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V leto‰ním roce je termín bosko-
vické pouti stanoven na 28. a 29. 7.
2012. Lunapark Jaroslava Maleãka
z Brna bude umístûn na parkovi‰ti
u Pensionu Zlatá rÛÏe s rozmístû-
ním prodejních stánkÛ na plo‰e za
tímto parkovi‰tûm. 

V pátek 27. ãervence na plo‰e
pfied zimním stadionem od 20:00
pofiádá FC Boskovice pfiedpouÈo-
vou taneãní zábavu. Hrát bude sku-

pina Prorock. V pfiípadû nepfiíznivé-
ho poãasí se zábava bude konat uvnitfi
zimního stadionu. PouÈová taneãní
zábava probûhne na stejném místû
v sobotu 28. ãervence. Hrát bude opût
skupina Prorock. V sobotu 28. také na
v˘leti‰ti na Mazurii pofiádá SDH
Boskovice II. Mazurie pfiedpouÈovou
taneãní zábavu. Hrát bude skupina
TAMDEM.

Text a foto: mp

Závûreãn˘ galakoncert Festivalu IBÉRICA v zámecké zahradû v roce 2010.

V pátek 22. ãervna si na Zámeckém
skleníku v Boskovicích pfievzaly své
diplomy absolventky oboru cestovní
ruch na VO· ekonomické a zdravot-
nické a S· Boskovice. Z celkového
poãtu 30 studentek jich 12 prospûlo
s vyznamenáním. 

Cel˘ slavnostní ceremoniál probûhl
pod taktovkou zástupkynû fieditele

RNDr. Milady Hudcové, diplomy ab-
solventky obdrÏely z rukou fieditele
‰koly Ing. Pavla Vlacha, starosty mûs-
ta Ing. Jaroslava Dohnálka a vedoucí
tohoto zamûfiení, Mgr. Jitky Zelinko-
vé. V kulturní ãásti zahrála na klavír
uãitelka ZU· Boskovice paní Krist˘-
na Sedláková. Text: mp

Foto: archiv ‰koly

Boskovická pouÈ 2012

Ve dnech 14. 8. – 18. 8. 2012 se 
uskuteãní jiÏ 9. roãník Festivalu ‰pa-
nûlské kultury IBÉRICA 2012.
Festival, kter˘ pfiiná‰í atmosféru ·pa-
nûlska, bude probíhat v Boskovicích,
Praze, Brnû a Letovicích. 

PofiadatelÛm se letos jako hlavní
hvûzdu podafiilo získat fenomenální
taneãnici Belén López s její skupi-
nou. Ta se bl˘skne sv˘m vystoupe-
ním na závûreãném galakoncertu
v Boskovicích.

Souãástí festivalu budou jiÏ tradiãnû
hudební a taneãní tvÛrãí dílny za úãas-
ti tuzemsk˘ch i zahraniãních lektorÛ.
Nebude chybût ani teoretick˘ semi-

náfi zamûfien˘ na historii a v˘voj fla-
menka a jeho jednotliv˘ch stylÛ.
Milovníci flamenkového tance, kyta-
ry, perkusí, kastanût, salsy i argentin-
ského tanga tak budou mít letos opût
cel˘ch pût dní na to, aby jim pfie‰ly
do krve i ty nejzapeklitûj‰í rytmy
a taneãní kreace.

Novinkou leto‰ního festivalu bude in-
tenzívní kurz ‰panûl‰tiny pod vedením
rodil˘ch mluvãích, organizovan˘ ‰pa-
nûlskou kulturní asociací SPAINART.
Podrobné informace a program najdete
na www.iberica.cz. 

Text : mp
Foto: archiv Ibérica

Mûsto Boskovice na Ïádost fieditel-
ky M· Boskovice v rámci nedostatku
voln˘ch míst udûlilo v˘jimku o poãtu
dûtí na bûÏnou tfiídu v M·. Podle vy-
hlá‰ky ã. 14/2005 Sb., o pfied‰kolním
vzdûlávání se tfiída matefiské ‰koly
naplÀuje do poãtu 24 dûtí. Pfiihlá‰ek
do M· se se‰lo daleko více, neÏ by
byla kapacita M· pro nábûr dûtí v zá-
fií do ‰kolky. 

A proto po pfiezkoumání skuteãnos-
tí, kdy musí b˘t dodrÏeno nûkolik 
aspektÛ (napfi. urãit˘ dan˘ prostor na

jedno dítû, poãet um˘vadel a wc, …)
bude v záfií do ‰kolky pfiijato celkem
o 14 dûtí více, na kaÏdou tfiídu jedno
dítû navíc. M· Boskovice má 3 praco-
vi‰tû – Lidická ul. (4 tfiídy), Na Dolech
(4 tfiídy) a Bílkova ul. (6 tfiíd), celkem
tedy 14 tfiíd, kde bude vyuÏita v˘jimka
v poãtu dûtí. V̆ jimka z poãtu dûtí se
udûluje na ‰kolní rok s úãinností od 1.
9. 2012 do 31. 8. 2013 a to Matefiské
‰kole Boskovice, okres Blansko.

Text : RePo
Foto: archiv M·

Festival Ibérica 2012

Absolventky posílí 
cestovní ruch

âerstvé absolventky cestovního ruchu.

M· Boskovice získala 
v˘jimku

V‰echny tfiídy M· Boskovice jsou prostorné a modernû vybavené.


