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Expozice „Nedokonãená dálnice VídeÀ – Brno – Vratislav”.

V úter˘, 26. února se v Muzeu Bo-
skovicka uskuteãnila vernisáÏ k v˘stavû
„Nedokonãená dálnice VídeÀ – Brno –
Vratislav”. 

Po úvodním slovu fieditelky muzea,
paní Mgr. Dagmar Hamalové pozdravil
pfiítomné starosta mûsta Boskovice Ing.
Jaroslav Dohnálek, místostarostka mûs-
ta Boskovice Ing. Jaromíra Vítková
a starosta mûsta Drnovice Bc. Petr
Ducháãek. Po té se slova ujal Ing. Karel
Odehnal, kter˘ nás podrobnû seznámil
s v˘stavbou dálnice uÏ od jejího pláno-
vání, pfies 11. duben 1939, kdy byla ofi-
ciálnû v˘stavba dálnice zahájena, aÏ po
ukonãení její stavby a to k datu 30. dub-
na 1942. Celá prezentace pana inÏen˘ra
byla velmi zajímavá. Následovala krát-
ká pfiestávka a pak uÏ probíhala beseda

s odborníkem na slovo vzat˘m a to pa-
nem Tomá‰em Jandou, kter˘ se této té-
matice vûnuje uÏ dlouho a to na úkor
svého ãasu, financí … V‰ichni pfiítomní
ani nedutali a bedlivû naslouchali zají-
mav˘m informacím.

Celá v˘stava je k shlédnutí ve v˘-
stavních prostorách Muzea Boskovicka
a probíhá zde do 24. bfiezna.  V prÛbû-
hu roku 2013 bude v˘stava pokraãovat
ve Velk˘ch Opatovicích, Jevíãku,
Kun‰tátû, Cetkovicích a Skalici nad
Svitavou.

Muzeu Boskovicka spoleãnû se
Svazkem pro v˘stavbu rychlostní ko-
munikace R43 a panu Tomá‰ovi
Jandovi patfií velk˘ dík za uvedení té-
to v˘stavy. 

Text a foto: RePo

Nedokonãená dálnice
VídeÀ – Brno - Vratislav

Pondûlí 18. 3. v 18:00 - Kino Bosko-
vice, cestovatelské besedy - Honza
Odehnal: Na pÛdu svûta, aneb Mera
Peak 2010. Boskovick˘ rodák, Honza
Odehnal vás zavede netradiãním, málo
chozen˘m trekem z nepálského subtro-
pického podhÛfií, krajinou plnou folklo-
ru, aÏ do oblasti nejvy‰‰ích hor
Zemûkoule, kde vystoupí na vrchol hory
Mera Peak 6 462 m. Nav‰tívíme také
nepálská historická mûsta, chrámy
a klá‰tery zahrnut˘ch do svûtového kul-
turního dûdictví UNESCO.

DVD 37 minut spojené s besedou
a fotografiemi. Kamera Honza Odehnal,
produkce Pino‰ta a Kuba. 

Vstupné: 50 Kã / 30 Kã (student, se-
nior) 

Nenechte si ujít závûreãn˘ koncert
Kruhu pfiátel hudby Boskovice:

Úter˘ 9. 4. v 19:00 hod. – Zámeck˘
skleník, Boskovice -  Koncert klavír-
ních improvizací.

Vynikající klavírní improvizátor
Zdenûk Král se nechá inspirovat sklad-
bami L. van Beethovena a F. Chopina
v podání pÛvabné virtuosky Evy
Kratochvílové. Na koncertû budou také
provedeny improvizace na témata z pub-
lika. Vstupné: 120 Kã / 90 Kã (pfiedpro-
dej, studenti a seniofii v místû konání).

Pfiedprodej v MIS Boskovice, Masary-
kovo nám. 1, tel. 516 488 677. Hodinu
pfied zaãátkem koncertu mÛÏete
v Zámeckém skleníku zakoupit se zv˘-
hodnûním koncertní pfiedplatné na dal‰í
sezonu 2013/2014.

Nedûle 14. 4. v 15:00 - Zámeck˘
skleník, Boskovice -  Divadlo Tramtá-
rie: ZAPEKLITÁ POHÁDKA (Po-
hádkové pfiedplatné 2012/2013) Mûstem
chodí Mikulá‰, Andûl a âert. JenÏe ma-
lou ãertici zapomenou bûhem koledová-
ní ve tfiináctém patfie u NûmeãkÛ...
Kouzeln˘ veãer je pryã a ãertice Berta
neví, jak z panelákového bytu ven a tak
v nûm stráví cel˘ den. Nestaãí se divit,
co v‰echno je v takovém bytû k objevo-
vání. Jak tûÏké mÛÏe b˘t pro malou ãer-
tici najít si kamaráda, kter˘ by jí pomo-
hl s hledáním cesty zpátky domÛ? Jak
tohle v‰echno dopadne? Doufejme, Ïe
dobfie.

Vstupné: dûti 80 Kã, doprovod 60 Kã.
Jednorázové rodinné vstupné 250 Kã (2
dospûlí a 2 dûti nebo 1 dospûl˘ a 3 dûti)
– platí pouze pfii zakoupení v pfiedprode-
ji! Pfiedprodej od 7. 3. 2013 v MIS
Boskovice v pracovní dny, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 488 677.

Ivo Legner, KZMB

KZMB Boskovice
zvou:

17. veletrh fiktivních firem v Boskovicích.

Ve ãtvrtek 21. 2. 2013 se konal
v Boskovicích 17. veletrh fiktivních fi-
rem se zahraniãní úãastí. Organizátorem
akce byla jako kaÏd˘ rok Vy‰‰í odborná
‰kola ekonomická a zdravotnická
a Stfiední ‰kola Boskovice pod zá‰titou
Centra fiktivních firem NÚV Praha.

Veletrhu se zúãastnilo 19 firem, z to-
ho 5 firem bylo z Vídnû a 4 firmy z po-
fiádající ‰koly.

Práce ve fiktivní firmû je odborn˘
pfiedmût, kterému se vyuãuje na stfied-
ních i vy‰‰ích odborn˘ch ‰kolách.
Jedná se o zajímavou a pfiitaÏlivou for-
mu v˘uky, která je zamûfiena na praktic-
ké procviãování znalostí a dovedností
získan˘ch z oblasti ekonomiky, úãetnic-

tví, daní, managementu a marketingu.
Absolventi ‰kol jsou tak lépe pfiipraveni
do praxe. 

V prÛbûhu veletrhu probíhala soutûÏ
o nejlep‰í prezentaci firmy, stánek fir-
my a katalog firmy.

Náv‰tûvníci veletrhu si mohli „na-
koupit a objednat” rÛzné produkty, v˘-
robky, zafiízení a potfieby pro sport
a voln˘ ãas, na vybavení domácnosti 
apod., objednat si zájezdy a pobyty
v tuzemsku, ãi v zahraniãí atd. Zástupci
firem jim vystavili doklady, které bu-
dou následnû ve v˘uce tohoto pfiedmûtu
zpracovávat.

Text: Ing. Milena Honsová
Foto: RePo

17. veletrh fiktivních firem
v Boskovicích 

Nûkteré ulice v Boskovicích jsou ve ‰patném stavu.

V rozpoãtu mûsta Boskovice je na rok
2013 na opravy komunikací i chodníkÛ
vyãlenûna ãástka 2 300 000 Kã. 

Tímto v˘bûrov˘m fiízením je fie‰e-
na poptávka na vyspravení v˘tlukÛ
asfaltov˘ch povrchÛ a vyspravení
mal˘ch ploch chodníkÛ. Ostatní uva-
Ïované velkoplo‰né opravy budou fie-
‰eny následnû, podle skuteãnû zji‰tû-

ného stavu komunikací a chodníkÛ po
zimû. 

RM uloÏila provést poptávku na vy-
spravení jednotliv˘ch v˘tlukÛ v roce
2013 na místních asfaltobetonov˘ch ko-
munikacích a vyspravení mal˘ch ploch
chodníkÛ. Ing. Jaroslav Parma, 

tiskov˘ mluvãí MÚ Boskovice
Foto: RePo

V˘bûrové fiízení na opravu
komunikací a chodníkÛ


