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Mûsto Boskovice dlouho usilovalo
o vydání reprezentativní obrazové pub-
likace o mûstû, vÏdy v‰ak scházely pení-
ze na její vydání. AÏ v leto‰ním roce na-
bídl Dominik BoÏek, ãlen rodiny
Mensdorff–Pouilly a místostarosta
Boskovic, financování této publikace
prostfiednictvím rodinné spoleãnosti MP
Holding. Práce na knize zaãaly v ãer-
venci leto‰ního roku a tiskárna Artron
Boskovice knihu dokonãila v pátek 30.
listopadu.

V rámci rozsvícení vánoãního stromu
v Boskovicích v nedûli 2. prosince tak mo-
hl na Masarykovû námûstí pfiedat Dominik
BoÏek starostovi Boskovic Jaroslavu
Dohnálkovi první v˘tisk nové knihy
Boskovice – mûsto sedmizubého hfiebene.

K vydání knihu pfiipravil Jaroslav
Parma, grafickou úpravu provedla Elen
Marta Kudriová z tiskárny Artron. Na 120
stranách je více neÏ 150 fotografií a kreseb.
Texty jsou v ãe‰tinû, angliãtinû a nûmãinû.
Ve dvou hlavních kapitolách Dûdictví mi-

nulosti a I my tvofiíme histo-
rii je zachycena jak historie,
tak souãasnost Boskovic ja-
ko moderního mûsta s boha-
tou kulturní tradicí s dÛrazem
na obrazovou ãást.

Knihu vydalo mûsto Bos-
kovice v nakladatelství
Franti‰ek ·alé Albert Bos-
kovice. 

Nová kniha Boskovice –
mûsto sedmizubého hfiebe-
ne je originálním vánoãním
dárkem pro vás i pro bos-
kovické firmy. Koupit si ji
mÛÏete v Mûstském info-
rmaãním stfiedisku Bosko-
vice, v Knihkupectví Kra-
jíãek na Masarykovû ná-
mûstí a v Muzeu Bosko-
vicka za 280 Kã. 

Text: Jaroslav Parma
Foto: Vladimír Fri‰

Mikulá‰, andûl i ãert pfii nadílce.

Ve stfiedu 5. prosince v 9.00 nav‰tívil
dûtské oddûlení boskovické nemocnice
Mikulá‰ s andûlem a ãertem. Dûti dosta-
ly sladkosti, ovoce, ãokoládové figurky
a také pastelky a papírové bloky. 

„Mikulá‰ s doprovodem pfii‰el na dût-
ské oddûlení dopoledne z toho dÛvodu,
aby dûti, které byly odpoledne propu‰tû-
ny domÛ, nepfii‰ly o tento záÏitek,” po-
pisuje námûstkynû pro ekonomiku
a správu Jolana Vinická. Dárky, které
dûti dostaly, rozdûlily sestfiiãky a lékafii.
Dûti dostaly rovnou dva balíãky – jeden
od nemocnice a druh˘ od Vodárenské

akciové spoleãnosti. „Nûkteré dûti mají
dietu, proto je nutné pohlídat, co které
dítû dostane,” fiíká fieditel boskovické
nemocnice Rostislav Verner. 

Boskovickou nemocnici nav‰tûvuje
Mikulá‰, andûl a ãert kaÏd˘ rok.
„Dlouhá léta chodili v pfievleãení na‰i
lékafii. Potom je vystfiídaly studentky
zdravotnické ‰koly a letos se této aktivi-
ty ujali studenti boskovické pedagogic-
ké  ‰koly,” doplÀuje Jolana Vinická. 

Text:  Mgr. Eva Fruhwirtová 
Foto: Archiv Nemocnice Boskovice

V boskovické nemocnici
byl Miluká‰, andûl i ãert

V pondûlí 31. prosince 2012 v 17 hod.
se koná tradiãní Silvestr v letním kinû.
Kino Boskovice nabízí naprosto jedineã-
nou moÏnost strávit silvestrovsk˘ podve-
ãer v krásné atmosféfie zasnûÏeného zim-
ního - letního kina. Samozfiejmostí je ãaj
pro malé a nûco ostfiej‰ího pro velké divá-
ky, silvestrovsk˘ ohÀostroj a pásmo pohá-
dek: Vánoãní stromeãek, Veselé vánoce 
aneb …, Jak postavit snûhuláka, Jak
Mike‰ zachránil Bobe‰e, Ly‰ajÛv sen,
Koleda, Ondra a snûÏn˘ drak, Krtek a te-
lefon.

V nedûli 6. ledna 2013 v 19 hod. za-
hájíme kulturní sezónu 2013 Novoroã-
ním koncertem Moravského klavírního
tria s pfiípitkem starosty na Zámeckém
skleníku. 

Sváteãní novoroãní nálada v kultivo-

vané spoleãnosti, v˘bûr svûtoznám˘ch
árií v podání ‰piãkov˘ch umûlcÛ, k to-
mu pfiípitek lahodn˘m vínem.

Moravské klavírní trio (Jana
Ry‰ánková – klavír, Jifií Jahoda - housle,
Miroslav Zicha – violoncello) si letos
tradiãnû pfiizvalo dva operní sólisty, so-
pranistku Martou Reichelovou a tenori-
stu Luká‰e Hacka. Pestr˘ program bude
ãerpat ze znám˘ch operních a operet-
ních dûl svûtového repertoáru. Zazní dí-
la W. A. Mozarta, G. Rossiniho, G.
Verdiho, F. Lehára a dal‰ích autorÛ.
O pfiestávce jsou v‰ichni hosté zváni
k tradiãnímu novoroãnímu pfiípitku. 

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice
pfiejí ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiíjemné
Vánoce a mnoho krásn˘ch záÏitkÛ v ro-
ce 2013. Ivo Legner, KZMB Boskovice.

Kulturní zafiízení mûsta
Boskovice zvou:

Nová kniha o Boskovicích

Zase ubûhl dal‰í rok, bûhem kterého
StonoÏka pomáhala v‰ude tam, kde je to
tfieba.

Ani my jsme nazaháleli a zapojili se
do díla. V minulém ‰kolním roce jsme
pilnû malovali obrázky do soutûÏe Po
stopách Konstantina a Metodûje k v˘-
roãí jejich pfiíchodu na Moravu
a v ãervnu je odeslali do Prahy, kde
budou od prosince vystaveny v klá‰te-
fie sv. AneÏky.

Od záfií jsme namalovali dal‰í desítky
vánoãních pfiání, která se zanedlouho
rozletí do celého svûta, aby vydûlala pe-
níze pro potfieby nemocn˘ch a válkou
postiÏen˘ch dûtí.

V t˘dnu od 12. do 16. listopadu v na-
‰í ‰kole probûhl uÏ 20. StonoÏkov˘ t˘-
den, kdy jsme si vyzdobili tfiídy a chod-
by barevn˘mi stonoÏkami a bûhem nû-
hoÏ jsme mohli pfiispût jakoukoli ãást-
kou do spoleãné stonoÏkové kasiãky,
o kterou peãovali Ïáci 7. roãníku.

Po fiadû vy‰etfiení byla stanovena diag-
nóza: metachromatická leukodystrofie.

Je to genetická nemoc, na kterou za-
tím není úãinn˘ lék. Rodiãe mohou jen
podávat léky pro zmírnûní bolesti a dou-
fat…

Michalka by potfiebovala speciální
matraci, aby se její stav alespoÀ tro‰iãku
zlep‰il. TakÏe my teì máme jedineãnou
moÏnost jí tuto matraci pomoci získat.
Paní Bûla Jensen a Michalãini rodiãe si
váÏí kaÏdého dárce, kterému není lho-
stejn˘ osud druh˘ch.  Na to jsme po ce-
l˘ t˘den mysleli a podafiilo se nám,
i pfies to, Ïe mnohé rodiny se pot˘kají
s finanãními problémy, získat 6 500 Kã,
které byly odeslány na konto hnutí. 

V‰em stonoÏkov˘m dûtem, uãitelÛm,
ale i rodiãÛm patfií velk˘ dík, protoÏe ta-
dy slova nestaãí, dÛleÏité jsou ãiny!!!

Jana Svobodová a v‰ichni 
stonoÏkoví kamarádi ze Z· Boskovice, 

nám. 9. kvûtna
Tentokrát byla na-

‰e sbírka urãena kon-
krétnímu ãlovûku.
Ptáte se komu?

StonoÏka uÏ 12 let
spolupracuje s Ar-
mádou âeské repub-
liky a na‰i vojáci po-
máhají, kde jen mo-
hou. Teì bohuÏel ne-
‰tûstí potkalo jedno-
ho vojáka. V lednu
2007 se mu narodila
krásná holãiãka MI-
CHALKA. První rok
a pÛl z ní mûla rodina
velikou radost, ale
pak se ukázalo, Ïe
nûco není vpofiádku.

STONOÎKA NA ZELENÉ 
POMOHLA MALÉ MICHALCE  

Ing. Jaroslav Dohnálek kfití knihu.

StonoÏkoví kamarádi ze Z· Boskovice, nám. 9. kvûtna.

Krásné, klidné vánoãní svátky, 
pohodu a ‰tûstí, po cel˘ pfií‰tí rok
hlavnû hodnû zdraví, spokojenosti 
a úspûchÛ v‰em pfieje 

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta

Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka

p. Dominik BoÏek, místostarosta

JUDr. David ·kvafiil, tajemník
Strom Boskovice: Foto: Lubo‰ Su‰il


