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Boskovice a okolí

Stfiední odborná ‰kola a Stfiední od-
borné uãili‰tû André Citroena
v Boskovicích dokonãila opravy a mo-
dernizaci celého ‰kolního areálu.
Revitalizace budov nejen ‰koly, ale ta-
ké domova mládeÏe a odlouãeného
pracovi‰tû na Dfievafiské ulici, byla za-
hájena v roce 2011 s v˘znamnou pod-
porou Jihomoravského kraje a Státního
fondu Ïivotního prostfiedí âR. 

Text a foto: ph

·kola v novém kabátû

V pátek 19. 9. 2014 byla ve Lhotû
Rapotinû slavnostnû otevfiena zrekon-
struovaná knihovna. V˘pÛjãní fond pro
více neÏ 60 aktivních registrovan˘ch
ãtenáfiÛ pfiesahuje 2 800 knih, pfiiãemÏ je
navázána velmi úzká spolupráce s kni-
hovnou v Boskovicích. Knihovna vyuÏí-
vá on-line katalog Clavius REKS, kter˘
ãtenáfiÛm nabízí moÏnost rezervace
kniÏního titulu. Knihovna je vybavena
tfiemi poãítaãi, z nichÏ na dvou je vefiej-
nû pfiístupn˘ internet. K dispozici je
i multifunkãní zafiízení, které ãtenáfiÛm
umoÏÀuje tisk, resp. skenování. 

Právû dokonãená rekonstrukce probí-
hala zejména  v období prázdnin. Byla
provedena nová malba i v˘mûna podlaho-

vé krytiny. Komplexní obmûnou pro‰el
nábytek, kter˘ byl zhotoven na míru fir-
mou AZ - NÁBYTEK. Posledním stfiíp-
kem do více neÏ zdafiilé mozaiky jsou bez
pochyb nové Ïidle, které ladûním odpoví-
dají interiéru. 

„Cel˘ projekt byl financován v˘-
hradnû z obecních zdrojÛ a finální ãást-
ka se blíÏí hodnotû 150 tis. Kã.
Domnívám se, Ïe se jedná o mimofiád-
nû úãelnû vynaloÏené prostfiedky, pro-
toÏe knihovnu povaÏuji za jeden ze zá-
kladních kamenÛ moÏnosti vzdûlávání
se i roz‰ifiování si obzorÛ pro celé
spektrum obyvatel Lhoty Rapotiny,”
fiekl starosta obce Michal Sedlák. 

Text a foto: RePo

Nová knihovna 
je ve Lhotû Rapotinû

Starosta obce Michal Sedlák a dûti, které recitovaly.

Je‰tû neÏ zaãnete ve velkém ko‰tovat
svafiáky a medovinky na vánoãních trzích,
mûli jste moÏnost zakousnout se dozlato-
va opeãeného husího steh˘nka nebo po-
fiádného krajíce s husím sádlem. Îe se
Vám sbíhají sliny? Pro v‰echny labuÏníky
a gurmány v husí branÏi byl víkend 4. a 5.
fiíjna jako stvofien˘. Po celém zámeckém
parku v Boskovicích a okolí bylo sly‰et
husí ‰tûbetání, vyjma tûch dvou, co si pla-
valy v jezírku pfied skleníkem.

Oproti loÀskému jubilejnímu roku,
roku oslav desátého roãníku, kde byl
program seskládán z velk˘ch jmen, letos
mûl tradiãní boskovsk˘ jarmark nádech
spí‰e folkov˘ a lidov˘. LetÀákem se ne-
sly tóny cimbálového Hradi‰Èanu.
,,Amfiteátr byl úplnû naplnûn, nebyla uÏ
skoro Ïádná místa na sezení. Tak plno
nemáme ani na letních koncertech” uve-

dl jeden ze zástupcÛ KZMB. Oslnivé vy-
stoupení, zejména pro Ïeny, mûl napfií-
klad Tomá‰ Koãko a Orchestr a tradiãní
zástupce dûtské hudební scény Jaroslav
Uhlífi s kapelou. Po celou dobu slavností
si náv‰tûvníci mohli vybírat z celé fiady
restaurací s husím menu. PfiiãemÏ ta ví-
tûzná byla aÏ z Nové Duhy ze Sudic. Jako
velice oblíbenou hodnotím i expozici Ïi-
vého drobného zvífiectva, doplnûnou v˘-
stavou tûÏké zemûdûlské techniky. 

K závûru je‰tû vyfiknout nûkolik dû-
kovn˘ch slov za promy‰lenost a pokroãi-
lost v rámci celé organizace jarmarku.
Opût mohu pozvat na pfií‰tí rok ty, ktefií
nav‰tívili slavnosti pfied nûkolika lety ne-
bo ty, co náv‰tûvu odkládají. Pfiijdûte
a budete se vracet!

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Tomá‰ Lizna

Nejlep‰í husy peãou 
v Sudicích

Zámeck˘ skleník byl v obleÏení stánkÛ.

PrÛãelí ‰koly na nám. 9. kvûtna.

Vloni do‰lo ke kompletní rekonstrukci sauny
v Boskovicích, která je umístûna ihned vedle lázní
a je provozována SluÏbami Boskovice. Nyní byla
zahájena dal‰í sezóna. Pro náv‰tûvníky je otevfieno
od úter˘ do soboty vÏdy od  14 do 22 hodin.
Vstupné ãiní 100 Kã bez omezení délky pobytu.
Úter˘ od 14 do 16 je urãeno pro rodiãe s dûtmi, od
16 do 19 je sauna spoleãná a veãer je vyhrazen
pouze pro páry. Stfieda a sobota je spoleãná sauna,
ve ãtvrtek se saunují pouze muÏi a v pátek vyuÏí-
vají pouze Ïeny. Po procedufie sauny mÛÏete vyu-
Ïít i obãerstvení, které je souãástí sauny.

Text: Mgr. Milan Strya
Foto: TáÀa âíÏková

Zaãíná saunová sezóna 

V sobotu 27. záfií se konal jiÏ 18. roã-
ník této úspû‰né akce v âerné hofie, ves-
nici známé právû v˘robou proslulého 
piva. Této oslavû se dostávalo kaÏd˘m ro-
kem stále vût‰í popularity a rychle si zís-
kala své pfiíznivce. Mimo jiné i na pûkn˘
zástup znám˘ch osobností zde vystupují-
cích. BohuÏel právû to se v poslední dobû
jeví jako problém, neboÈ se zdá, Ïe ti nej-
lep‰í uÏ tu byli a zatímco cena stále roste,
v˘bûr hudebníkÛ se zuÏuje a pomûr zaãí-
ná b˘t nevyrovnan˘. Nebo alespoÀ to se
oz˘vá pfied branou do areálu, kam jiÏ
mnozí nejdou. MoÏná je to ale jen na‰e
rozmlsanost, Ïe dvû známé kapely na jed-
né akci nám nestaãí a málo kdo ocení zb˘-
vající hvûzdy typu Va‰o Patejdl. Kromû
nûj tu byl ale nejvût‰ím lákadlem Tomá‰
Klus, kter˘ vystupuje se svojí kapelou jiÏ
ve 3 odpoledne. KdyÏ v tuto dobu pfiichá-
zím do srdce akce, na nádvofií pivovaru,
nûjak˘ úbytek náv‰tûvníkÛ není vÛbec
zfiejm˘ a prorvat se davem je takfika ne-
moÏné. Chtûla jsem se dostat do nûjakého
VIP sektoru s více neÏ metrem ãtvereã-
ním na osobu, ale kdyÏ jsem podruhé 
nahozena chmelov˘m nápojem, jdu se ra-
dûji podívat na doprovodné programy za
branou. I zde je navzdory tomu, kolik
jsem sly‰ela odmítav˘ch reakcí na pouÈ,

hromada lidí. Procházím s kamarádkou
a její malou sestfienicí stánky s nejrÛznûj-
‰ími pfiedmûty aÏ na nádvofií hotelu obje-
vujeme taneãní parket a Ïivou kapelu.
BohuÏel pohledy ostatních ukazují, Ïe
tanãící osoby star‰í 10 a mlad‰í 20 let vy-
padají podezfiele. Ano jsou tu známky
diskriminace, ale na Pivní pouti to nechci
fie‰it, takÏe se radûji balíme a jdeme nav-
‰tívit kolotoãe.

Vypadá to, Ïe Va‰o uÏ skonãil a má vy-
stoupit Monkey Bussines, takÏe chceme
zabrat nûjaká místa. To se nám nakonec
dafií aÏ na vedlej‰ím nádvofií, ale alespoÀ
pak máme lep‰í v˘hled na jiÏ kultovní oh-
Àostroj.

KdyÏ spoãítám v‰echny, ktefií pfiedem
hlásili, Ïe letos jiÏ urãitû nedorazí, skuteã-
nû mû zaráÏí, kde se tedy je‰tû posbíralo
tolik lidí. Zdá se, Ïe s klesajícím zájmem
o pouÈ, o kterém jsem sly‰ela, to nakonec
nebude tak horké. Po celkovém zhodnoce-
ní musím pfiiznat jen samé plusy - skvûlé
kapely, davová opojná atmosféra a velko-
lep˘ ohÀostroj. A i v‰ichni ostatní vypada-
jí, Ïe se hned tak nemají k odchodu. Tak Ïe
by Pivní pouti nakonec pfiece jen stále zÛ-
stávala urãitá prestiÏ? Doufám, Ïe ano.
Tû‰ím se na pfií‰tí rok.

Text: Îaneta Alexová

Pivní pouÈ 
v âerné Hofie


