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Boskovice a okolí

V listopadu tohoto roku si pfiipomene-
me 25. v˘roãí od „Sametové revoluce”,
která se stala v˘znamn˘m mezníkem
v historii na‰eho státu. JiÏ v minul˘ch
letech probíhaly rÛzné vzpomínkové ak-
tivity. Jednûmi z organizátorÛ tûchto
vzpomínkov˘ch setkání byli skauti
Václav Klíã, Kamil O‰lej‰ek a Petr
Lizna oddílu Nibowaka boskovického
stfiediska. V leto‰ním jubilejním roce
ãlenové spolku JUNÁK, svaz skautÛ
a skautek âR, stfiedisko Boskovice pfii-
pravují spoleãnû s jednotou Orel
Boskovice na pondûlí 17. 11. 2014 roz-
sáhlej‰í akci, kdy bude slavnostnû odha-
len památník, následovat bude svûteln˘
prÛvod a m‰e svatá. 

NejdÛleÏitûj‰í ãástí spoleãného pro-
jektu bude odhalení památníku, autor-
kou jeho návrhu je boskovická v˘tvarni-
ce a skautka Magdalena StaÀková.
Památník nazvala „studnice” a je vûno-
ván obûtem totalitních reÏimÛ s dÛrazem
na vyjádfiení nutnosti sebereflexe v po-
stoji k totalitám.

Zástupci obou spolkÛ se na spoleã-

ném projektu shodli, protoÏe poselství
„sám v sobû pravdu hledej a svobodu 
uchovej” je jednou z urãujících my‰le-
nek orelského hnutí i skautingu. 

Památník bude umístûn na ul.
Traplovû na historické zdi pod kostelem
sv. Jakuba st. Realizaci památníku fi-
nanãnû podpofiil Jihomoravsk˘ kraj
a mûsto Boskovice. 

Jaromíra Vítková
Za Orel Boskovice a Junák, stfiedisko Boskovice

V nedûli 23. listopadu v 16.00 zveme
v‰echny pfiíznivce adrenalinov˘ch zim-
ních sportÛ na filmov˘ festival Snow
Film Fest do Kina Boskovice.
âeká vás pásmo filmÛ o absolutním ex-
trému polárních expedic, ‰okujících v˘-
konech sportovcÛ i o proÏívání jejich Ïi-
votÛ, kdyÏ opadne adrenalin a je tfieba se
vyrovnat se situacemi na pokraji Ïivota
a smrti. Na festivalu zaÏijete ohlu‰ující
ticho i nedozírnost arktick˘ch pustin,
stejnû jako nádheru zasnûÏen˘ch hor
a ledovcÛ.
Vstupné: 80 dospûlí / 60 Kã studenti
a seniofii.

Ve stfiedu 26. listopadu pokraãuje
v 19.00 cyklus Jazz&Blues Boskovice
2014/15 tfietím koncertem sezóny. 
Trio Krajíãek & ·uranská & Friedl pfied-
staví moravské lidovky v hodnû syrovém
podání s jazzov˘mi prvky. Houslistka
a zpûvaãka Jitka ·uranská získala v roce
2013 hudební cenu Andûl v kategorii etno
& world music. Nejen domácí publikum
jistû s nad‰ením pfiivítá boskovického
mandolínistu Martina Krajíãka. Na kon-
trabas a pí‰Èaly zahraje Marián Friedl
z Fren‰tátu pod Radho‰tûm.
Vstupné: 140 Kã na místû / 100 Kã v pfied-
prodeji v Mûstském informaãním stfiedisku,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Junák a Orel spoleãnû pfii-
pomenou 17. listopad 1989

V dobû od 27. 10. 2014 do 30. 8. 2015 bu-
dou z dÛvodu provádûní stavebních prací pfii
budování kanalizace v rámci akce „Napojení
Mladkova na âOV Boskovice” postupnû uza-
vírány komunikace v Mladkovû - místní ãásti

Boskovic. Jedná se o místní komunikace, kte-
ré budou uzavfieny po etapách. K pfiesunu za-
stávek osobní autobusové dopravy nedojde,
objízdné trasy nejsou stanoveny. Provoz na
hlavní silnici II/150 nebude omezen. ph

Uzavírka místních 
komunikací v Mladkovû

Situace uzavírky místní komunikace - ETAPA I.

Obãanské sdruÏení Sportuj s námi je
organizace podporující pohyb a tûles-
nou v˘chovu napfiíã v‰emi vûkov˘mi
vrstvami obãanÛ. Známé jsou pfiede-
v‰ím Boskovické bûhy a PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem.

Sportuj s námi se zamûfiuje téÏ na
nejmen‰í dûti, pro nûÏ pfiipravilo v le-
to‰ním ‰kolním roce v rámci projektu
„Dûti sportují s námi” novinku – gym-
nastickou pfiípravu. 

Ve stfiedu 22. fiíjna nám k tomu fiekl ve-
doucí projektu - uãitel Stfiední pedagogické
‰koly v Boskovicích Mgr. Pavel Martínek:
„Zahájili jsme gymnastiku pro dûti od pûti
do devíti let. Zakoupili jsme sadu gymna-
stického náfiadí RinoGym od v˘robce
Jipast.cz speciálnû urãenou pro tuto vûko-
vou generaci. Obsahuje bedny pro pfieskok,

‰kolním roce.”
Mgr. Pavel Martinek upfiesnil, Ïe pro-

jekt bûÏí ve spolupráci se Stfiední pedago-
gickou ‰kolou v Boskovicích, finanãnû jej
podpofiily firmy Lánik s. r. o. a místní
Vodárenská a. s. 

„Letos jsme projekt rozjeli i v Blansku,”
pokraãoval Mgr. Pavel Martínek. „Atletická
pfiíprava bûÏí v matefisk˘ch ‰kolách formou
tfií setkání do roka, poskytujeme metodickou
podporu tamním uãitelkám. Také Ïáci Stfiední
pedagogické ‰koly Boskovice se zapojili
a pomáhají s realizací prvkÛ atletické pfiípra-
vy. Projekt není v pfiímé návaznosti na
Boskovické bûhy, ov‰em nabízíme dûtem 
úãast. Pro nejbliÏ‰í dobu chystáme
Mikulá‰ské pfiekvapení,” dodal závûrem Mgr.
Pavel Martínek.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

kladinu, bradla, na-
fukovací Ïínûnku.
Jedná se o nejbez-
peãnûj‰í zafiízení na
souãasném trhu.
Gymnastickou pfií-
pravu nav‰tûvuje 25
dûtí, atletiku tfiicet.
Na‰im cílem není
vychovávat profesi-
onální a vrcholové
sportovce, chceme
u dûtí vzbudit zájem
o pohyb a nauãit je
nov˘m dovednos-
tem. Dûti opravdu
chodí rády, letos
jich máme v obou
kolektivech o deset
více neÏ v loÀském

Gymnastika pro dûti 
se rozjíÏdí

Dûti cviãí na novém náfiadí.

Studie umístûní památníku.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 30. 11.
na Masarykovû námûstí v 16:00.


