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Ing. Jaroslav Dohnálek a Sini‰a Gatariç pfii podpisu smlouvy.

Ko‰t je vÏdy vydafien˘.

V sobotu 23. 3. 2013 byla ve mûstû
Prnjavor podepsána Dohoda o part-
nerské spolupráci mezi mûsty
Boskovice a Prnjavor. Oficiální dele-
gace z Boskovic ve sloÏení Ing.
Jaroslav Dohnálek (starosta mûsta),
MUDr. Jan Vlach (ãlen Rady mûsta
Boskovice), PaedDr. Oldfiich Kováfi
(fieditel KZMB) a Ing. Jaroslav Parma
(koordinátor zahraniãních vztahÛ)
pfiijala pozvání vedení mûsta Prnjavor
na oslavy Dne Prnjavoru. V rámci ofi-
ciálního programu byla v sobotu 23.
bfiezna podepsána Dohoda o partner-
ské spolupráci mezi obûma mûsty,
kterou na stranû Boskovic schválilo
Zastupitelstvo mûsta Boskovice na
svém loÀském prosincovém jednání.

Bûhem pobytu boskovick˘ch zá-
stupcÛ byly projednávány moÏnosti
spolupráce, zájem ze strany Prnjavoru
byl zejména o pomoc pfii moÏnostech
získávání penûz z evropsk˘ch fondÛ,
podporu ãeské men‰iny v Prnjavoru,
ale také o moÏnosti kulturní a spor-
tovní spolupráce.

Mûsto Prnjavor leÏí v Republice
srbské, která je autonomní oblastí stá-
tu Bosna a Hercegovina. Je vzdáleno
40 km od hlavního mûsta Republiky
srbské Banja Luky a 750 km od
Boskovic. 

Prnjavor je velikostí i poãtem oby-
vatel srovnateln˘ s Boskovicemi. 

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

Boskovice mají ãtvrté 
partnerské mûsto

ÚTER¯ 16. DUBNA Zámeck˘ skle-
ník 19:00 hod. 3. posezení s Boskovic-
kou kapelou
Boskovická kapela hraje nestory ãeské
dechovky.

ST¤EDA 17. DUBNA Zámeck˘ skle-
ník 19:00 hod. Divadlo Frída: Pánská
jízda
Pfiedstavení je souãástí divadelního pfied-
platného 2012/2013.

SOBOTA 20. DUBNA Sokolovna
10:00 – 17:00 hod. RC TRUCK SHOW
RC (dálkovû fiízené) modely nákladních
a uÏitkov˘ch vozidel.

PONDùLÍ 22. DUBNA Kino Bosko-
vice 18:00 hod. 
Zdenûk ·PÍ·EK: Maroko - Zemû se
Ïhav˘m srdcem
Cestovatelská beseda.

SOBOTA 27. DUBNA Sokolovna
19:00 hod. VLADIMÍR MI·ÍK & IVAN
HLAS
Koncert - jedineãné spoleãné turné rocko-
v˘ch básníkÛ.

PONDùLÍ 6. KVùTNA Kino Bosko-
vice 18:00 hod.

ManÏelé Denkovi: Plavba napfiíã
Mikronésií
Cestovatelská beseda.

ÚTER¯ 7. KVùTNA Zámeck˘ skle-
ník 15:00 – 19:00 hod. Májové taneãní
odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu hraje skupina
Jaroslava Molta.

PÁTEK 10. KVùTNA Zámeck˘ skle-
ník 18:00 hod. JI¤Í STIVÍN &
EXTRÉMNÍ SMYâCE
Koncert.

ÚTER¯ 14. KVùTNA Zámeck˘ skle-
ník (zaãátek bude upfiesnûn). RADÒZA
s kapelou
Koncert.

âTVRTEK 16. KVùTNA Zámeck˘
skleník 19:30 hod. Divadlo AMADIS:
Smí‰ené dvouhry
Amatérské divadlo.

Ceny vstupenek a více informací na-
leznete na webu: 
www.kulturaboskovice.cz.

Ivo Legner, KZMB

KZMB Boskovice
zvou:

Mûsto Boskovice se v dubnu 2013
pfiipojuje ke SdruÏení historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska v rámci celore-
publikové aktivity Brány památek do-
kofián. Ve stfiedu 17. dubna - v pfiedve-
ãer Mezinárodního dne památek a sídel
se v 16.00 hodin bude konat ve velkém

zasedacím sále radnice Prezentace kul-
turního dûdictví a beseda. Náv‰tûvníci
se mohou zúãastnit prohlídky vûÏe rad-
nice a nové úschovny kol a zavazadel
v pfiízemí radnice.

Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Prezentace a beseda na MÚ

Úfiad mûstyse Knínice u Boskovic ve
spolupráci s místním obãansk˘m sdru-
Ïením Knínice 1078 o.s. pfiipravují
u pfiíleÏitosti konání místní pouti tradiã-
ní spoleãenskou akci „Ko‰t vín”. V po-
fiadí jiÏ ‰est˘ roãník ochutnávky ‰iroké
‰kály vzorkÛ bíl˘ch, rÛÏov˘ch a ãerve-
n˘ch vín od drobn˘ch pûstitelÛ z JiÏní
Moravy se uskuteãní v kulturním domû
v Knínicích, v sobotu 27. dubna od 19.
hodin. Kromû více neÏ stovky vystavo-

Floyd, s moravskou verbuÀk chasou
a divokou tlupou cikánsk˘ch hudebníkÛ,
to v‰e se zvukem cimbálu, houslí, violy,
kontrabasu, klarinetu a saxofonu.
Souãástí vstupného ve v˘‰i 100,- Kã je
katalog vystavovan˘ch vzorkÛ, degus-
taãní skleniãka s logem akce a nefiízená
ochutnávka. Pofiadatelé v‰echny srdeãnû
zvou do Knínic na pouÈ a pfiátelské po-
sezení u vína.

Text a foto: ÚM Knínice u Boskovic
van˘ch vzorkÛ vín
k volné degustaci bude
moÏno ochutnat zabí-
jaãkové speciality nebo
stylové pochutiny k ví-
nu. Pfiíznivce nejen
cimbálové muziky jistû
potû‰í produkce profe-
sionální hudební for-
mace Réva, která je
sv˘m pojetím v rámci
âR opravdu jedineãná.
Bûhem jednoho veãera
se mÛÏete potkat
s mistry Bachem,
Mozartem, Beethove-
nem, Straussem a Dvo-
fiákem v pfiíjemné spo-
leãnosti Glenna Mille-
ra, The Beatles a Pink

Knínice u Boskovic 
- KO·T VÍN 2013


