boskoviãtí patrioti i nûkolik turistÛ.

Komentované prohlídky v kostele sv. Jakuba
Star‰ího v Boskovicích 
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