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V pondûlí 21. fiíjna se v Kinû Boskovice
od 18.00 hod. koná první z cestovatelsk˘ch
besed v sezónû 2013/2014. Tû‰it se mÛÏete
na oblíbeného Jifiího Máru s povídáním
a projekcí o Austrálii. Vstupné 50 Kã, pro
studenty a seniory za 30 Kã.

Ve stfiedu 23. fiíjna vás srdeãnû zveme na
Zámeck˘ skleník, kde ve 20.00 hod. zahájíme
cyklus jazz-blues-boskovice koncertem  bosko-
vické rodaãky Gabriely Kolãavové. Na sále vás
ãeká stolová úprava a v nabídce obãerstvení ne-

bude chybût ani ochutnávka moravsk˘ch vín.
Vstupné: 120 Kã na místû / 80 Kã pfiedprodej.

Na pátek 25. fiíjna jsme pro vás pfiipravili
divadelní improvizaci k v˘roãí 150 let kni-
hovny v Boskovicích. V 19.00 hod. na
Zámeckém skleníku vystoupí LÍ.SK.Y(I) -
LÍga boSKovické Y(I)mprovizace. Vstupné
dobrovolné.

Více informací naleznete 
na na‰ich nov˘ch internetov˘ch 

stránkách www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Hospodafiení v Nemocnici 

Folklórní soubor Velen (Boskovice).

Jeden z mnoha stánkÛ na trhu lidov˘ch fiemesel.

Pokraãování textu ze strany 1
Za zamûstnance, ktefií odcházejí do dÛ-

chodu, se jiÏ nepfiijímají noví pracovníci.
Byla to cesta, jak citlivû sníÏit poãet pra-
covníkÛ. 

Mûsto Boskovice je vlastníkem Nemo-
cnice Boskovice s.r.o., ale to neznamená,
Ïe má povinnost nebo Ïe bude z „vlast-
ních” mûstsk˘ch penûz financovat a vy-
rovnávat záporn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek
nemocnice. Mûsto se podílí jen na správû
svého majetku, tj. napfiíklad kdyÏ se dûla-
la pfiípojka na mûstskou ãistiãku, zde se
mûsto finanãnû podílelo a byla také ãerpá-
na dotace z kraje. 

Je pravda, Ïe za 1. pololetí leto‰ního ro-
ku má nemocnice hospodáfisk˘ v˘sledek
–10 milionÛ korun, v srpnu to bylo –13
milionÛ. Ke konci roku se poãítá s hospo-
dáfisk˘m v˘sledkem cca –20 milionÛ ko-
run. Jsou to ale ãísla srovnatelná s ostatní-
mi nemocnicemi, toto je problém v‰ude. 

Jistû budou nutná jednání na „vy‰‰ích
místech”, jak se s problémy vypofiádat.
Doufejme, Ïe se situace vyfie‰í, v‰echny
nemocnice budou fungovat tak, aby obãa-
né a pacienti mûli odbornou péãi a aby to
nezasáhlo do uÏ tak mnohdy na‰ponova-
ného rodinného rozpoãtu obyãejn˘ch lidí.

Text a foto: RePo

X. roãník Husích slavností

O víkendu 21. 9. 2013 - 22. 9. 2013 se
v Boskovicích uskuteãnily jubilejní
v pofiadí uÏ X. Husí slavnosti. Organizá-
tofii této akce pfiipravili bohat˘ kulturní
a zábavn˘ program pro v‰echny vûkové
kategorie. Samozfiejmû nechybûly husí
speciality, které se podávaly v parku,
v Zámeckém skleníku a také místních

restauracích. Ty souãasnû soutûÏily
o nejlep‰í husí peãínku.

Po celé dva dny se v zámeckém parku ko-
nal trh lidov˘ch fiemesel, u nûkter˘ch stánkÛ
byla pfiipravena ochutnávka produktÛ, napfi.
burãáku, zelí, rybízového vína apod. Cestou
do parku byla k vidûní v˘stava historické
i souãasné zemûdûlské techniky.

V sobotu ve 12 hodin probûhlo v areálu
letního kina slavnostní zahájení – na podiu
se se‰li pfiedstavitelé mûsta i hosté z part-
nersk˘ch mûst. Bûhem celého dne zde vy-
stoupili zpûváci i taneãníci, napfi. folklórní
soubor Velen, HorÀáck˘ muÏsk˘ sbor,
ZU· Boskovice. V‰e vyvrcholilo vystou-

peními Petra Bendeho a následnû Anny K. 
Jednalo se o zajímavou akci, kterou si

v pfií‰tím roce urãitû nenechte ujít.
Vûfiím, Ïe se Vám následující fotogra-

fie budou líbit, moÏná Vás inspirují k ná-
v‰tûvû XI. roãníku.

Text a foto: Pavel Krupka

Boskovice a okolí

VSTUPENKY V P¤EDPRODEJI ZA 120,- (NA MÍSTù 170,-). 
P¤EDPRODEJ: MIS BOSKOVICE A INFOCENTRUM BLANSKO Anna K a Band pfii svém vystoupení.


