
Zprávy z Boskovic 5

roãník I       ãíslo 8       fiíjen 2012606 931 795☎

V první byly provedeny stavební 
úpravy prostoru a jeho vymalování.
Nejviditelnûj‰í zmûnu pfiinesla druhá
etapa, která byla zahájena v prÛbûhu
srpna a dokonãena v pátek 21. záfií.
Souãástí nové galerie je totiÏ i pfied-
stavení partnersk˘ch mûst a tak si no-
vou galerii mohli jiÏ v sobotu pro-
hlédnout zástupci mûst Rawa
Mazowiecka (Polsko), Frasnes-lez-
Anvaing (Belgie) a Prnjavor (Bosna
a Hercegovina). 

Na ãelní stûnû galerie je umístûn
prapor mûsta, pfiehled purkmistrÛ
a starostÛ mûsta a dvû velkoplo‰né fo-

tografie. Ve sklenûn˘ch vitrínách jsou
vystaveny ceny, které mûsto obdrÏelo
a partnerské dary. Na zatím prázdnou
boãní stûnu bude na zaãátku pfií‰tího
roku umístûn velkoplo‰n˘ ortofoto
snímek mûsta Boskovice.

Do návrhu rozpoãtu mûsta na rok
2013 byla zafiazena ãástka na realiza-
ci tfietí etapy, kdy by mûlo b˘t vymû-
nûno osvûtlení a doplnûn vhodn˘ ná-
bytek.

Galerie je vefiejnosti pfiístupná, pro-
jdete jí napfiíklad na majetkov˘ odbor
nebo do malé zasedací místnosti.

Text a foto: Jaroslav Parma

V budovû radnice na
Masarykovû námûstí
v Boskovicích, kde sídlí
Mûstsk˘ úfiad Boskovice,
byl doposud nevyuÏit˘
prostor v prvním patfie,
oddûlující starou a novou
ãást radnice. Zhruba pfied
rokem rozhodla Rada
mûsta Boskovice vytvofiit
v tomto prostoru galerii
mûsta Boskovice. Po
schválení návrhu byla za-
hájena realizace, která
probíhá v etapách.

Galerie mûsta Boskovice

koncem prázdnin Pfiímûstsk˘ tábor
a kolekci snímkÛ z Ferdovy olympi-
ády místního Matefiského centra,”
pozdravila pfiítomné paní Miroslava
Holasová. Je‰tû pfiipomínám, Ïe
partnerem dne‰ní akce je V‰eobecná
zdravotní poji‰Èovna. U stolku vám
dûvãata zmûfií krevní tlak a dûti do-
stanou upomínkové pfiedmûty.”
Mnozí vyuÏili nabídky a ‰li se na v˘-
stavky do Skleníku podívat. A pak se
jiÏ program rozbûhl naplno.
Závodivé hry probíhaly v rychlém
sledu, v‰ichni si uÏili spoustu legra-

ce. Dûti dostaly za snahu a nejlep‰í
masky sladkou odmûnu.

Setmûlo se, obludy a pohádkové by-
tosti z vykotlan˘ch d˘ní na jevi‰ti mi-
hotavû svítily. V‰ichni se vydali na
stra‰idelnou asi kilometrovou stezku
mûstysem. Na drobotinu ãekaly ohÀo-
vé a zvukové efekty, roztodivné pfií‰e-
ry, cesta kolem hfibitova, snad nejvût‰í
úspûch mûl neboÏtík v rakvi. Nûkolik
odváÏlivcÛ si s ním i podalo ruku.

Po návratu do parku dostaly v‰ech-
ny dûti diplom za odvahu a lízátka.
„Dûkujeme za úãast, pfiijìte pátého
prosince na Mikulá‰skou nadílku
a ãtrnáctého vypustíme JeÏí‰kovi ba-
lónky pfiání,” zaznûla do úplné tmy
poslední slova paní Miroslavy
Holasové.

Jen doplním, Ïe tak skvûle pfiipra-
vená akce pro dûti se dnes vidí jen
zfiídka. Je vidût, Ïe na vesnici drÏí li-
dé stále pospolu a rádi se do vefiej-
n˘ch akcí zapojují. K hladkému prÛ-
bûhu pfiispûlo i vlahé poãasí. Jako by
ani nebyl fiíjen a léto chtûlo dûti napo-
sledy pozdravit.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Velk˘ park mûstyse
Svitávka na Blanensku se
o sobotním podveãeru 6.
10. 2012  rozeznûl asi
stovkou dûtsk˘ch hláskÛ.
Je‰tû pfied setmûním tam
huãelo jako v úle a drobo-
tiny pfieváÏnû v maskách
bylo v‰ude plno. Místní 
ochotnické divadlo a do-
brovolní hasiãi spoleãnû 
uspofiádali D˘Àovou slav-
nost a stezku odvahy.

„Úvodem Vás chci po-
zvat do Skleníku na pre-
zentaci Ochotnického di-
vadla, jeÏ uspofiádalo

D˘Àová slavnost ve Svitávce

Mûstská správa sociálních sluÏeb
v Boskovicích uspofiádala v pondûlí 24.
záfií jiÏ 7. roãník sportovních her pro se-
niory; tentokrát s tématikou Divokého
západu. Do areálu MSSS, kde se hry ko-
naly, dorazili také seniofii ze Senior
centra Blansko, Centra sociálních sluÏeb
Letovice a Domova pro seniory v âerné
Hofie, takÏe se jednalo o skuteãnû sou-
sedské setkání klientÛ zafiízení sociál-
ních sluÏeb. Na hry se obyvatelé
Domova pro seniory pfiipravovali celé
léto; pfiedev‰ím zhlédli témûfi v‰echny
filmové díly slavného Vinetoua.

Hry zahájila v jídelnû Domova fiedi-
telka MSSS Bc. Marie SáÀková, seniory
pozdravil boskovick˘ starosta Ing.
Jaroslav Dohnálek a s programem celé-

poãasí na zahradû areálu; úãastníci sou-
tûÏili v r˘Ïování zlata, ochutnávce ohni-
vé vody, házení tomahawkem, stfielbû
z luku, v indiánském nahazování krouÏ-
kÛ na terã a dal‰ích disciplínách. Míra
úspû‰nosti se na kaÏdém postu zazname-
návala, takÏe v závûru mohli b˘t vyhlá-
‰ení vítûzové. Av‰ak, jak fiekla jiÏ v úvo-
du paní âopáková, v tomto klání pramá-
lo záleÏí na pofiadí, dÛleÏité je mít moÏ-
nost se zúãastnit. Zahradou Domova pro
seniory se nesla vÛnû grilovan˘ch speci-
alit a podzimní slunce svítilo na spoko-
jené úsmûvy tûch, ktefií zde tráví podzim
svého Ïivota. Domnívám se, Ïe jejich ra-
dost byla nejvût‰ím podûkováním v‰em
organizátorÛm a sponzorÛm.

Text a foto: ph

ho odpoledne pfiítom-
né seznámila organi-
zátorka her Mirka
âopáková. 

Pak jiÏ pfiítomné
bavil spolumajitel
Western parku Bos-
kovice Lubo‰ Jerry
Procházka se sv˘mi
s p o l u p r a c o v n í k y
a dvojicí mil˘ch,
dobfie vycviãen˘ch
pejskÛ, jejichÏ pfií-
tomnost seniofii nad-
‰enû pfiivítali. Hry
pokraãovaly za pfií-
jemného slunného

sice pfii‰el mírn˘ tlak
Boskovic, bohuÏel
v‰ak chybûla koncov-
ka a Boskovice dále
hledají náhradu za
stfielkyni gólÛ, jakou
byla Jana ·vecová.
Proti tomu chyby v
obranû trestal soupefi
aÏ na koneãn˘ch 1:4.

V plné nahotû se
rozdíl mezi hrou
Boskovic a tûch nej-
lep‰ích projevil ve
druhém utkání se ·ti-
bofiicemi. Nováãek
leto‰ního roãníku jiÏ
ve svém prvním zá-
pase s Brnem nazna-
ãil skvûlou formu,
kdyÏ dlouho drÏel
s favoritem soutûÏe
nerozhodn˘ stav.

V utkání s Bosko-

SoutûÏe na zahradû Domova.

Juniorky FBO Orel Boskovice.

Kovbojské hry seniorÛ

Florbalistky zahájily sezonu
poráÏkami

Florbalové juniorky FBO Orel
Boskovice odehrály v sobotu 6. fiíjna
první zápasy nové sezony na turnaji
v Dambofiicích, kter˘ pofiádal Orel jed-
nota ·itbofiice.

Do nové sezony nastoupily Boskovice
s omlazen˘m muÏstvem. Z pÛvodního
kádru zÛstalo ‰est hráãek, nov˘ch pfiiby-
lo osm, vãetnû dvou brankafiek. Role tre-
néra se ujal Tomá‰ Marek.

V prvním zápase se Boskovice postavi-
ly proti tradiãnímu soupefii z Uherského
Brodu. Po cel˘ první poloãas byly síly vy-
rovnány, ‰ance se stfiídaly na obou stra-
nách. Vedení se ujaly soupefiky, ale z trest-
ného stfiílení za Boskovice srovnala
Zuzana Slováková. Ve druhém poloãase

vicemi si s chutí zastfiílel. Za necelé dvû
minuty byl stav 0:2, do poloãasu 0:6
a koneãn˘ v˘sledek vyznûl pro
Boskovice nelichotivû 0:11. V tomto zá-
pase nevycházelo Boskovicím vÛbec
nic, byly pomalé a pÛsobily bezradnû. 

Pro hráãky i trenéra tak první turnaj
naznaãil, co je potfieba zlep‰it a co zmû-
nit. Reálná síla muÏstva je boj o celkové
tfietí místo, coÏ ale znamená zlep‰it po-
hyb na hfii‰ti, herní kombinaci a hlavnû
nauãit se stfiílet branky, protoÏe bez tûch
se vyhrávat nedá. A na prvním turnaji se
Boskovicím nepodafiilo ve dvou utká-
ních vstfielit ani jeden gól ze hry, ten je-
din˘ padl po trestném stfiílení.

Text a foto: Jaroslav Parma


