zájezd do Křtin 21.5.2019
Žďár nad Sázavou, odjezd v 6:30 hod., parkoviště u MěÚ
Nové Město na Moravě, odjezd 6:55 hod.,autobusové nádraží
Bystřice nad Pernštejnem, odjezd 7:20 hod.,autobusové nádraží
První naše zastavení bude u hrobu P. MUDr. Ladislava Kubíčka na hřbitově v
Kunštátu. Tento známý katolický kněz a lékař porodník (působil v novoměstské
nemocnici v padesátých letech minulého století) přes nátlak církevních
tajemníků dokázal opravit řadu kostelů v místech kde působil. Mimo svoji
pastorační činnost se zabýval řešením případů hraničních oblastí gynekologie,
psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního života a manželství. Jako
bývalý lékař-porodník se zasazoval o zrušení povinnosti pro nové gynekology,
kteří v rámci atestace museli provést 20 interrupcí, čehož se povedlo docílit. Byl
brutálně zavražděn v září 2004. V současné době probíhá shromažďování
podkladů pro jeho blahořečení a smírné poutě k P. Ladislavu Kubíčkovi..
Další naší zastávkou ( asi od 9:30 hod.) bude Kostel Jména Panny Marie ve
Křtinách. Kostel Jména Panny Marie je barokní poutní kostel ve Křtinách, okres
Blansko, vybudovaný během první poloviny 18. století podle návrhu architekta
Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kostel spolu s přilehlou kaplí svaté Anny a
bývalým proboštstvím je dominantou obce. Celý poutní areál byl roku 2008
vyhlášen národní kulturní památkou České republiky. Čeká nás prohlídka této
památky a mše sv.
Zámek Blansko. První zmínky o Blansku pocházejí z první poloviny 12. století.
To se stalo biskupským majetkem a kromě kostela zde pravděpodobně stávalo
nějaké opevněné sídlo. Přestavbu na renesanční zámek zahájil na konci 16.
století moravský zemský prokurátor Matyáš Žalkovský ze Žalkovic. V letech
1960-1969 zde probíhala generální rekonstrukce a zámek byl předán do užívání
Okresnímu vlastivědnému muzeu. Přitom byl upraven do novorenesanční
podoby. V blanenském zámku se nachází tyto expozice: Moravský kras,
Nejstarší hutě, Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století, Historie hradu
Blanska a Historie měřicí techniky. Příjezd cca 11:30, prohlídka Velkého okruhu
a historie litiny je asi na 80 min. V blízkosti je možnost oběda.
Pivovar Černá Hora, který je nejstarším fungujícím pivovarem na Moravě, bude
naší poslední zastávkou. První písemná zmínka pochází z 16. července 1298,
další z roku 1308 (v té tobě nazýván BRAXATORIUM TEMPLARIORUM IN
MONTE NIGRO), poté následuje až z roku 1530 ve společné majetkové smlouvě
bratrů Tase Černohorského z Boskovic a Jaroslava Černohorského z Boskovic.
Od roku 2010 se pivovar se stává již jako sedmý pivovar v pořadí součástí české
pivovarnické skupiny Pivovary Lobkowicz, jejímž hlavním cílem je zachovat tradici
vaření poctivého piva v českých a moravských regionálních pivovarech.
Nás čeká 60 minut s pivem.

