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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková

Starosta obce a paní Jiřina Ošlejšková s Marií Šindelkovou

	 Tradičně	 se	 konávalo	 posezení		
seniorů	 vždy	 v	 předvánoční	 době,		
a	 protože	 to	 našim	 seniorům	 již	 dva	
roky	nevyšlo,	uspořádal	obecní	úřad	
ve	 spolupráci	 se	 sborem	 pro	 občan-	
ské	záležitosti	letošní	setkání	v	pátek	
13.	května.
	 Úvodní	 slovo	 patřilo	 starostovi	
obce,	který	s	naprostou	samozřejmos-
tí,	laskavostí	a	porozuměním	přivítal	
přítomné.	Ocenil	jejich	životní	moud-
rost	 a	 zkušenost,	 což	 by	 se	 dalo	 vy-	
jádřit	 citátem:	 „Důležitý	 není	 počet	

prožitých	let,	důležitý	je	počet	proži-
tých	zkušeností.“
	 Minutou	 ticha	 vzpomněl	 na	 spo-
luobčany,	 kterým	 od	 posledního	 se-
tkání	nebylo	dopřáno	strávit	příjemné	
chvíle	mezi	námi.
	 Po	dvouleté	pauze	nás	potěšila	vel-
ká	 účast,	 rádi	 jsme	 uvítali	 nové	 tvá-	
ře,	ale	nechyběly	ani	stálé	návštěvni-
ce	 a	 zároveň	 již	 nejstarší	 občanky	
obce	 paní	 Ošlejšková	 Jiřina	 a	 paní	
Šindelková	Marie.	Nešetřily	 chválou	
nad	 perfektně	 připraveným	 pohoště-

ním,	 programem,	 výzdobou	 a	 s	 do-	
jetím	 vyjádřily	 nadšení	 s	 poděko-	
váním,	 že	 se	 nezapomíná	 na	 starší		
občany.
	 Vystoupení	 dětí	 z	 mateřské	 školy		
je	vždy	milým	a	 radostným	okamži-
kem	 a	 povzbuzením	 do	 dalších	 dnů.	
Radost	 ze	 setkání	 byla	 cítit	 z	 tváří	
vrstevníků,	které	spojují	stejné	zájmy	

a	 vzpomínky	 na	 léta	 prožitá	 ve	 své	
obci.	 Setkání	 bylo	 plné	 přátelských	
rozhovorů.	Zaplněnému	sálu	po	celý	
večer	 hráli	 a	 zpívali	 oblíbené	 melo-	
die	z	mládí	Josef	Sekanina	a	Andrea	
Ondroušková.
	 Při	loučení	byla	spokojenost	senio-
rů	tou	nejlepší	odměnou.

Text a foto: Jarmila Sekaninová

 Setkání se konalo v příjemné atmosféře

POZEMKY K VÝSTAVBĚ 
RODINNÝCH DOMŮ 
V KUNŠTÁTĚ
Město Kunštát nabízí k prodeji 
POSLEDNÍ STAVEBNÍ POZEMK Y 
v jihozápadní části města na ulici Nová připravené  
k okamžité výstavbě. Součástí prodeje je projekto-
vá dokumentace, stavební povolení, vybudované 
sítě a základy.
Seznam volných pozemků s detailními informa-
cemi a kartami jednotlivých pozemků najdete na 
www.pozemky-kunstat.cz.
Prodej bude probíhat formou ELEKTRONICKÉ 
AUKCE pomocí stabilního a bezpečného nástroje. 
Bude tak zajištěna transparentnost celého prode-
je. TERMÍN AUKCE JE 18. 6., přihlášku je třeba 
podat do 16. 6. Přesné podmínky účasti v aukci  
a přihlášky najdete na www.pozemky-kunstat.cz.
Na tomto webu jsou také veškeré informace a do-
kumenty týkající se prodeje – vyvolávací ceny, pod-
mínky, aukční vyhlášky a kupní smlouvy.
Prodej zajišťuje společnost Tendera partners, s. r. o., 
prodávajícím je město Kunštát.
Kontakt: Ing. ROMAN BIELAK, 
 info@tendera.cz, +420 731 193 745


