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Kulturní zafiízení mûsta Boskovice
Kulturní zafiízení mûsta Boskovice

(KZMB) sluãují více pracovi‰È; stálé i let-
ní kino, knihovnu, Zámeck˘ skleník
a hvûzdárnu. V leto‰ním roce oslaví kni-
hovna 150 let knihovnické ãinnosti
v Boskovicích a populární Husí slavnosti
se uskuteãní v jubilejním 10. roãníku.
KZMB vede PaedDr. Oldfiich Kováfi, kte-
rého jsem se zeptal:

Pane fiediteli, rok 2013 je pro KZMB
rokem jubilejním, kromû Husích slav-
ností a pÛldruhého století knihovny je to
také 20 let, kdy jste zaãal pÛsobit v kul-
tufie v Boskovicích.

Ano, po 12 letech pedagogické ãinnos-
ti v Brnû na Pedagogické fakultû MU jsem
se v roce 1993 vrátil do Boskovic. Vyhrál
jsem konkurz na místo fieditele Mûstské
knihovny, která byla tehdy umístûna na
Hradní ulici. V roce 1999 do‰lo ke slouãe-
ní dosud samostatn˘ch subjektÛ Mûstské
správy kin, Mûstské knihovny, Mûstského
kulturního stfiediska a informaãního stfie-
diska pod zastfie‰ující organizaci Kulturní
zafiízení mûsta Boskovice, kde od poãátku
pÛsobím ve funkci fieditele. 

KdyÏ se ohlédnete k poãátkÛm tohoto
období, co v‰e se zmûnilo?

Pokrok, zvlá‰È v technickém vybavení
pracovi‰È, je obrovsk˘. V dobû mého nástu-
pu do knihovny tvofiily technické vybavení
4 psací stroje, dnes mají uÏivatelé k dispo-
zici studovnu vybavenou poãítaãi s pfiipoje-
ním na internet. Evidenci knih i vyhledává-
ní umoÏÀuje moderní software Clavius; no-
v˘ katalog Carmen mohou zájemci pouÏí-
vat prostfiednictvím internetu pfies webové
stránky knihovny. Knihovna se z Hradní 
ulice pfiestûhovala na námûstí 9. kvûtna; je
pravda, Ïe tyto prostory nejsou od poãátku
dostaãující, ale o moÏnostech získání nové-
ho objektu pro moderní knihovnu 21. stole-
tí se stále jedná. V souãasné dobû uvolÀuje
mûsto prostfiedky pro stavbu sportovní haly
a je nutno tuto prioritu uznat, neboÈ zatím-
co v Boskovicích knihovna je, i kdyÏ ve
stísnûném prostoru, tak hala zde chybí.

Kino Panorama jsme jiÏ v roce 2010
vybavili nejmodernûj‰í digitální aparatu-
rou s vysok˘m rozli‰ením 4K, nabízíme
plnohodnotnou 3D projekci, stfiíbrné plát-
no, tím v‰ím  jsme si s pfiedstihem zajisti-
li dal‰í bezproblémov˘ technick˘ i pro-
gramov˘ chod stálého kina. Po oslavách
50 let letního kina následovala otázka, jak
dál s tímto areálem, kter˘ je umístûn
v nádherném pfiírodním prostfiedí, av‰ak
zub ãasu poniãil v˘bavu hledi‰tû i zázemí.
Pro následující roky je vypracován plán
oprav; rekonstrukce se doãká hledi‰tû
a postupnû se vybuduje i nové zázemí,
vãetnû ‰aten pro vystupující. V plánu je
také variabilní oplocení areálu.

V oblasti pofiádání kulturních akcí do‰lo
také k v˘razn˘m zmûnám k lep‰ímu. Od pÛ-
vodního schematu pofiádání nûkolika akcí
v sezonû jsme pfie‰li k celoroãnímu provozu.
V roce 2002 byl opraven Zámeck˘ skleník,
kter˘ pro na‰e úãely nahradil Sokolovnu,
pfiedanou spolku Sokol. Zámeck˘ skleník
v souãasné dobû hostí vût‰inu v˘znamn˘ch
kulturních akcí ve mûstû.  

Které akce mají nejvût‰í úspûch?
V parku u Zámeckého skleníku pofiá-

dáme pfies léto nedûlní promenádní kon-
certy, pro dûti je to cyklus pohádek
Boskovick˘ hfiebínek, kter˘ probíhá v lé-
tû na zámku, v zimû pokraãuje dal‰ími
hran˘mi pohádkami v Zámeckém sklení-
ku. Stali jsme se spoluorganizátory akcí
pofiádan˘ch Unijazzem, podporujeme
Ibéricu, spoluorganizujeme Concentus
Moraviae. Leto‰ní jiÏ 10. roãník Husích
slavností bude programovû velmi zajíma-
v˘ a doufám, Ïe kdyÏ vyjde poãasí, tak by
mohla b˘t pokofiena i doposud rekordní
náv‰tûvnost z roku 2012. Vánoãní jar-
mark, rozsvícení vánoãního stromu na
námûstí, to jsou akce, které v poãátcích
nav‰tûvoval hlouãek divákÛ; díky pouta-
vému programu a v pfiípadû jarmarku
i poãtu atraktivních stánkÛ, jsou to nyní
velmi populární akce, námûstí b˘vá zcela
zaplnûno. Silvestrovské promítání filmÛ
v letním kinû, které nám pomáhá propa-

govat rádio Petrov, téÏ láme v posledních
letech v‰echny divácké rekordy.

V˘roãí 150 let knihovny je v˘znamné
jubileum, chystáte nûjaké oslavy?

Ve druhé polovinû 19. století se vla-
stenci scházeli ke ãtení denních listÛ
a knih ve farní kaplance u p. Libora
Scholze. Z fiad tûchto nad‰encÛ vze‰el ná-
vrh na zaloÏení prvního ãeského ãtenáfi-
ského spolku v Boskovicích. Pfied 150 le-
ty, dne 1. listopadu 1863 se konala usta-

vující schÛze „Velena” a to v „slovanské
ãítárni boskovické”, která byla umístûna
v domû Franti‰ka Kuãery na námûstí.

To byly poãátky knihovnické ãinnosti
v Boskovicích. K tomuto v˘roãí chystáme
v fiíjnu t˘den akcí, které ukáÏou nejen his-
torii, ale také souãasnost na‰í knihovny.
Bude vydána zvlá‰tní publikace a ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ mohu slíbit dal‰í po-
drobné informace k tomuto jubileu.

Pane fiediteli, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, foto: archiv KZMB

¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi. 

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760

60-ti letá tradice moderního nádobí 
Vafite rychle, levnû, zdravû,

Tupperware to zvládne hravû

Kontaktní místo: Blansko, Sadová 2, Dagmar Hamrlová, 723 802 143, e-mail: dhamrlová@email.cz
- po dohodû ukázky pouÏívání v˘robkÛ - vafiení 
- moÏnost objednání zboÏí i registrace âtvrtek  10.00 – 17.00

Aktuální téma: V RÁJI POLÉVEK


