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V obou budovách Mûstského úfia-
du v Boskovicích byly nahrazeny sta-
ré orientaãní tabule moderními LCD
televizory. Náv‰tûvníci úfiadu nyní
zjistí nejen kde je jak˘ odbor a kan-
celáfi, ale na obrazovce se stfiídají i
upoutávky na blíÏící se akce ve mûs-
tû. Pomocí tohoto nového informaã-

ního systému lze jednodu‰e a rychle
reagovat na v‰echny organizaãní
zmûny na MûÚ Boskovice a rovnûÏ
aktuálnû informovat náv‰tûvníky úfia-
du o dÛleÏit˘ch upozornûních nebo
o pfiipraven˘ch akcích.

Odbor správy úfiadu, Mûú Boskovice

Boskovick˘ úfiad má 
nov˘ infosystém

UpozorÀujeme obãany na moÏ-
nost hradit místní poplatky bankov-
ním pfievodem. JestliÏe se rozhod-
nete pro tento zpÛsob bezhotovost-
ní platby, kontaktujte úfiedníky po-
vûfiené správou místních poplatkÛ
prostfiednictvím e-mailu a tito Vám
rovnûÏ elektronickou cestou sdûlí
údaje potfiebné k provedení pfiíkazu

k úhradû bankovním pfievodem
(ãíslo úãtu, variabilní symbol, ãást-
ka). Kontaktní osobou pro poplatek
za odpady je Petra Kozáková 
(e-mail: kozakova.mu@boskovi-
ce.cz), pro poplatek ze psÛ Lenka
Bûlehrádková (e-mail: belehradko-
va.mu@boskovice.cz).
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Upozornûní na moÏnost
hradit poplatky pfievodem

Nov˘ LCD informaãní systém.

Rada mûsta Boskovice odsouhlasi-
la zavedení platebních terminálÛ na
pokladnách MûÚ Boskovice. Mobil-
ním platebním terminálem budou vy-
baveni i stráÏníci Mûstské policie

Boskovice. V pfiípadû nedostateãné
hotovosti tak budou mít obãané moÏ-
nost platit bankovní kartou, a to zhru-
ba od poloviny leto‰ního roku.

Odbor VNV, MûÚ Boskovice

Mûsto Boskovice zavedlo
platební terminály

Nov˘ platební terminál.

Zámeck˘ skleník v Boskovicích
získal 10. kvûtna nepfieberné mnoÏ-
ství podob – od ãajovny, pfies cuk-
rárnu aÏ po western bar. Konal se
zde totiÏ jiÏ 4. roãník Festivalu ho-
telnictví.  Jedná se o akci, pfii které
Ïáci 4. roãníku oboru Hotelnictví
a turismus z VO· ekonomické
a zdravotnické a S· Boskovice pre-
zentují a prakticky obhajují své ma-
turitní práce. JiÏ na zaãátku ãtvrtého
roãníku si Ïáci mohou zvolit téma,
které je jim blízké a kterému se pak
nûkolik mûsícÛ vûnují. Zamûfiují se
na urãité zemû (jejich historii, zvy-
ky, gastronomii ….), nebo jednotli-
vé typy gastronomick˘ch zafiízení ãi
stfiedisek. V˘sledkem je tedy teore-
tická maturitní práce na dané téma
a posléze praktické zpracování
a prezentování vefiejnosti právû na
festivalu.

Leto‰ní roãník slavnostnû zahájil
fieditel ‰koly Ing. Mgr. Pavel Vlach
a poté jiÏ mûli náv‰tûvníci moÏnost
zhodnotit (vizuálnû i formou ochut-
návek) jednotlivé stánky a stfiediska.
Velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ rÛzn˘ch
vûkov˘ch skupin zaujalo vyfiezávání
ovoce a zeleniny, tzv. carving, velmi
nav‰tûvovaná byla tradiãnû cukrárna
(kavárna) a ãajovna. Zajímavou no-
vinkou byl western bar nebo grill bar.
ProtichÛdné trendy souãasné gastro-
nomie reprezentovaly fast food a stá-
nek zdravé v˘Ïivy. Îáci prezentovali
rÛzné zemû, velmi zajímavá byla roz-
hodnû Srí Lanka ãi Egypt. 

Celou akcí provázely moderátorky
ze tfietího roãníku oboru Hotelnictví
a turismus a mohou se jiÏ chystat na
jubilejní V. roãník, kter˘ se uskuteãní
za rok.

Mgr. Vladimíra Bu‰inová

Festival hotelnictví
v zámeckém skleníku

Dekorativní vyfiezávání – carving (foto: archiv ‰koly).


