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V sobotu 21. a v nedûli 22. záfií se
v parku u Zámeckého skleníku konají jiÏ
X. Husí slavnosti. Je pfiipraven dvouden-
ní programov˘ blok v pfiilehlém areálu
letního kina Boskovice, kde vystoupí
Anna K & Band, Petr Bende & Band,
Banjo Band Ivana Mládka, Plavci
s Janem Vanãurou  a dal‰í. Vstupné 80 Kã
/ 1 den, 120 Kã / oba 2 dny.

Ve ãtvrtek 26. záfií vystoupí v Zámec-
kém skleníku Iva Bittová v rámci cyklu
koncertÛ Kruh pfiátel hudby. Iva Bittová
je ãeská zpûvaãka, houslistka a hereãka.
Patfií k nejv˘raznûj‰ím osobnostem ães-
ké alternativní hudební scény. Vstupné:
250 Kã / 190 Kã pfiedprodej, seniofii,
studenti.

Pfiedprodej vstupenek a permanentek

v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1., tel. +
420 516 488 677.

Od mûsíce záfií zaãínáme s jazykov˘mi
kurzy a to s Angliãtinou, Nûmãinou
a Francouz‰tinou rÛzn˘ch stupÀÛ pokro-
ãilosti. Kurzy budou zahájeny po naplnû-
ní kapacity v t˘dnu od 16. 9. 2013. Kurzy
se konají v pozdních odpoledních a ve-
ãerních hodinách, v‰ichni pfiihlá‰ení bu-
dou vãas informováni.

Informace o vypisovan˘ch kurzech ob-
drÏíte v kanceláfii KZMB, kpt. Jaro‰e 15,
tel. 516 45 35 44, Eva Václavíková; e-ma-
il: vaclavikova.kultura@boskovice.cz.

Více informací na 
www.kulturaboskovice.cz 

KZMB zvou:

Ojedinûlá v˘stava na zámkuSauna znovu v provozu

Na zámku v Boskovicích je moÏné od
3. záfií do 9. listopadu 2013 zhlédnout v˘-
stavu Zpátky do pohádky.

V̆ stava je urãena pfiedev‰ím dûtem,
ale my, dospûlí se rádi na chvilku vrátíme
do pohádek, které jsme sledovali jako dû-
ti. Prostfiednictvím asi 60 kost˘mÛ, rÛz-
n˘ch rekvizit a kulis se bûhem prohlídky
zámku podíváme do 15 znám˘ch pohá-
dek.

Akteré to budou? Tak napfiíklad Popelka,

Zlatovláska, Plaváãek, Krkono‰ská pohád-
ka (myslím, Ïe tento jedin˘ hran˘ veãerní-
ãek si v‰ichni pamatujeme a tû‰í se velké
oblibû dodnes), Princové jsou na draka, AÈ
pfiiletí ãáp, královno, … A z tûch mlad‰ích
pohádek se mÛÏeme tû‰it na kost˘my tfieba
z pohádky Lotrando a Zubejda, Andûl Pánû
a dal‰í…

TakÏe neváhejte a urãitû se pfiijìte po-
dívat. Více na www.zamekboskovice.cz

Text a foto: RePo

Kost˘my z pohádky AÈ pfiiletí ãáp, královno!

Ve stfiedu 4. záfií se otevfiely vefiejnosti
znovu dvefie v boskovické saunû. Sauna
pro‰la nároãnou opravou, kdy se dûlala no-
vá vodoinstalace, skfiíÀky, sprchy, podlahy,
v‰e se natíralo a renovovalo, v bufetové
ãásti se také opravovalo, pfiibyla navíc no-
vá, samostatná odpoãinková místnost, kde
bude moÏné v soukromí relaxovat. Jsou
zde 4 lehátka, CD pfiehrávaã, kde je moÏ-
né si donést i vlastní CD s odpoãinkovou
a relaxaãní hudbou. V novû opravené bu-
dovû budou jak saunu, tak obãerstvení
a masáÏe provozovat SluÏby Boskovice.
Provoz zde bude zaji‰Èovat pan Trefn˘
a paní Ondráãková.

V pfiedsálí sauny vznikly novû stoleãky,
kde bude moÏné se i mimo saunu obãer-
stvit z jídelního a nápojového lístku sauny.
Tuto moÏnost mohou vyuÏít jak náv‰tûv-
níci lázní, tak tfieba jedinci, ktefií budou
ãekat na nûkoho, kdo se právû saunuje.
Mimo jiné zde mohou nabídnout 7 druhÛ
káv, ãokoládu, v˘bûr je opravdu ‰irok˘.

Otevfieno bude vÏdy od 14.00 do 22.00
hodin. Bûhem mûsíce záfií ve stfiedu a v so-
botu pro muÏe i Ïeny spoleãnû, ve ãtvrtek
pouze pro muÏe a v pátek pouze pro Ïeny.
Zájem lidí rozhodne v mûsíci fiíjnu, zda bu-

de otevfieno je‰tû v úter˘ a v nedûli a jestli
pro muÏe nebo pro Ïeny. Venku pfied sau-
nou bude instalován stojan na kola, parko-
vi‰tû je za rohem u mûstsk˘ch lázní.

Vstupné bude pro dospûlého 100 Kã, pro
mládeÏ do 18 let 65 Kã a dûti do 6 let bu-
dou mít vstup zdarma. Pobyt je pro ná-
v‰tûvníky bez ãasového omezení. Je moÏno
zakoupit i permanentku formou libovolné-
ho kreditu se zv˘hodnûním 10 %, a to i na
obãerstvení a masáÏe. Kdo si v mûsíci záfií
a fiíjnu zakoupí permanentku za 1 000 Kã
do mûstsk˘ch lázní uÏ zv˘hodnûnou
o 20%, automaticky dostane bonusovû vol-
n˘ vstup do sauny a na bruslení. Tyto bo-
nusy je moÏné napfi. vûnovat jako dárek ne-
bo mohou slouÏit k vlastnímu vyzkou‰ení
sauny a zabruslení si na ledové plo‰e. 

Pfii mé prohlídce sauny je‰tû pfied zahá-
jením provozu zde bylo velmi pfiíjemné
posezení v pfiíjemném prostfiedí. KdyÏ si
k tomu je‰tû pfiedstavím sálající teplo ze
Ïhav˘ch uhlíkÛ, následnû osvûÏení v ba-
zénku, urãitû zajdu vyzkou‰et na vlastní
kÛÏi tuto zcela urãitû „pfiíjemnou relaxa-
ci” v dne‰ní hektické a uspûchané dobû…
uÏ se tû‰ím.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Zrekonstruovaná sauna se tû‰í na své náv‰tûvníky.

Boskovice a okolí

Na základû Ïádosti petiãního v˘boru
vyhlásilo Zastupitelstvo mûsta Boskovice
konání místního referenda, a to v pátek
20. záfií 2013 od 14.00 do 22.00 hodin.

K tomu, aby rozhodnutí referenda bylo
závazné, se ho musí zúãastnit 35 % opráv-
nûn˘ch voliãÛ (v souãasné dobû je v evi-
denci cca 9 300 voliãÛ). V pfiípadû splnûní
této podmínky je potfieba splnit je‰tû dal‰í
dvû, a to souãasnû, nestaãí jen jedna z nich:

- pro jednu z variant musí b˘t nadpo-
loviãní vût‰ina

- pro nûkterou z variant musí b˘t mi-
nimálnû 25 % ze v‰ech oprávnûn˘ch vo-
liãÛ (ne tedy z tûch, ktefií se zúãastní re-
ferenda, ale z poãtu 9 300)

V pfiípadû, Ïe nûkterá z tûchto podmí-
nek nebude splnûna, nebude rozhodnutí
referenda pro rozhodování Zastupitelstva
mûsta Boskovice závazné.

Základní informace
Nová sportovní hala by mûla stát na ne-

vyuÏívaném pozemku mûsta Boskovice
v areálu Z· Boskovice, pracovi‰tû
Slovákova, vedle stávající tûlocviãny. S bu-
dovou ‰koly by byla funkãnû propojena
spojovacím vestibulem, v budovû stávající
základní ‰koly by byly vytvofieny dvû ‰atny.

Na stavbu je vydáno platné stavební
povolení a mûsto Boskovice má na
sv˘ch úãtech volné (navázané) finanãní
prostfiedky na v˘stavbu haly bez nutnos-
ti vyuÏití bankovního úvûru.

V rámci v˘bûrového fiízení jiÏ byly o-
tevfieny obálky s nabídkami firem na
stavbu haly.

Pokud by se se stavbou zaãalo na
podzim leto‰ního roku, mohla by b˘t
dokonãena do konce roku 2014.

Otázka referenda
Otázku referenda stanovil petiãní v˘-

bor a zní následovnû: 
PoÏadujete, aby orgány mûsta Boskovice

uãinily v samostatné pÛsobnosti rozhodnutí
k tomu, aby nebyla zahájena stavba sportov-
ní haly na ulici Slovákova v Boskovicích?

Jak odpovídat?
Pokud SOUHLASÍTE s v˘stavbou no-

vé sportovní haly na ulici Slovákovû, mu-
síte na poloÏenou otázku odpovûdût NE.

Pokud NESOUHLASÍTE s v˘stav-
bou nové sportovní haly na ulici Slová-
kovû, musíte na poloÏenou otázku odpo-
vûdût ANO. Ing. Jaroslav Parma

Referendum k v˘stavbû nové
sportovní haly v Boskovicích

Vizualizace -  vstupní prÛãelí.


