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Nov˘ pohled na Masarykovo námûstí.

Mûsto Boskovice se snaÏí sv˘m
obãanÛm na oficiálním webu
www.boskovice.cz zprostfiedkovávat
aktuální, srozumitelné a potfiebné in-
formace. Mnoho lidí na mûstsk˘ch
webech oceÀuje umístûní on-line ka-
mer, které zabírají zajímavá místa.
Na to se zamûfiili i v Boskovicích a od
ledna leto‰ního roku pfii‰li v tomto
smûru s novinkou.  V lednu byly za-
koupeny a nainstalovány nejmoder-
nûj‰í webové kamery s noãním vidû-
ním a moÏností nahrávání. Novû byly
obû kamery umístûny na radniãní
vûÏ. Jedna z kamer zabírá prostor
Masarykova námûstí jako doposud,
ale z vût‰í v˘‰ky a ‰ir‰ím zábûrem.
Druhá kamera zabírá novû historickou

ãást - ulici Plaãkovu, Hradní s rezi-
dencí, Pansk˘m dvorem, Hotelem
a restaurací Pod zámkem. Na zábûrech
je vidût i zámek a hrad Boskovice. 

Dal‰í novinkou je umístûní meteo-
stanice na budovû MûÚ Boskovice
a pfienos informací o poãasí na webové
stránky. Náv‰tûvníci stránek tak mají
vÏdy aktuální informace z centra mûsta
o teplotû, síle vûtru, mnoÏství sráÏek,
vlhkosti a dal‰ích ukazatelích. 

Dal‰í novinky a vylep‰ení budou ná-
sledovat a budeme rádi, kdyÏ se s nimi
seznámíte sami na www.boskovice.cz.

Dûkujeme vám, Ïe na‰e stránky nav-
‰tûvujete.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma,
webmaster

Boskovice a okolí

Nové kamery 
na boskovickém webu

·kolní tiskárna MakerBot
Replicator 2X.

V pátek 21. února roztanãí a rozezní
Zámeck˘ skleník kapela Lesní zvûfi,
která pravidelnû hraje v Litvû,
Nûmecku, Maìarsku, Srbsku nebo
Polsku. Za podpory Velvyslanectví
âeské republiky hrála i v Mexico City
na festivalu Eurojazz. Lesní zvûfi propo-
juje Ïiv˘ drum'n'bass s nu-jazzem a psy-
chedelií. V̆ sledkem je energická hud-
ba, která vás pohltí. Zaãátek ve 20.00.
Vstupné: 140 Kã na místû, 100 Kã
v pfiedprodeji.

V nedûli 23. února uvádí boskovic-
ké kino filmov˘ festival Expediãní ka-
mera, kter˘ pojednává o skuteãném Ïi-
votû, o dobrodruÏství, divoké pfiírodû,
extrémních záÏitcích i sportech. Sou-
ãástí pásma bude i 3D film reÏiséra
Marka Audyho Domino - hra v podkro-
ví Ztraceného svûta, dokumentární film
o objevování nejdel‰í kfiemencové jes-
kynû svûta ve stolov˘ch horách

Venezuely. âas konání: 16.00 – 22.00.
Vstupné: 80 Kã dospûlí / 60 Kã seniofii
a studenti

V nedûli 9. bfiezna se mohou malé
dûti tû‰it na divadelní pfiedstavení
O medvûdu Ondfiejovi. Divadelní spo-
leãnost Julie Juri‰tové slibuje velké di-
vadlo se spoustou hercÛ, divadelních 
efektÛ a nádhern˘ch kulis v Zámeckém
skleníku v 15.00.

V sobotu 15. bfiezna zveme v‰echny
malé i velké dûti na jiÏ 4. roãník jedno-
denní v˘stavní akce Lego Technic
Show. Zámeck˘ skleník 10.00 – 17.00.

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

www.kulturaboskovice.cz. 
Pfiedprodej probíhá v Mûstském 

informaãním stfiedisku Boskovice,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

KaÏdá dynamicky rozvíjející se ‰kola
musí reagovat na poÏadavky a podmín-
ky spoleãnosti, ve které má vychovávat
budoucí odborníky. Není tomu jinak ani
na na‰í ‰kole, kde zaãátkem nového ro-
ku bylo zakoupeno moderní tiskové za-
fiízení od americké firmy MakerBot,
které umoÏní na‰im ÏákÛm ztvárnit to,
co doposud mohli vidût pouze v pro-
stfiedí grafického softwaru. Vy‰‰í odbor-
ná ‰kola ekonomická a zdravotnická
a Stfiední ‰kola v Boskovicích na
Hybe‰ovû ulici se tímto krokem zafiadi-
la do první desítky stfiedních ‰kol v celé
âR, kde nûco takového mají Ïáci k dis-
pozici. 

Princip 3D prostorového tisku v tom-
to pfiípadû spoãívá ve vrstvení taveného
speciálního plastu, kde se plastové vlák-
no zahfiívá pfiibliÏnû na teplotu 230
°C a pomocí speciálních trysek vrství
do prostoru. Po vychladnutí materiálu je
díl hotov a Ïáci si jej mohou osahat
a odzkou‰et. Na‰e tiskárna dokonce dis-
ponuje dvûma paralelními tryskami,
kdy mÛÏeme dan˘ prostorov˘ díl mode-

lovat pomocí dvou odstínÛ souãasnû,
coÏ je pro práci se sestavami dílÛ ob-
rovské plus. Pfiesto, Ïe je MakerBot na
‰kole teprve krátce, jiÏ má za sebou nû-
kolik zku‰ebních modelÛ a sestav.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe tato nemalá in-
vestice do moderní techniky bude pro na-
‰i ‰kolu pfiínosem a souãasnû impulsem
pro na‰e Ïáky k tomu, aby navrhli nûjak˘
model, kter˘ bude zajímav˘m podkla-
dem pro 3D prostorov˘ tisk. Tímto kro-
kem chceme zejména podpofiit Ïáky ma-
turitních oborÛ Informaãní technologie
a Ekonomika a podnikání – Informatika
v ekonomice.

Ing. Miroslav Hrd˘
uãitel odborn˘ch pfiedmûtÛ

Foto: archiv ‰koly

3D prostorov˘ tisk – ANO,
na VASS v Boskovicích

Rekreaãní bazén.

V Mûstsk˘ch lázních v Boskovicích
jsou velmi oblíbené akce na dan˘ mû-
síc. V souãasné dobû je to jedna z nej-
oblíbenûj‰ích akcí – teplá voda v rekre-
aãním bazénu. KaÏdou únorovou nedû-
li je tak ohfiívaná bazénová voda na

33°C místo bûÏn˘ch 30 °C. Tak nevá-
hejte a pfiijìte se „ohfiát”. 
www.sluzbyboskovice.cz 
tel.: 516 452 286, 724 696 151

Foto: Bohumil Feruga

Teplej‰í voda v lázních
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